
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البداية والنهاية
  

  االمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن آثير بن ضوء بن آثير ، القرشي الدمشقي الشافعي
  

  هـ 774هـ والمتوفي  700سوريا عام  المولود في
  

  الجزء الثالث



 

  صلى اهللا عليه وسلم باب آيفية بدء الوحي إلى رسول اهللا 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   . أنزل عليه من القرآن العظيم باب آيف بدأ الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذآر أول شيء

      . لم من العمر أربعون سنةآان ذلك وله صلى اهللا عليه وس

   . ثالثًا وأربعين سنة أنه آان عمره إذ ذاك  : وحكى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب

ر، عن عائشة        حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن  : قال البخاري ن الزبي شهاب، عن عروة ب
   : رضي اهللا عنها أنها قالت

دئ ب   ا       أول ما ب وحي الرؤي لم من ال ه وس ا إال        ه رسول اهللا صلى اهللا علي رى رؤي ان ال ي وم، وآ الصادقة في الن
ه الخالء     م حبب إلي ه        جاءت مثل فلق الصبح؛ ث ار حراء فيتحنث في و بغ ان يخل د    -فك الي ذوات   -وهو التعب اللي

ا،   العدد قبل أن ينزع إلى زود لمثله اءه الحق وهو في غار       أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيت ى ج  حت
   . حراء

   . اقرأ  : فجاءه الملك فقال

   . ما أنا بقارئ  : فقال

   . فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني  : قال

   . اقرأ  : فقال

   . أرسلني فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم  . ما أنا بقارئ  : فقلت

   . اقرأ  : فقال

   . فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد  . ما أنا بقارئ  : فقلت

   : ثم أرسلني فقال

َأْآَرُم   * ِمْن َعَلٍق  َخَلَق اْلِإْنَساَن* اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق  }  َك اْل الْ   * اْقَرْأ َوَربُّ َم ِب ِذي َعلَّ ْم      * َقَلِمالَّ ا َل اَن َم َم اْلِإْنَس َعلَّ
   .  ] 5-1  : سورة العلق [   { َيْعَلْم

ال    فرجع بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة د، فق وني،     : بنت خويل وني زمل زمل
   . فزملوه حتى ذهب عنه الروع

   . سيلقد خشيت على نف  : فقال لخديجة وأخبرها الخبر

دوم،        آال واهللا ال يخزيك اهللا أبدًا، إنك لتصل الرحم،  : فقالت خديجة ل، وتكسب المع ري الضيف، وتحمل الك وتق
   . وتعين على نوائب الحق

   . خديجة فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، ابن عم

ان يكتب الك     ة، وآ ي، فيكتب   وآان امرأ قد تنصَّر في الجاهلي اب العبران ا شاء اهللا أن       ت ة م ل بالعبراني من اإلنجي
   . يكتب، وآان شيخًا آبيرًا قد عمي



 

فأخبره رسول اهللا صلى   ؟ يا ابن أخي ماذا ترى  : اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة  ! يا ابن عم   : فقالت له خديجة
   . اهللا عليه وسلم خبر ما ُأري

   . جذعًا، ليتني أآون حيًا، إذ يخرجك قومك اموس الذي آان ينزل على موسى، يا ليتني فيهاهذا الن  : فقال له ورقة

   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   )  )  ؟ أو مخرجي هم (  ( 

   . أنصرك نصرًا مؤزرًا نعم، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إال عودي، وإن يدرآني يومك  : فقال

حزنًا غدا  -فيما بلغنا  -اهللا عليه وسلم  ن توفي وفتر الوحي فترة، حتى حزن رسول اهللا صلىثم لم ينشب ورقة أ
ال      منه مرارًا آي يتردى من رؤوس شواهق ل فق ه جبري دَّى ل   : الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تب

   . غدا آمثل ذلك طالت عليه فترة الوحيفإذا   . رسول اهللا حقًا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه فيرجع يا محمد إنك

   . مثل ذلك  : فإذا أوفى بذروة جبل تبدَّى له جبريل فقال له  : قال

   . هكذا وقع مطوًال في باب التعبير من البخاري

رة    -اهللا األنصاري قال  وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن جابر بن عبد  : قال ابن شهاب وهو يحدث عن فت
   : فقال في حديثه -الوحي 

ك    (  (  إذا المل ى آرسي        بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصري ف ذي جاءني بحراء جالس عل ال
وني    : بين السماء واألرض، فرعبت منه فرجعت، فقلت  وني، زمل أنزل اهللا   . زمل ا الْ   }   : ف ا َأيَُّه دَّثُِّر  َي ِذْر   * ُم ْم َفَأْن * ُق

   .  )  ) فحمي الوحي وتتابع  ] 5-1  : المدثر سورة [   { َوالرُّْجَز َفاْهُجْر* َوِثَياَبَك َفَطهِّْر * َفَكبِّْر  َوَربََّك

   . يالليث، وتابعه هالل بن رداد عن الزهر تابعه عبد اهللا بن يوسف، وأبو صالح، يعني عن  : ثم قال البخاري

   . بوادره  : وقال يونس ومعمر

ه في مواضع    ه مطوًال في أول شرح        وهذا الحديث قد رواه اإلمام البخاري رحمه اهللا في آتاب ا علي ه، وتكلمن من
   . الحمد والمنة البخاري في آتاب بدء الوحي إسنادا ومتنًا وهللا

ر،        ونس ومعم ق ي ه، ومن طري ه البخاري      عن  وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الليث ب ا علق الزهري آم
   . عنهما

د، وانتهى   ة     وقد رمزنا في الحواشي على زيادات مسلم ورواياته وهللا الحم ول ورق ى ق ياقه إل أنصرك نصرًا     : س
   . مؤزرًا

ا الصادقة،         : فقول أم المؤمنين عائشة  وحي الرؤي ه من ال دئ ب ا ب ق        أول م ل فل ا إال جاءت مث رى رؤي ان ال ي فك
   : عبيد بن عمر الليثي، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال وي ما ذآره محمد بن إسحاق بن يسار، عنالصبح، يق

   . اقرأ  : فجاءني جبريل، وأنا نائم، بنمط من ديباج فيه آتاب فقال (  ( 

   .  )  ) فغتني، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني  ؟ ما أقرأ  : فقلت

ازي      فكان هذا آالتوطئة لما يأتي بعده منوذآر نحو حديث عائشة سواء،  ذا في مغ اليقظة، وقد جاء مصرحًا به
   . المنام، ثم جاءه الملك في اليقظة موسى بن عقبة، عن الزهري، أنه رأى ذلك في



 

ن          :  ) دالئل النبوة ( وقد قال الحافظ أبو نعيم األصبهاني في آتابه  د ب دثنا محم ن الحسن، ح د ب ن أحم حدثنا محمد ب
ال      عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جناب بن يس ق ن ق ة ب   : الحارث، حدثنا عبد اهللا بن األجلح، عن إبراهيم، عن علقم

   . يؤتى به األنبياء في المنام، حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد إن أول ما

   . ويؤيده ما بعده وهو آالم حسن يؤيده ما قبله،  . وهذا من قبل علقمة بن قيس نفسه

  وتاريخها عمره صلى اهللا عليه وسلم وقت بعثته 

د، عن      : قال اإلمام أحمد ي هن ن أب عامر الشعبي، أن رسول اهللا صلى اهللا      حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود ب
ين  ن أربع و اب وة وه ه النب ت علي لم نزل ه وس ة   علي ه الكلم ان يعلم نين، فك الث س رافيل ث ه إس رن بنبوت نة، فق س

نة،          ولم ينزل القرآن،والشيء،  انه عشرين س ى لس رآن عل زل الق ل، فن ه جبري فلما مضت ثالث سنين قرن بنبوت
     . فمات وهو ابن ثالث وستين سنة  . وعشرًا بالمدينة عشرًا بمكة

   . األربعين ثالث سنين ثم جاءه جبريل فهذا إسناد صحيح إلى الشعبي، وهو يقتضي أن إسرافيل قرن معه بعد

ا ال  ال        وأم د ق ه ق امة فإن و ش دين أب ره        وحديث عائشة ال    : شيخ شهاب ال ه يجوز أن يكون أول أم ذا، فإن افي ه ين
   . الرؤيا

دريجًا      ثم وآل به إسرافيل في تلك المدة التي آان يخلو فيها بحراء، فكان ه ت يم مع يلقي إليه الكلمة بسرعة وال يق
م تحك     فعلَّمه بعدما غط له وتمرينًا إلى أن جاءه جبريل، ل ول ه ثالث مرات، فحكت عائشة ما جرى له مع جبري

   . إسرافيل اختصارًا للحديث، أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيل ما جرى له مع

لم وهو    حدثنا يحيى بن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس  : وقال اإلمام أحمد أنزل على النبي صلى اهللا عليه وس
   . وبالمدينة عشرًا ،ابن ثالث وأربعين، فمكث بمكة عشرًا

   . المسيب ومات وهو ابن ثالث وستين، وهكذا روى يحيى بن سعيد، وسعيد بن

ال  ثم روى أحمد، عن غندر، ويزيد بن هارون، آالهما عن هشام، عن عكرمة، ُبعث رسول     : عن ابن عباس، ق
رآن، وهو     ه الق زل علي نة، فمكث ب     اهللا صلى اهللا عليه وسلم وُأن ين س ن أربع ة      اب نة، وبالمدين ة ثالث عشرة س مك

   . وستين سنة ومات وهو ابن ثالث  . عشر سنين

ال  حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا عمار  : وقال اإلمام أحمد ي     : بن أبي عمار، عن ابن عباس، ق ام النب أق
رى الضوء، ويسمع الصوت، وث        : سنة  صلى اهللا عليه وسلم بمكة خمس عشرة   وحى    سبع سنين ي اني سنين ي م

   . عشر سنين إليه، وأقام بالمدينة

   : قبل بعثته فمن ذلك وقد آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرى عجائب  : قال أبو شامة

   : عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا  : عن جابر بن سمرة قال  : ما في صحيح مسلم

   . انتهى آالمه  .  )  ) اآلن بل أن أبعث، إني ألعرفهإني ألعرف حجرًا بمكة آان يسلِّم علي ق (  ( 

ين،     وإنما آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحب الخالء واالنفراد عن قومه، لما يراهم عليه من الضالل المب
   . يهمحبته للخلوة عند مقاربة إيحاء اهللا إليه صلوات اهللا وسالمه عل من عبادة األوثان، والسجود لألصنام، وقويت

ة     وقد ذآر محمد بن إسحاق، عن عبد الملك بن عبد اهللا بن أبي سفيان بن ن حارث ال  -العالء ب ة     : ق ان واعي  -وآ
   : عن بعض أهل العلم قال

ه     وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يخرج إلى حراء في آل عام شهراً  ان من نسك      . من السنة يتنسك في وآ
ى   قريش في الجاهلية، يطعم م ى          ن جاءه من المساآين حت ه حت دخل بيت م ي ه وقضائه ل إذا انصرف من مجاورت

   . يطوف بالكعبة



 

ى أن     وهكذا روي عن وهب بن آيسان أنه سمع عبيد بن عمير يحدث عبد اهللا بن دل عل ذا ي الزبير مثل ذلك، وه
م يجاورون          ريش، أنه دين في ق ادة المتعب ان من ع ذا آ ال       ه ذا ق ادة، وله و طالب في قصيدته     في حراء للعب أب

   : المشهورة

  وراٍق ليرقى في ِحراَء وناِزِل* وثوٍر وَمن أْرَسى ثبيرًا َمكانه 

امة، وشيخنا      و ش ره السهيلي، وأب م       هكذا صوبه على رواية هذا البيت آما ذآ و الحجاج المزي رحمه الحافظ أب
وهذا رآيك ومخالف للصواب واهللا     -ل ليرقى في حر وناز وراق  : اهللا، وقد تصحف على بعض الرواة فقال فيه

   . أعلم

ه       يقصر ويمّد ويصرف ويمنع، وهو جبل بأعلى مكة على ثالثة  : وحراء ى، ل ى من اّر إل أميال منها عن يسار الم
   : الحنية، وما أحسن ما قال رؤبة بن العجاج قلة مشرفة على الكعبة منحنية، والغار في تلك

  وربِّ ُرآٍن من ِحراَء ُمْنحني* ن َفال وربِّ اآلِمناِت الُقطَّ

التحنث من حنث الِبْنَية فيما قاله السهيلي الدخول  والتحنث التعبد، تفسير بالمعنى، وإال فحقيقة  : وقوله في الحديث
   . في اللغة معناها الخروج من ذلك الشيء في الحنث، ولكن سمعت ألفاظ قليلة

ث، وتحوب، وتحرج،     : آحنث رك الهجود      أي خرج من الحن أثم، وتهجد هو ت نجس      : وهو  وت وم للصالة، وت الن
   . وتقذر، أوردها أبو شامة

راهيم       ال أعرف  : فقال  . وقد سئل ابن األعرابي عن قوله يتحنث أي يتعبد ن إب ة دي هذا إنما هو يتحنف من الحنيفي
   . عليه السالم

ن       : آما قالوا اء من الثاء،والعرب تقول التحنث والتحنف يبدلون الف  : قال ابن هشام ة ب ال رؤب ا ق جدف وجذف آم
      . العجاج

  * لو آان أحجاري مع األحذاف

   . ُفمَّ في موضع ثمَّ  : وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول  : قال ابن هشام  . يريد األجداث

   . ومن ذلك قول بعض المفسرين وفومها أن المراد ثومها  : قلت

شرع نوح،   : فقيل  ؟ وما ذلك الشرع  ؟ أم ال اء في تعبده عليه السالم قبل البعثة هل آان على شرعوقد اختلف العلم
ه،       : عيسى، وقيل  : موسى، وقيل  : وقيل  . األقوى شرع إبراهيم، وهو األشبه  : وقيل ده اتبع ه شرع عن آل ما ثبت أن
   . به وعمل

   . أعلم واهللا  . صول الفقهولبسط هذه األقوال ومناسباتها مواضع أخر في أ

ى   }   : آما قال تعالى أي جاء بغتة على غير موعد  : حتى فجئه الحق وهو بغار حراء  : وقوله َوَما ُآْنَت َتْرُجو َأْن ُيْلَق
   .  ] 86  : سورة القصص [ اآلية   { َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِإَلْيَك اْلِكَتاُب ِإلَّا

ة وهي      ذه السورة الكريم كَ    }   : وقد آان نزول صدر ه ِم َربِّ َرْأ ِباْس َق    اْق ِذي َخَل ٍق     * الَّ ْن َعَل اَن ِم َق اْلِإْنَس َرْأ  * َخَل اْق
   .  ] 5-1  : سورة العلق [   { َيْعَلْم لََّم اْلِإْنَساَن َما َلْمَع* الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم  * َوَربَُّك اْلَأْآَرُم

ا ثبت في صحيح      وهي أول ما نزل من القرآن آما قررنا ذلك في التفسير، وآما سيأتي أيضًا في يوم االثنين آم
   : فقال  ؟ سئل عن صوم يوم االثنين  : عليه وسلم مسلم عن أبي قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا

   )  ) ذاك يوم ولدت فيه، ويوم أنزل علّي فيه (  ( 



 

   . ونبئ يوم االثنين ولد نبيكم محمد صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنين،  : وقال ابن عباس

وم         : وهكذا قال عبيد بن عمير، وأبو جعفر الباقر، وغير واحد من العلماء ه ي ه الصالة والسالم أوحي إلي أنه علي
     . ما ال خالف فيه بينهم االثنين، وهذا

أنه ولد عليه السالم، في الثاني عشر من   آان ذلك في شهر ربيع األول، آما تقدم عن ابن عباس وجابر،  : ثم قيل
ه عرج    ه الصالة والسالم في            ربيع األول يوم االثنين، وفيه بعث، وفي ه بعث علي ى السماء، والمشهور أن ه إل ب

   . عبيد بن عمير، ومحمد بن إسحاق، وغيرهما ذلك شهر رمضان، آما نصَّ على

اسِ      َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي }   : قال ابن إسحاق مستدًال على ذلك بما قال اهللا تعالى ًدى ِللنَّ ْرآُن ُه ِه اْلُق ِزَل ِفي رة  [   { ُأْن   : البق
185 [  .   

   . فقيل في عشره

وحي   : وروى الواقدي بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال وم        آان ابتداء ال لم ي ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي إل
   . في الرابع والعشرين منه االثنين، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان، وقيل

ة  العوام، عن قت حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عمران أبو  : قال اإلمام أحمد ادة، عن أبي المليح، عن واثل
   : وسلم قال بن األسقع، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

ثالث       أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست  (  (  ل ل مضين من رمضان، واإلنجي
   .  )  ) خلت من رمضان عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن ألربع وعشرين

ن ي   وروى اب ه ف يره ( مردوي وه،     ) تفس ًا نح د اهللا مرفوع ن عب ابر ب ن ج حابة    ع ن الص ة م ب جماع ذا ذه وله
   . والتابعين، إلى أن ليلة القدر ليلة أربع وعشرين

   . اقرأ  : وأما قول جبريل

   . يحسن القراءة أي لست ممن  : نفي  )  ) بقارئ ما أنا (  (   : فالصحيح أن قوله  )  ) ما أنا بقارئ (  (   : فقال

   . فقوله بعيد؛ ألن الباء ال تزاد في اإلثبات إنها استفهامية  : وممن رجحه النووي، وقبله الشيخ أبو شامة، ومن قال

ه        ليمان، عن أبي ن س لم        : ويؤيد األول رواية أبي نعيم من حديث المعتمر ب ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي  -فق
رأ     رأت آتابًا قط، والما ق (  (  -وهو خائف يرعد  ا أق ب، وم ا أآت ًا شديداً       )  ) أحسنه، وم ه غت ل فغتَّ م    . فأخذه جبري ث

   . ترآه

   . اقرأ  : فقال له

   .  )  ) أقرأ، وما أآتب ما أرى شيئًا أقرأه، و ما (  (   : فقال محمد صلى اهللا عليه وسلم

د  " ، ويروى  " غتني " ، و ) الصحيحين ( آما في   " فغطني " يروى  ي  ق روى         :  " غتن د، ي ي الجه غ من ى بل ي حت أي خنقن
   . وفعل به ذلك ثالثًا بضم الجيم، وفتحها، وبالنصب، وبالرفع،

اء     وإنما فعل ذلك به ليبلو صبره، ويحسن  : قال أبو سليمان الخطابي ه من أعب تأديبه، فيرتاض الحتمال ما آلفه ب
   . أي البهر والعرق  : لمحموم، وتأخذه الرحضاءا النبوة، ولذلك آان يعتريه مثل حال

   : إنما فعل ذلك ألمور  : وقال غيره

ْوًال      }   : آما قال تعالى  . النفوس أن يستيقظ لعظمة ما يلقى إليه بعد هذا الصنيع المشق على  : منها َك َق ُنْلِقي َعَلْي ا َس ِإنَّ
   .  ] 5  : المزمل سورة [   { يًالَثِق



 

ه، ويغطّ    رُّ وجه ه         ولهذا آان عليه الصالة والسالم إذا جاءه الوحي يحم ل، ويتفصد جبين ّط البكر من اإلب ا يغ آم
   . عرقًا في اليوم الشديد البرد

   . فؤاده وقوله فرجع بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى خديجة يرجف

   . بوادره، جمع بادرة  : وفي رواية

   . وهي لحمة بين المنكب والعنق  : قال أبو عبيدة

بادل، وهو   : وقيل  . واحدتها بادلة هو عروق تضطرب عند الفزع، وفي بعض الروايات ترجف بآدله  : وقال غيره
   . غير ذلك  : لحم الثديين، وقيل  : وقيل أصل الثدي،  : ما بين العنق والترقوة، وقيل

وأخبرها ما آان   )  )  ؟ أي شيء عرض لي  ؟ مالي (  (   : لخديجة فلما ذهب عنه الروع قال  )  ) زملوني، زملوني (  (   : الفق
   . من األمر

ى نفسي     (  (   : ثم قال د خشيت عل راً      .  )  ) لق ه شاهد أم ك ألن ك     وذل ل ذل ده قب م يعه ده     . ل ان في خل ذا قالت     . وال آ وله
   . يخزيك اهللا أبدًا شر، آال واهللا الاب  : خديجة

ه       : من الخزي، وقيل  : قيل ا أجرى اهللا ب ا بم ذا لعلمه ان متصفًا         من الحزن، وه ه أن من آ د في خلق ل العوائ جمي
   . اآلخرة، ثم ذآرت له من صفاته الجليلة ما آان من سجاياه الحسنة بصفات الخير ال يخزى في الدنيا، وال في

رحم، وتصُدق الحديث     إنك ل   : فقالت  ذلك     -تصل ال ان مشهورًا ب د آ د الموافق       وق ه عن صلوات اهللا وسالمه علي
   . صاحب العيلة ما يريحه من ثقل مؤنة عياله أي عن غيرك تعطي  . وتحمل الكّل -والمفارق 

ر      : وتكسب المعدوم ى إعطاء الفقي ادر إل رك، ويس      أي تسبق إلى فعل الخير فتب ل غي نته قب ر  فتكسب حس مى الفقي
   : آما قال بعضهم فوجوده وعدمه سواء  . معدومًا؛ ألن حياته ناقصة

  إنما الميُت ميُِّت األحياء* ليَس من ماَت فاستراَح بميٍت 

   : وقال أبو الحسن التهامي، فيما نقله عنه القاضي عياض في شرح مسلم

  آفنًا باليًا ومأواه قـبرا* عدَّ ذا الفقر ميتًا وآساُه 

     . تلبس العدم بعطيته ماًال يعيش به تبذل إليه، أو يكون  : الصواب وتكسب المعدم، أي  : ال الخطابيوق

ا دوم ههن راد بالمع و الحجاج المزي أن الم افظ أب يخنا الح ار ش ال المعطى واخت و   : الم ال لمن ه أي يعطى الم
   . عادمه

دوم،    ال المع يس ومن قال إن المراد أنك تكسب باتجارك الم ة، وأغرق في         أو النف د النجع د أبع ر، فق ل النظي القلي
ل          إن مث م، ف ه عل ه ب يس ل ا ل زع، وتكلف م ووي            الن اض، والن ول عي ذا الق د ضعَّف ه ًا، وق ه غالب ذا ال يمدح ب ه

   . وغيرهما، واهللا أعلم

   . أي تكرمه في تقديم قراه، وإحسان مأواه  : وتقري الضيف

ى      أي إذا وقعت نائبة ألحد في  : لخيروتعين على نوائب الحق، ويروي ا خير أعنت فيها، وقمت مع صاحبها حت
   . يجد سدادًا من عيش أو قوامًا من عيش

   . شيخًا آبيرًا قد عمي ثم أخذْته فانطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وآان  : وقوله

   . وقد قدَّمنا طرفًا من خبره مع ذآر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه اهللا



 

د           ام، هو وزي ى الش ارقهم وارتحل إل ة، فف ن الحويرث،       وأنه آان ممن تنصر في الجاهلي ان ب رو، وعثم ن عم ب
ل؛       وعبيد اهللا بن جحش، فتنصروا آلهم؛ ألنهم وجدوه أقرب ن نفي ن عمرو ب د ب األديان إذ ذاك إلى الحق، إال زي

   . ، فأبت فطرته الدخول فيه أيضًاوتبديًال، وتحريفًا، وتأويًال فإنه رأى فيه دخًال، وتخبيطًا،

ه،   وبشروه األحبار والرهبان بوجود نبي، قد أزف زمانه، واقترب أوانه، فرجع يتطلب ذلك، واستمر على فطرت
   . وتوحيده

ه        وأدرآها ورقة بن نوفل،  . لكن اخترمته المنية قبل البعثة المحمدية ان يتوسمها في رسول اهللا صلى اهللا علي وآ
ا            قدمنا بما آانت خديجة تنعته له وسلم، آما ة، وم ه من الصفات الطاهرة الجميل ٍو علي ا هو منط ه، وم وتصفه ل

   . واآليات ظهر عليه من الدالئل،

ه، وقالت   ولهذا لما وقع ما وقع أخذت بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاءت ن عم     : به إليه فوقفت به علي اب
   . اسمع من ابن أخيك

ة  فلما قص  ال ورق زل         : عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبر ما رأى ق ذي أن اموس ال ذا الن بُّوح، ه بُّوح س س
ة لشريعة موسى       على موسى، ولم يذآر عيسى، وإن آان متأخرًا ة، ومكمل بعد موسى؛ ألنه آانت شريعته متمم

   . على الصحيح من قول العلماء عليهما السالم، ونسخت بعضها

   { َعَلْيُكْم َوِلُأِحلَّ َلُكْم َبْعَض الَِّذي ُحرَِّم }   : آما قال

   .  ] 50  : آل عمران [ 

ًا أُ  َيا َقْوَمَنا ِإنَّا }   : وقول ورقة هذا آما قالت الجن هِ        َسِمْعَنا ِآَتاب ْيَن َيَدْي ا َب دِّقًا ِلَم ِد ُموَسى ُمَص ْن َبْع ِزَل ِم ى    ْن ِدي ِإَل َيْه
   .  ] 30  : األحقاف [   .  { اْلَحقِّ َوِإَلى َطِريٍق ُمْسَتِقيٍم

لح، متمكنًا من اإليمان، والعلم النافع، والعمل الصا   يا ليتني فيها جذعًا أي يا ليتني أآون اليوم شابًا  : ثم قال ورقة
   ؟ يعني حتى أخرج معك وأنصرك  : قومك يا ليتني أآون حيًا حين يخرجك

   )  )  ؟ هم أو مخرجي (  (   : فعندها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إال  ! نعم   : فقال وإنما قال ذلك؛ ألن فراق الوطن شديد على النفوس،  : قال السهيلي
   . عودي

   . أبدًا أي أنصرك نصرًا عزيزًا  : وإن يدرآني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا

وفي  (  (   : وقوله ذه     :  )  ) ثم لم ينشب ورقة أن ت د ه وفي بع ذا          أي ت ل ه إن مث ه، ف ه اهللا ورضي عن ل رحم القصة بقلي
   . بما حصل من الوحي، ونية صالحة للمستقبل الذي صدر عنه تصديق بما وجد، وإيمان

أن خديجة سألت     . عن عروة، عن عائشة    حدثنا حسن، عن ابن لهيعة، حدثني أبو األسود،  : وقد قال اإلمام أحمد
   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ورقة بن نوفل

   .  )  ) لم يكن عليه ثياب بياض قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض، فأحسبه لو آان من أهل النار، (  ( 

   . أعلم وهذا إسناد حسن، لكن رواه الزهري، وهشام، عن عروة مرسًال فاهللا

الشعبي، عن جابر بن عبد اهللا، أن  وروى الحافظ أبو يعلى، عن شريح بن يونس، عن إسماعيل، عن مجالد، عن
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل

   .  )  ) الجنة، وعليه السندس ياض، أبصرته في بطنانقد رأيته فرأيت عليه ثياب ب (  (   : فقال



 

   : وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال

   .  )  ) يبعث يوم القيامة أمة وحده (  ( 

   : وسئل عن أبي طالب فقال

   .  )  ) أخرجته من غمرة من جهنم إلى ضحضاح منها (  ( 

   . قرآنوسئل عن خديجة ألنها ماتت قبل الفرائض وأحكام ال

   .  )  ) فيه، وال، نصب أبصرتها على نهر في الجنة، في بيت من قصب، ال صخب (  (   : فقال

   . ، واهللا أعلم ) الصحيح ( إسناد حسن، ولبعضه شواهد في 

زار  و        : وقال الحافظ أبو بكر الب دثنا أب ن إسماعيل، ح د ب دثنا عبي ه، عن          ح ن عروة، عن أبي ام ب امة، عن هش أس
   .  )  ) ال تسبوا ورقة؛ فإني رأيت له جنة، أو جنتين (  (   : وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قالتعائشة 

   . هشام، عن أبيه، عن عائشة وآذا رواه ابن عساآر من حديث أبي سعيد األشج، عن أبي معاوية، عن

   . وهذا إسناد جيد، وروي مرسًال وهو أشبه

رو،     ) دالئل النبوة ( أبو نعيم، في آتابيهما روى الحافظان البيهقي، و ن عم من حديث يونس بن بكير، عن يونس ب
ن شرحبيل، أن رسول اهللا        ه، عن عمرو ب ال لخديجة      عن أبي لم ق ه وس وت وحدي     (  (   : صلى اهللا علي ي إذا خل إن

   .  )  ) واهللا أن يكون لهذا أمر سمعت نداء، وقد خشيت

   . األمانة، وتصل الرحم، وتصدق الحديث فواهللا إنك لتؤدي  . ليفعل ذلك بكمعاذ اهللا ما آان   : قالت

ق اذهب مع      : خديجة حديثه له فقالت فلما دخل أبو بكر وليس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم ذآرت له يا عتي
   . اهللا عليه وسلم أخذ بيده أبو بكر محمد إلى ورقة، فلما دخل رسول اهللا صلى

   . ق بنا إلى ورقةفقال انطل

   )  )  ؟ ومن أخبرك (  (   : قال

   . خديجة  : قال

   . فانطلقا إليه فقصا عليه

ًا     : نداء خلفي إني إذا خلوت وحدي سمعت (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنطلق هارب يا محمد يا محمد ف
   .  )  ) في األرض

   . فأخبرني ت، حتى تسمع ما يقول لك، ثم ائتنيإذا أتاك فاثب  . فقال له ال تفعل

غ    { هللا رب العالمين بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد }   : فلما خال ناداه يا محمد قل ى بل ه     } وال الضالين  {   : حت ل ال إل ق
   . إال اهللا

   . ابشر ثم ابشر  : ورقةفأتى ورقة فذآر له ذلك، فقال له 

اد        فأنا أشهد أنك الذي بشَّر بك ابن مريم، وإنك على مثل ناموس موسى،  ي مرسل، وأنك ستؤمر بالجه وأنك نب
   . بعد يومك هذا



 

   . ولئن أدرآني ذلك ألجاهدن معك

ثياب الحرير؛ ألنه آمن بي القس في الجنة عليه  لقد رأيت (  (   : فلما توفي ورقة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   . ورقة  : يعني  .  )  ) وصدقني

   . نزل وهو مرسل وفيه غرابة، وهو آون الفاتحة أول ما  . هذا لفظ البيهقي

   . عنده وقد قدمنا من شعره ما يدل على إضماره اإليمان، وعقده عليه، وتأآده

   . الغمامة تظلله في هجير القيظ وآيف آانتوذلك حين أخبرته خديجة ما آان من أمره مع غالمها ميسرة، 

   : فقال ورقة في ذلك أشعارًا قدمناها قبل هذا، منها قوله

  ألمٍر طالما بعث النشيجا* لججت وآنت في الذآرى لجوجًا 

  فقد طال انتظاري يا خديجا* ووصف من خديجة بعد وصٍف 

  حديثك أن أرى منه خروجا* ببطن المكَّتين على رجائي 

  من الرهبان أآره أن يعوجا* ا أخبرتنا من قول قس بم

  ويخصم من يكون له حجيجا* بأن محمدًا سيسود قومًا 

  يقيم به البرية أن تعوجا* ويظهر في البالد ضياء نور 

  ويلقى من يسالمه فلوجا* فيلقى من يحاربه خسارًا 

  شهدت وآنت أولهم ولوجا* فياليتي إذا ما آان ذاآم 

  ولو عجت بمكتها عجيجا* ذي آرهت قريش ولو آان ال

  إلى ذي العرش إذ سلفوا عروجا* أرّجي بالذي آرهوا جميعًا 

  يضج الكافرون لها ضجيجا* فإن يبقوا وأبق تكن أمور 

   : وقال أيضًا في قصيدته األخرى

  يخِّبرها عنه إذا غاب ناصح* وأخبار صدق خبرت عن محمٍد 

  إلى آل من ضمت عليه األباطح*  بأن ابن عبد اهللا أحمد مرسٌل

  آما أرسل العبدان هود وصالح* وظني بهٌ أن سوف يبعث صادقًا 

  بهاء ومنشور من الحق واضح* وموسى وإبراهيم حتى يرى له 

  شبابهم واألشيبون الجحاجح* ويتبعه حيًا لؤي بن غالٍب 

  فإني به مستبشر الودِّ فارح* فإن ابق حتى يدرك الناس دهره 

   . عن أرضك في األرض العريضة سائح* ال فإني يا خديجة فاعلمي وإ



 

   : وقال يونس عن بكير، عن ابن إسحاق قال ورقة

  حديثك إيانا فأحمد مرسل* فان يُك حقًا يا خديجة فاعلمي 

  من اهللا وحي يشرح الصدر منزل* وجبريل يأتيه وميكال معهما 

  لعاني الغرير المضلَّلويشقى به ا* يفوز به من فاز فيها بتوبٍة 

  وأخرى بأحواز الجحيم تعلَّل* فريقان منهم فرقة في جنانه 

  مقامع في هاماتهم ثم تشعل* إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت 

  ومن هو في األيام ما شاء يفعل* فسبحان من يهوي الرياح بأمره 

  واقضاؤه في خلقه ال تبدل* ومن عرشه فوق السموات آلها 

   : ورقة أيضًاوقال 

  وما لشيٍء قضاه اهللا من غير* يا للرجال وَصْرف الدهر والقدر 

  أمرًا أراه سيأتي الناس من أخر* حتى خديجة تدعوني ألخبرها 

  فيما مضى من قديم الدهر والعصر* وخبرتني بأمر قد سمعت به 

  جبريل أنك مبعوث إلى البشر* بأن أحمد يأتيه فيخبره 

  لك اإلله فرجِّي الخير وانتظري* ترجين ينجزه فقلت علَّ الذي 

  عن أمره ما يرى في النوم والسهر* وأرسليه إلينا آي نسائله 

  يقف منه أعالي الجلد والشعر* فقال حين أتانا منطقًا عجبًا 

  في صورة أآملت من أعظم الصور* إني رأيت أمين اهللا واجهني 

  م من حولي من الشجرمما يسلِّ* ثم استمر فكاد الخوف يذعرني 

  أن سوف يبعث يتلو ُمنزل السور* فقلت ظني وما أدري أيصدقني 

  من الجهاد بال مّن وال آدر* وسوف يبليك إن أعلنت دعوتهم 

   . نظر واهللا أعلم هكذا أورد ذلك الحافظ البيهقي من الدالئل، وعندي في صحتها عن ورقة

ن  حدثني عبد الملك بن عب  : وقال ابن إسحاق فيان ب ة الثقفي      د اهللا بن أبي س ن جاري ة    -العالء ب ان واعي عن  -وآ
ان إذا خرج لحاجة         أن رسول اهللا صلى اهللا  : بعض أهل العلم النبوة، آ دأه ب ه وابت عليه وسلم حين أراد اهللا آرامت
ا، فال يمر بحجر، وال شجر إال ق              أبعد حتى تحسر ة، وبطون أوديته ى شعاب مك ه، ويفضي إل وب عن   : الالبي

   . السالم عليك يا رسول اهللا

فمكث رسول اهللا صلى اهللا عليه   . والحجارة قال فيلتفت حوله عن يمينه، وعن شماله، وخلفه، فال يرى إال الشجر
يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السالم بما جاء من آرامة اهللا، وهو بحراء    وسلم آذلك يرى ويسمع، ما شاء اهللا أن

   . في شهر رمضان



 

ال   : قال ابن إسحاق ن         سمعت   : وحدثني وهب بن آيسان مولى آل الزبير ق د ب ول لعبي ر وهو يق ن الزبي د اهللا ب عب
وة، حين     حدثنا يا عبيد، آيف  : عمير بن قتادة الليثي آان بدو ما ابتدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من النب

ا حاضر     : قال جاءه جبريل د   -فقال عبيد وأن اس        يحدث عب ده من الن ر ومن عن ن الزبي ان   : -اهللا اب رسول اهللا   آ
ال  هرًا يتحنث ق نة ش ل س ي آ راء ف ي ح اور ف لم يج ه وس ك  : صلى اهللا علي ان ذل ي  وآ ريش ف ه ق ا يحبب ب مم

   . التبرز  : الجاهلية، والتحنث

م  اءه من ال    فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من آل سنة، يطع إذا قضى    من ج اآين، ف مس
من جواره الكعبة، قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها سبعًا،  جواره من شهره ذلك، آان أول ما يبدأ به، إذا انصرف

من  يرجع إلى بيته حتى إذا آان الشهر الذي أراد اهللا تعالى به فيه ما أراد من آرامته، أو ما شاء اهللا من ذلك، ثم
   . السنة التي بعثه فيها

ه،    الشهر شهر رمضان، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى حراءوذلك  ه أهل آما آان يخرج لجواره ومع
   . ورحم العباد به، جاءه جبريل بأمر اهللا تعالى حتى إذا آانت الليلة التي أآرمه اهللا فيها برسالته،

   . ط من ديباج فيه آتاببنم فجاءني جبريل وأنا نائم (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . أرسلني فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم  : قال  ؟ فقال اقرأ، قلت ما أقرأ

   . الموت، ثم أرسلني فغتني حتى ظننت أنه  : قال  ؟ قلت ما أقرأ  : اقرأ؛ قال  : فقال

   ؟ فقال اقرأ، قلت ما أقرأ

   . فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني  : قال

   . لي بمثل ما صنع بي ما أقول ذلك إال افتدا منه أن يعود  ؟ ماذا أقرأ  : ال اقرأ، قلتفق

ا   * َعلََّم ِباْلَقَلِمالَِّذي * اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْآَرُم * ِمْن َعَلٍق  َخَلَق اْلِإْنَساَن* اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق  }   : فقال َعلََّم اْلِإْنَساَن َم
   .  ] 5-1  : سورة العلق [   { َلْم َيْعَلْم

   . قلبي آتابًا فقرأتها، ثم انتهى وانصرف عني، وهببت من نومي فكأنما آتب في  : قال

ول  قال فخرجت حتى إذا آنت في وسط من الجبل سمعت صوتًا من السماء   د، أ    : يق ا محم ا    ي نت رسول اهللا، وأن
   . جبريل

د،    : قدميه في أفق السماء، يقول فرفعت رأسي إلى السماء فأنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف  : قال يا محم
   . أنت رسول اهللا، وأنا جبريل

ا       فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم، وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في ة منه ا أنظر في ناحي  آفاق السماء، فم
   . إال رأيته آذلك

وا   فما زلت واقفًا ما أتقدم أمامي، وما أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجع
   . عني إليها، وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف

   . إليها وانصرفت راجعًا إلى أهلي، حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفًا

   . حتى بلغوا مكة، ورجعوا إلّي فواهللا لقد بعثت رسلي في طلبك  ؟ القاسم أين آنت يا أبا  : فقالت

   . ثم حدثتها بالذي رأيت

   . ألرجو أن تكون نبي هذه األمة أبشر يا ابن العم، واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني  : فقالت



 

ل فأخب  ه ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوف ه        رت ه رسول اهللا صلى اهللا علي ا ب ا أخبره بم
   . وسلم

ذي        قدوس، قدوس، والذي نفس ورقة بيده؛ لئن آنت صدقتني يا  : فقال ورقة ر ال اموس األآب اءه الن د ج خديجة لق
   . فليثبت  : له آان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه األمة، وقولي

ة،  فرجعت خديجة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأ ول ورق ه       خبرته بق ا قضى رسول اهللا صلى اهللا علي فلم
   . بالكعبة فطاف بها، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة وسلم جواره وانصرف، صنع آما آان يصنع، بدأ

   . يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت، فأخبره  : فقال

ة، ول    : فقال له ورقة ذه األم د جاءك  والذي نفسي بيده إنك لنبي ه ه،        ق ذي جاء موسى، ولتكذبن ر ال اموس األآب الن
   . أدرآت ذلك اليوم ألنصرن اهللا نصرًا يعلمه ولتؤذينه، ولتخرجنه، ولتقاتلنه، ولئن أنا

   . وسلم إلى منزله ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه، ثم انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه

ول عائشة رضي         توطئة لما جاء بعده منوهذا الذي ذآره عبيد بن عمير آما ذآرناه آال دم من ق ا تق اليقظة، آم
ق ل فل ا إال جاءت مث رى رؤي ان ال ي ا، فك ي اليقظة  اهللا عنه ا رآه ف د م ان بع ام آ ذا المن الصبح، ويحتمل أن ه

   . آان بعده بمدة، واهللا أعلم صبيحة ليلتئذ، ويحتمل أنه

رسول اهللا   : يعني -فيما بلغنا أول ما رأى  وآان  : يب، قالعن الزهري، عن سعيد بن المس  : وقال موسى بن عقبة
أراه رؤيا في المنام، فشق ذلك عليه فذآرها المرأته خديجة فعصمها اهللا عن  أن اهللا تعالى -صلى اهللا عليه وسلم 

   . وشرح صدرها للتصديق التكذيب،

م    دها،أبشر فإن اهللا لم يصنع بك إال خيرًا، ثم إنه خرج من عن  : فقالت ثم رجع إليها فأخبرها أنه رأى بطنه شق ث
   . غسل وطهر، ثم أعيد آما آان

   . هذا واهللا خير فأبشر  : قالت

ان    ريم معجب آ ول      ثم استعلن له جبريل وهو بأعلى مكة، فأجلسه على مجلس آ لم يق ه وس ي صلى اهللا علي   : النب
أن رسول اهللا     الياقوت، وال أجلسني على بساط آهيئة الدرنوك فيه (  (  ى اطم لؤلؤ، فبشره برسالة اهللا عز وجل، حت

   .  )  ) وسلم صلى اهللا عليه

َق    اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك }   : فقال  ؟ آيف اقرأ  : اقرأ، فقال  : فقال له جبريل ِذي َخَل ٍق     * الَّ ْن َعَل اَن ِم َق اْلِإْنَس َك   ا* َخَل َرْأ َوَربُّ ْق
   .  ] 5-1  : سورة العلق [   { َيْعَلْم َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم* الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم  * اْلَأْآَرُم

   . ليه، واهللا أعلمأول سورة نزلت ع  { اْلُمدَّثُِّر َيا َأيَُّها } ويزعم ناس أن   : قال

ًا       قال فقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسالة ربه، واتبع ما جاءه به ا انصرف منقلب د اهللا، فلم جبريل من عن
ى شجر، وال حجر،     رُّ عل رًا            إلى بيته، جعل ال يم د رأى أم ه ق ًا أن ه مسرورًا موقن ى أهل ه، فرجع إل لَّم علي إال س

     . عظيمًا

ه في      : جة قالفلما دخل على خدي ي رأيت ّي         أرأيتك التي آنت حدثتك أن له إل ّي، أرس ل استعلن إل ه جبري ام فإن المن
   . اهللا وما سمع منه ربي عزَّ وجل، وأخبرها بالذي جاءه من

   . من أمر اهللا فإنه حق، وأبشر فإنك رسول اهللا حقًا أبشر فواهللا ال يفعل اهللا بك إال خيرًا، وأقبل الذي جاءك  : فقالت

ه  ثم انطلقت من مكانها فأتت غالمًا لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس عداس، فقالت     : نصرانيًا من أهل نينوى يقال ل
   ؟ أخبرتني هل عندك علم من جبريل يا عداس أذآرك باهللا إال ما  : له



 

   ؟ األوثان قدوس قدوس، ما شأن جبريل يذآر بهذه األرض التي أهلها أهل  : فقال

   . أخبرني بعلمك فيه  : فقالت

   . عليهما السالم فإنه أمين اهللا بينه وبين النبيين، وهو صاحب موسى وعيسى  : قال

اه       فرجعت خديجة من عنده فجاءت ورقة بن نوفل فذآرت له ما آان من أمر ا ألق لم وم ه وس النبي صلى اهللا علي
   . إليه جبريل

دهم في      بك النبي الذي ينتظريا بنية أخي ما أدري لعل صاح  : فقال لها ورقة ًا عن ه مكتوب أهل الكتاب الذي يجدون
إياه، ثم أظهر دعواه وأنا حي ألبلين اهللا في طاعة رسوله وحسن مؤازرته  التوراة واإلنجيل، وأقسم باهللا لئن آان

   . والنصر للصبر

   . فمات ورقة رحمه اهللا

   . عليه وسلم وله صلى اهللافكانت خديجة أول من آمن باهللا وصدق رس  : قال الزهري

ه     والذي ذآر فيه من شق  : قال الحافظ البيهقي بعد إيراده ما ذآرناه ا صنع ب بطنه، يحتمل أن يكون حكاية منه لم
ويحتمل أن يكون شق مرة أخرى، ثم ثالثة حين عرج به إلى السماء واهللا  شق بطنه عند حليمة،  : في صباه، يعني

   . أعلم

ن     وقد ذآر الحافظ  ليمان ب ى س ناده إل ة بإس ال   . طرخان التيمي   ابن عساآر في ترجمة ورق الى     : ق ا أن اهللا تع بلغن
ا    بعث محمدًا رسوًال على رأس خمسين سنة ة رؤي من بناء الكعبة وآان أول شيء اختصه به من النبوة، والكرام

   . خيرًا  ال يفعل اهللا بك إالابشر فواهللا  : ذلك على زوجته خديجة بنت خويلد، فقالت له آان يراها، فقصَّ

ه  ه رسول اهللا صلى اهللا        فبينما هو ذات يوم في حراء، وآان يفر إليه من قومه إذ نزل علي ه فخاف دنا من ل ف جبري
   . على صدره، ومن خلفه بين آتفيه عليه وسلم مخافة شديدة، فوضع جبريل يده

   . فإنك نبي هذه األمة !  محمد أبشراللهم احطط وزره، واشرح صدره، وطهر قلبه، يا   : فقال

   . وال أحسنه، وما أآتب، وما أقرأ ما قرأت آتابًا قط، -وهو خائف يرعد  -  : اقرأ، فقال له نبي اهللا

ه    ال ل م ق اد    : فأخذه جبريل فغته غتًا شديدًا، ثم ترآه، ث رأ، فأع درنوك،         اق ة ال ى بساط آهيئ ه فأجلسه عل ه مثل علي
   . اآليات  )  ( اقرأ باسم ربك الذي خلق )  (   : والياقوت، وقال له وحسنه آهيئة اللؤلؤ فرأى فيه من صفاءه،

ى     : ثم قال له ل عل ال        ال تخف يا محمد إنك رسول اهللا، ثم انصرف وأقب ه فق لم هم ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
   ؟ قول لقوميوآيف أ  ؟ آيف أصنع

ل من     اه جبري رأى رسول اهللا        ثم قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خائف، فأت ه وهو في صعرته، ف أمام
   . صلى اهللا عليه وسلم أمرًا عظيمًا مأل صدره

د    : فقال له جبريل ا محم ل رسول      : ال تخف ي ل رسول اهللا جبري ة اهللا      جبري أيقن بكرام له، ف ه ورس ى أنبيائ ، اهللا إل
   . فإنك رسول اهللا

ٍر إال   ول    فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يمرُّ على شجٍر وال حج ا رسول       : هو ساجد يق السالم عليك ي
   . اهللا

ا       فاطمأنت نفسه وعرف آرامة اهللا إياه، فلما انتهى إلى زوجته خديجة ه فأفزعه ر لون ه من تغي أبصرت ما بوجه
   . لعلك لبعض ما آنت ترى وتسمع قبل اليوم  : وجهه وتقول منه جعلت تمسح عنذلك، فقامت إليه فلما دنت 



 

ل      يا خديجة أرأيت الذي آنت أرى في المنام، والصوت الذي آنت  : فقال ه جبري ه فإن ال من أسمع في اليقظة، وأه
ة، ف   قد استعلن لي وآلمني وأقرأني آالمًا فزعت منه ذه األم ًا فأقبلت    ثم عاد إلّي فأخبرني أني نبي ه أقبلت راجع

   . فقلن السالم عليك يا رسول اهللا على شجر، وحجارة،

ن يفعل بك إال        : فقالت خديجة م أن اهللا ل د آنت أعل ذي تنتظره          أبشر فواهللا لق ة ال ذه األم ي ه رًا وأشهد أنك نب خي
   . ن سنةالراهب، وأمرني أن أتزوجك منذ أآثر من عشري اليهود، قد أخبرني به ناصح غالمي وبحيرى

م خرجت     ًا من       فلم تزل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى طعم وشرب وضحك، ث ان قريب ى الراهب، وآ إل
   . مكة، فلما دنت منه وعرفها

   ؟ مالك يا سيدة نساء قريش  : قال

   ؟ أقبلت إليك لتخبرني عن جبريل  : فقالت

ال  ذآر ف          : فق ل ي ال جبري ا ب دوس م ا الق بالد  سبحان اهللا ربن ذه ال ان     ي ه ا األوث د أهله ي يعب ين اهللا     ؟ الت ل أم جبري
   . موسى، وعيسى، فعرفت آرامة اهللا لمحمد ورسوله إلى أنبيائه ورسله، وهو صاحب

   . ما أخبرها الراهب وأزيد عداس فسألته فأخبرها بمثل  : ثم أتت عبدًا لعتبة بن ربيعة يقال له

ى الطور، وهو صاحب      اهللا فرعون وقومه، وآان معه حينجبريل آان مع موسى حين أغرق   : قال آلمه اهللا عل
   . عيسى بن مريم الذي أيده اهللا به

ل     ا مث ال له ل، فق ه أن        ثم قامت من عنده، فأتت ورقة بن نوفل، فسألته عن جبري ر فأحلفت ا الخب ألها م م س ك، ث ذل
   . يكتم ما تقول له، فحلف لها

وال آذب، أنه نزل عليه جبريل بحراء، وأنه  ر لي، وهو صادق، أحلف باهللا ما آذبإن ابن عبد اهللا ذآ  : فقالت له
   . أرسل بها أخبره أنه نبي هذه األمة، وأقرأه آيات

ى    : فذعر ورقة لذلك، وقال  : قال دماه عل ر أهل األرض،       لئن آان جبريل قد استقرت ق ى خي زل عل د ن األرض لق
يرسله اهللا إليهم وقد صدقتك عنه، فأرسلي إلي ابن عبد اهللا  بياء والرسل،وما نزل إال على نبي، وهو صاحب األن

ه،  ه               أسأله، وأسمع من قول ه ليضل ب إن بعض الشياطين يتشبه ب ل، ف ر جبري إني أخاف أن يكون غي ه، ف وأحدث
   . آدم ويفسدهم حتى يصير الرجل بعد العقل الرضي مدلهًا مجنونًا بعض بني

رًا،     فقامت من عنده، وهي واثقة اهللا أن ال يفعل بصاحبها إال خي لم        ب ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي فرجعت إل
كَ    * ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن  {   : فأخبرته بما قال ورقة، فأنزل اهللا تعالى ِة َربِّ َت ِبِنْعَم ا َأْن ونٍ  َم ات    } ِبَمْجُن م  [ اآلي   : القل

1-2 [  .   

   . لجبريلآال واهللا إنه   : فقال لها

ة  أحب أن تأتيه فتخبره لعل اهللا أن يهديه فجاءه رسول اهللا  : فقالت له ذي     : صلى اهللا عليه وسلم فقال له ورق ذا ال ه
   ؟ جاءك جاءك في نور أو ظلمة

   . عظمته، وما أوحاه إليه فأخبره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صفة جبريل، وما رآه من

تبلغه قومك وأنه ألمر نبوة فإن ُأدرك زمانك  ن هذا جبريل، وأن هذا آالم اهللا فقد أمرك بشيءأشهد أ  : فقال ورقة
   . بما بشرك اهللا به أبشر ابن عبد المطلب  : أتبعك، ثم قال

   . ذلك على المأل من قومه، قال وفتر الوحي وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشق  : قال

   . بكمالهما  ) ألم نشرح ( و   ) والضحى (  لو آان من عند اهللا لتتابع، ولكن اهللا قاله فأنزل اهللا  : فقالوا



 

اس،     : وقال البيهقي و العب دثنا أب ن           حدثنا أبو عبد اهللا الحافظ، ح ونس عن اب دثنا ي ار، ح د الجب ن عب د ب دثنا أحم ح
ا قالت لرسول اهللا     مولى آل الزبير، أن إسحاق، حدثني إسماعيل بن أبي حكيم د، أنه ه حدثه عن خديجة بنت خويل

   : وسلم فيما بّينه مما أآرمه اهللا به من نبوته صلى اهللا عليه

   . يا ابن عم تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك

   ! نعم   : فقال

   . إذا جاءك فأخبرني  : فقالت

   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ها إذ جاء جبريل فرآه رسولفبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند

   . هذا جبريل  ! يا خديجة   : فقال

   ؟ أتراه اآلن  : فقالت

   ! نعم   : قال

   ؟ أتراه اآلن  : فاجلس إلى شقي األيمن، فتحول فجلس، فقالت  : قالت

   ! نعم   : قال

   ؟ هل تراه اآلن  : فجلس في حجرها فقالت لى اهللا عليه وسلمفتحول فاجلس في حجري فتحول رسول اهللا ص  : قالت

   ! نعم   : قال

  حجرها فتحسرت رأسها فشالت خمارها، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس في

   ؟ هل تراه اآلن  : فقالت

   . ال  : قال

   . شهدت أن ما جاء به هو الحقبه و ما هذا بشيطان إن هذا لملك يا ابن عم، فاثبت وأبشر، ثم آمنت  : قالت

ال       : قال ابن إسحاق ذا الحديث، فق ن حسن ه د   : فحدثت عبد اهللا ب ذا         ق ة بنت الحسين تحدث به سمعت أمي فاطم
ول       ي سمعتها تق ذهب            : الحديث عن خديجة، إال أن ا ف ين درعه ا وب لم بينه ه وس أدخلت رسول اهللا صلى اهللا علي

   . السالم عندك ذلك جبريل عليه

   . احتياطًا لدينها وتصديقًا وهذا شيء آان من خديجة تصنعه تستثبت به األمر  : قال البيهقي

ل،            ه جبري ال ل ا ق ق بم د وث ان ق د آ لم فق ه وس د        فأما النبي صلى اهللا علي رة بع ا م ي ذآرناه ات الت وأراه من اآلي
   . صلى اهللا عليه وسلم تسليمًا أخرى، وما آان من تسليم الشجر، والحجر عليه

دثنا         :  ) صحيحه  ( وقد قال مسلم في  يبة، ح ي ش ن أب و بكر ب دثنا أب ان،         ح ن طهم راهيم ب دثنا إب ر، ح ن بكي ى ب يحي
   . اهللا عنه حدثني سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي

ي        إني ألعرف حجراً  (  (   : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ل أن بعث، إن يَّ قب لم عل ان يس ة، آ ه   بمك ألعرف
   .  )  ) اآلن



 

ن سمرة أن رسول اهللا صلى       حدثنا سليمان بن معاذ، عن سماك بن حرب،  : وقال أبو داود الطيالسي ابر ب عن ج
   .  )  ) يسلم علّي ليالي بعثت، إني ألعرفه إذا مررت عليه إن بمكة لحجرًا آان (  (   : اهللا عليه وسلم قال

بن عبد اهللا، عن علي بن أبي طالب   عبد الرحمن السدي الكبير، عن عبادوروى البيهقي من حديث إسماعيل بن 
   . رضي اهللا عنه

نواحيها، فما استقبله شجر، وال جبل، إال قال  آنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمكة، فخرج في بعض  : قال
   . السالم عليك يا رسول اهللا

ال     - لنبي صلى اهللا عليه وسلما  : يعني -وفي رواية لقد رأيتني أدخل معه    : الوادي فال يمر بحجر وال شجر إال ق
   . السالم عليكم يا رسول اهللا

   . وأنا أسمعه

  فترعنه الوحي حزن النبي صلى اهللا عليه وسلم عندما  : فصل 

ا     ثم فتر الوحي حتى حزن النبي صلى  : قال البخاري في روايته المتقدمة لم فيم ه وس ه     اهللا علي دا من ًا غ ا حزن بلغن
ال          مرارًا آي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، ل فق ه جبري دَّى ل ل لكي يلقي نفسه تب ذروة جب ا    : فكلما أوفى ب ي

ل        محمد، إنك رسول دا لمث وحي غ رة ال ه فت إذا طالت علي ك،   اهللا حقًا، فيسكن لذلك جأشه وتقرَّ نفسه فيرجع، ف ذل
   . ، فقال له مثل ذلكفإذا أوفى بذروة جبل تبدَّى له جبريل

رحمن، يحدث         : من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال  ) الصحيحين ( وفي  د ال لمة عب ا س سمعت أب
   . اهللا عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي سمعت رسول اهللا صلى  : عن جابر بن عبد اهللا قال

ل   فبينما أنا أمشي سمعت صوتًا من السماء، فرف    (  (   : قال ذي جاءني بحراء        عت بصري قب ك ال إذا المل السماء، ف
ي فقلت     قاعد على آرسي بين السماء و األرض فجثيت منه ى األرض، فجئت أهل وني    : فرقًا، حتى هويت إل زمل

   .  ] 5-1  : المدثر [  { َوالرُّْجَز َفاْهُجْر * َوِثَياَبَك َفَطهِّْر* َوَربََّك َفَكبِّْر *  ُقْم َفَأْنِذْر* اْلُمدَّثُِّر  َيا َأيَُّها }   : زملوني، فأنزل اهللا

     . الوحي ال مطلقًا ثم حمي الوحي وتتابع فهذا آان أول ما نزل من القرآن بعد فترة  : قال

   { ْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَقاْقَر }   : ذاك قوله

إن في سياق            { اْلُمدَّثُِّر َيا َأيَُّها } وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل  اه، ف ا قلن ى م ا أمكن عل ه م  والالئق حمل آالم
   . نيًا بما عرفه به أوًال إليهآالمه ما يدل على تقدم مجيء الملك الذي عرفه ثا

   . اإليحاء واهللا أعلم يحّدث عن فترة الوحي دليل على تقدم الوحي على هذا  : ثم قوله

لم،         ) الصحيحين  ( وقد ثبت في   د مس ارك، وعن ن المب ي ب ي        من حديث عل ن أب ى ب ا عن يحي واألوزاعي، آالهم
   ؟ آن أنزل قبلالقر سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي  : آثير، قال

   .  )  ( يا أيها المدثر )  (   : فقال

   .  )  ) واقرأ باسم ربك (  (   : فقلت

   ؟ سألت جابر بن عبد اهللا أي القرآن نزل قبل  : فقال

   .  )  ( يا أيها المدثر )  (   : فقال

   .  )  ) واقرأ باسم ربك (  (   : فقلت



 

   . أحدثكم ما حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : فقال

فلما قضيت جواري، نزلت فاستبطنت الوادي،  إني جاورت بحراء شهرًا، (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ي، وعن  فنوديت فنظرت بين يدي وخلف ى            ي وعن يمين إذا هو عل ى السماء ف م نظرت إل يئًا، ث م أر ش شمالي، فل
واء، فأخذتني     ال وحشة    -رعدة   العرش في اله أنزل اهللا      -أو ق دثروني، ف أمرتهم، ف ا   )  (   : فأتيت خديجة ف ا أيه  ي

   .  )  ) ك فطهروثياب (  ( حتى بلغ   )  ( المدثر

   .  )  ) آرسي بين السماء واألرض، فجثيت منه فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على (  (   : -وقال في رواية  -

   . ذآرناه واهللا أعلم وهذا صريح في تقدم إتيانه إليه وإنزاله الوحي من اهللا عليه آما

ى    ما* والضحى والليل إذا سجى  }   : زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة  : ومنهم ا قل ى    { ودعك ربك وم إل
   . آخرها

   . قاله محمد بن إسحاق

دم من          ولهذا آـَّبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في  : وقال بعض القرَّاء ا تق رده م د ي ول بعي ًا وهو ق أولها فرح
   { قم فانذر* يا أيها المدثر  }   : القرآن نزوًال بعد فترة الوحي من أن أول  ) الصحيح ( بي رواية صاح

ا         ) والضحى ( ولكن نزلت سورة  الي يسيرة آم رة أخرى، آانت لي د فت ا، من     ) الصحيحين  ( ثبت في    بع وغيرهم
ة         : البجلي، قال يس، عن جندب بن عبد اهللاحديث األسود بن ق م ليل م يق لم فل ه وس اشتكى رسول اهللا صلى اهللا علي

   . ما أرى شيطانك إال ترآك  : ثالثًا فقالت امرأة أو ليلتين أو

   .  ] 2-1  : الضحى [   { َوَما َقَلى دََّعَك َربَُّكَما َو* َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى * َوالضَُّحى  }   : فأنزل اهللا

   . وبهذا األمر حصل اإلرسال إلى الناس وباألول حصلت النبوة

نتين ونصفًا،     : وقد قال بعضهم نتين أو س رن        آانت مدة الفترة قريبًا من س ي اقت دة الت ا الم م أنه والظاهر واهللا أعل
   . رهمعه ميكائيل آما قال الشعبي، وغي

ذي   }   : وال ينفي هذا تقدم إيحاء جبريل إليه أوًال ق  اقرأ باسم ربك ال زول        { خل د ن ل بع ه جبري رن ب م اقت ا    }   : ث ا أيه ي
   .  { والرجز فاهجر* فطهر وثيابك * وربك فكبر  * قم فأنذر* المدثر 

د شيء     : أي -وثم حمي الوحي بعد هذا وتتابع  ام  -تدارك شيئًا بع لم في        وق ه وس ذ رسول اهللا صلى اهللا علي حينئ
ذ آل      الرسالة أتم القيام وشمَّر عن ساق العزم، ه حينئ آمن ب ودعا إلى اهللا، القريب، والبعيد، واألحرار، والعبيد، ف

   . د، واستمر على مخالفته وعصيانه آل جبار عنيدسعي لبيب نجيب

   . الصديق أبو بكر  : فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال األحرار

   . علي بن أبي طالب  : ومن الغلمان

   . خديجة بنت خويلد زوجته عليه السالم  : ومن النساء

   . م وأرضاهممواله زيد بن حارثة الكلبي رضي اهللا عنه  : ومن الموالي

   . الفترة رضي اهللا عنه وتقدم الكالم على إيمان ورقة بن نوفل بما وجد من الوحي ومات في

 

 



 

و           في منع الجان ومردة الشياطين من استراق    : فصل  ه ول ئال يختطف أحدهم من رآن، ل زل الق السمع حين أن
  قفيلقيه على لسان وليه فيلتبس األمر ويختلط الح حرفًا واحدًا

ه      فكان من رحمة اهللا وفضله ولطفه بخلقه، أن حجبهم عن السماء آما قال نهم في قول ارا ع الى إخب ا   }   : اهللا تع َوَأنَّ
َهابًا   ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمِع اْلآَن َيِجْد َلُه َنْقُعُد َوَأنَّا ُآنَّا* السََّماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرسًا َشِديدًا َوُشُهبًا  َلَمْسَنا ِش

   .  ] 10-8  : الجن [   { َأْم َأَراَد ِبِهْم َربُُّهْم َرَشدًا َوَأنَّا َلا َنْدِري َأَشرٌّ ُأِريَد ِبَمْن ِفي اْلَأْرِض* َرَصدًا 

ونَ   * َوَما َيْسَتِطيُعوَن  َوَما َيْنَبِغي َلُهْم* َوَما َتَنزََّلْت ِبِه الشََّياِطيُن  }   : وقال تعالى ْمِع َلَمْعُزوُل ِن السَّ   : الشعراء  [   { ِإنَُّهْم َع
210- 212 [   

ريم،        حدثنا عبد - وهو الطبراني -حدثنا سليمان بن أحمد   : قال الحافظ أبو نعيم ي م ن أب ن سعيد ب د ب اهللا بن محم
ال    حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا اس ق ن عب ان    : إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن اب آ

ًا،     الجن يصعدون إلى ة فتكون حق ا الكلم ا    السماء يستمعون الوحي فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها تسعًا فأم ا م وأم
    . زادوا فتكون باطًال

   . إلبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فلما بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم منعوا مقاعدهم، فذآروا ذلك

يس    م إبل ال له وده فوجدوا          : فق د حدث في األرض، فبعث جن ذا ألمر ق ًا       ه لم قائم ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
   . يصلي بين جبلين، فأتوه فأخبروه

   . ر الذي قد حدث في األرضهذا األم  : فقال

   . وقال أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

ال م،  : ق ا رآه ى الجن وم لم عل ه وس رأ رسول اهللا صلى اهللا علي ا ق لم،  م ه وس ق رسول اهللا صلى اهللا علي انطل
رسلت عليهم الشهب، فرجعت  الشياطين، وبين خبر السماء، وأ وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين

   . الشياطين إلى قومهم

   ؟ ما لكم  : فقالوا

   . حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب  : قالوا

   . ما ذاك إال من شيء حدث، فاضربوا مشارق األرض ومغاربها  : فقالوا

ا     فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة، وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر، فلم
   . سمعوا القرآن استمعوا له

ًا    }   : يا قومنا  : فقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم  : فقالوا ًا َعَجب ِدي  * ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآن َيْه
   .  ] 2  : الجن [   .  { آَمنَّا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحدًاَف ِإَلى الرُّْشِد

ة    { َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجنِّ ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ }   : فأوحى اهللا إلى نبيه صلى اهللا عليه وسلم اه في     .  ] 1  : الجن  [ اآلي أخرج
   .  ) الصحيحين ( 

   . السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس حدثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن  : وقال أبو بكر بن أبي شيبة

زل    : قال إذا ن دة        إنه لم تكن قبيلة من الجن إال ولهم مقاعد للسمع، ف ة صوتًا آصوت الحدي وحي سمعت المالئك ال
   . المالئكة خروا سجدًا فلم يرفعوا رؤسهم حتى ينزل فإذا سمعت  : ا، قالألقيتها على الصف

   . السماء فإن آان مما يكون في  ؟ ماذا قال ربكم  : فإذا نزل قال بعضهم لبعض



 

ا يكون في     الحق وهو العلي الكبير، وإن آان مما يكون في األرض من أمر  : قالوا الغيب، أو موت، أو شيء مم
   . به األرض تكلموا

الوا  ائهم،          : فق ى أولي ه عل ذا فتسمعه الشياطين فينزلون ذا وآ لم         يكون آ ه وس د صلى اهللا علي ي محم ا بعث النب فلم
ل        دحروا بالنجوم فكان أول من علم بها ثقيف، اة، وذا اإلب وم ش ذبح آل ي ه في فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنم

   : فقال بعضهم لبعض بعيرًا، فأسرع الناس في أموالهم، فينحر آل يوم

م     ال تفعلوا فإن آانت النجوم التي يهتدون بها وإال فإنه ألمر حدث، ا هي ل فنظروا فإذا النجوم التي يهتدي بها آم
وا وصرف اهللا الجن       ا شيء فكف زل منه الوا      ي ا حضروه ق رآن فلم ى       : فسمعوا الق انصتوا وانطلقت الشياطين إل

   . إبليس فأخبروه

   . ههنا الحدث  : بتربة تهامة، فقال حدث في األرض، فأتوني من آل أرض بتربة، فأتوه هذا حدٌث  : فقال

     . السائب ورواه البيهقي، والحاآم، من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن

ع       : العبسي، عن آعب قال حدثني أسامة بن زيد بن أسلم، عن عمر بن عبدان  : وقال الواقدي ذ رف نجم من رم ب لم ي
ه     عي أ رسول اهللا صلى اهللا علي ى تنب وا يسيبون             سى، حت راه فجعل م تكن ت رًا ل ريش أم رأت ق ا، ف لم فرمى به وس

ك،  أنعامهم، ويعتقون د    أرقاءهم، يظنون أنه الفناء، فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف، ففعلت ثقيف مثل ذل غ عب فبل
   . ياليل بن عمرو ما صنعت ثقيف

   ؟ ولم فعلتم ما أرى  : قال

   . رمى بالنجوم، فرأيناها تهافت من السماء  : قالوا

إن   : إن إفادة المال بعد ذهابه شديد، فال تعجلوا، وانظروا   : فقال اس،          ف اء الن دنا من فن و عن ًا تعرف فه تكن نجوم
   . حدث، فنظروا فإذا هي ال تعرف فأخبروه وإن آانت نجومًا ال تعرف فهو ألمر قد

   . بعد هذا عند ظهور نبي األمر فيه مهلة  : فقال

ه،  ال         فما مكثوا إال يسيرًا، حتى قدم عليهم أبو سفيان بن حرب إلى أموال ذاآره أمر النجوم، فق ل ف د يالي فجاء عب
   . أنه نبي مرسل ظهر محمد بن عبد اهللا يدعي  : أبو سفيان

   . فعند ذلك رمى بها  : فقال عبد ياليل

   . حصين، عن عامر الشعبيوقال سعيد بن منصور، عن خالد بن 

لم         آانت النجوم ال يرمى بها حتى بعث اهللا، رسول اهللا صلى اهللا    : قال ه وس ا صلى اهللا علي لم فرمي به ه وس علي
   . فسيبوا أنعامهم، وأعتقوا رقيقهم

اء        : فقال عبد ياليل د فن و عن ي تعرف فه و أل     انظروا فإن آانت النجوم الت اس، وإن آانت ال تعرف فه د   الن مر ق
   . حدث، فنظروا فإذا هي ال تعرف

   . اهللا عليه وسلم فأمسكوا، فلم يلبثوا إال يسيرًا، حتى جاءهم خروج النبي صلى  : قال

ال        اس ق ن عب وفي، عن اب ق الع م تكن    : وروى البيهقي، والحاآم، من طري ين        ل رة ب دنيا تحرس في الفت سماء ال
   . عيسى ومحمد صلوات اهللا عليهما وسالمه

   . فلعل مراد من نفى ذلك أنها لم تكن تحرس حراسة شديدة



 

ن        ويجب حمل ذلك على هذا لما ثبت في الحديث من طريق عبد الرزاق، عن  ي ب ر، عن الزهري، عن عل معم
ا  ا رسول اهللا    : الحسين، عن ابن عباس رضي اهللا عنهم ر من أصحابه إذ          بين لم جالس في نف ه وس صلى اهللا علي

   .  )  )  ؟ آنتم تقولون إذا رمي بهذا ما (  (   : ر فقالرمى بنجم فاستدا

   . آنا نقول مات عظيم، وولد عظيم  : قال

   .  )  ) ال ولكن (  (   : فقال

   . بدء الخلق وهللا الحمد فذآر الحديث آما تقدم عند خلق السماء وما فيها من الكواآب في أول

ه   وقد ذآر ابن إسحاق في السيرة قصة رمي الن ر ثقيف أن م في النظر في النجوم       جوم وذآر عن آبي ال له إن   : ق
   . أمية، فاهللا أعلم آانت أعالم السماء أو غيرها، ولكن سماه عمرو بن

د       لم تكن السماء تحرس إال أن يكون في األرض نبي أو دين  : وقال السدي ل محم هللا ظاهر، وآانت الشياطين قب
   . الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر قاعد في سماءصلى اهللا عليه وسلم قد اتخذت الم

   . الليالي ففزع لذلك أهل الطائف فلما بعث اهللا محمدًا صلى اهللا عليه وسلم نبيًا، رجموا ليلة من

اءهم، ويسيبون     هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء، واختالف  : فقالوا ون أرق الشهب، فجعلوا يعتق
   . واشيهمم

الم        ويحكم يا معشر أهل الطائف    : فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير ى مع والكم، وانظروا إل أمسكوا عن أم
ا         النجوم فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم م تروه تم ل ي آبشة، وإن أن ن أب يهلك أهل السماء، وإنما هو من اب

   . السماء فقد أهلك أهل

ة،    فنظروا فرأوها فكفو ك الليل ال    ا عن أموالهم، وفزعت الشياطين في تل يس، فق أتوا إبل وني من آل أرض      : ف ائت
   . بقبضة من تراب

   . فأتوه فشمَّ

لم في       صاحبكم بمكة، فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة،  : فقال ه وس فوجدوا رسول اهللا صلى اهللا علي
ه    دنوا من رآن، ف أنزل اهللا           حرصاً  المسجد الحرام يقرأ الق لموا ف م أس م تصيبه، ث ادت آالآله ى آ رآن، حت ى الق عل

   . صلى اهللا عليه وسلم أمرهم على نبيه

عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة  -إسحاق   : يعني -حدثني محمد بن صالح، عن ابن أبي حكيم   : وقال الواقدي
   : قال

ه  كسًا، فأتتلما بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصبح آل صنم من ى األرض من      : الشياطين، فقالوا ل ا عل م
   . صنم إال وقد أصبح منكسًا

   . لم نجده  : فقالوا هذا نبي قد بعث فالتمسوه في قرى األرياف، فالتمسوه،  : قال

ال اب    : فق ة الب ك بجنب ودي علي ه فن ا صاحبه فخرج يلتمس ي -أن ة   : يعن رن  -مك د ق ا عن ده به ا فوج ه به فالتمس
   . الثعالب، فخرج إلى الشياطين

   ؟ إني قد وجدته معه جبريل، فما عندآم  : فقال

   . نزين الشهوات في عين أصحابه، ونحببها إليهم  : قالوا

   . فال آسى إذًا  : قال



 

   : بن عمرو قال حدثني طلحة بن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن عبد اهللا  : وقال الواقدي

وا بالشهب، فجاؤوا     تنبأ فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منعت لما آان اليوم الذي الشياطين من السماء، ورم
   . إلى إبليس فذآروا ذلك له

   . إسرائيل أمر قد حدث هذا نبي قد خرج عليكم باألرض المقدسة مخرج نبي  : فقال

   . ليس بها أحد  : فذهبوا إلى الشام، ثم رجعوا إليه، فقالوا  : قال

ل،      أنا صاحبه، فخرج في طلبه بمكة؛ فإذا رسول اهللا صلى  : قال إبليسف ه جبري اهللا عليه وسلم بحراء منحدرًا مع
   . فرجع إلى أصحابه

   ؟ قد بعث أحمد ومعه جبريل، فما عندآم  : فقال

   . الدنيا نحببها إلى الناس  : قالوا

   . فذاك إذًا  : قال

ا       : عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال وحدثني طلحة ابن  : قال الواقدي وحي، فلم آانت الشياطين يستمعون ال
يس        : إلى إبليس فقال بعث محمد صلى اهللا عليه وسلم منعوا، فشكوا ذلك ي قب وق أب وهو   -لقد حدث أمر فرقي ف

   . فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي خلف المقام - أول جبل وضع على وجه األرض

   . اذهب فاآسر عنقه  : فقال

     . الشيطان هاربًا فجاء يخطر وجبريل عنده، فرآضه جبريل رآضة طرحه في آذا وآذا فولى

ذآر      ثم رواه الواقدي، وأبو أحمد الزبيري، آالهما عن رباح بن أبي معروف، د، ف عن قيس بن سعد، عن مجاه
   . فرآضه برجله فرماه بعدن  : مثل هذا، وقال

   . اهللا عليه وسلم في آيفية إتيان الوحي إلى رسول اهللا صلى  : فصل 

   . قد تقدم آيفية ما جاءه جبريل في أول مرة، وثاني مرة أيضًا

   . وقال مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنها

   . إن الحارث بن هشام سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ؟ آيف يأتيك الوحي يا رسول اهللا  : قال

ي     - وهو أشده علّي -أحيانًا يأتيني مثل صلصة الجرس  (  (   : فقال ل ل ًا يتمث فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيان
   .  )  ) يقول الملك رجًال يكلمني فأعي ما

زل   : قالت عائشة رضي اهللا عنها وم الش      ولقد رأيته صلى اهللا عليه وسلم ين وحي في الي ه ال رد، فيفصم   علي ديد الب
   . من حديث مالك به  ) الصحيحين (  عنه، وأن جبينه ليتفصد عرقًا أخرجاه في

   . ورواه اإلمام أحمد، عن عامر بن صالح، عن هشام بن عروة به نحوه

   . وآذا رواه عبدة بن سليمان، وأنس بن عياض، عن هشام بن عروة



 

ه      : قال عن الحارث بن هشام أنه وقد رواه أيوب السختياني، عن هشام، عن أبيه، سألت رسول اهللا صلى اهللا علي
   ؟ آيف يأتيك الوحي  : وسلم فقلت

   . فذآره، ولم يذآر عائشة

عليه وسلم، وال خرج أحد من أهل البيت، حتى  فواهللا ما رام رسول اهللا صلى اهللا  : وفي حديث اإلفك قالت عائشة
   . أنزل عليه

ان   فأخذه ما آان يأخذه من ل الجم ل          البرحاء، حتى أنه آان يتحدر منه مث وم شات من ثق من العرق، وهو في ي
   . الوحي الذي نزل عليه

ن شهاب،        : حدثنا عبد الرزاق، أخبرني يونس بن سليم، قال  : وقال اإلمام أحمد د، عن اب ن يزي أملى علّي يونس ب
ى رسول اهللا صلى       : ب يقولعمر بن الخطا عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاري سمعت زل عل آان إذا ن

     . عند وجهه آدوي النحل اهللا عليه وسلم الوحي يسمع

   .  { المؤمنون قد أفلح }   : وذآر تمام الحديث في نزول

منكر ال نعرف أحدًا رواه، غير يونس بن   : سائيوآذا رواه الترمذي، والنسائي من حديث عبد الرزاق، ثم قال الن
   . سليم، وال نعرفه

   . الرقاشي، عن عبادة بن الصامت ، وغيره، من حديث الحسن، عن حطان بن عبد اهللا ) صحيح مسلم ( وفي 

   . ذلك، وتربد وجهه آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي آربه  : قال

   . وآنا نعرف ذلك منه -وغمض عينيه  -وفي رواية 

ؤمنين  ال يستوي القاعدون من }   : حديث زيد بن ثابت حين نزلت  ) الصحيحين ( وفي  وم       { الم ن أم مكت ا شكى اب فلم
   .  } الضرر غير أولى {   : ضرارته نزلت

ا    وآانت فخذ رسول ا  : قال ى فخذي، وأن لم عل ادت فخذه ترض         هللا صلى اهللا عليه وس وحي آ زل ال ا ن ب، فلم أآت
   . فخذي

   . أمية من حديث همام بن يحيى، عن عطاء، عن يعلى بن  ) صحيح مسلم ( وفي 

   ؟ وسلم وهو يوحى إليه أيسرك أن تنظر إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال لي عمر  : قال

   . الوجه، وهو يغط آما يغط البكر وجهه وهو يوحى إليه بالجعرانة؛ فإذا هو محمّر فرفع طرف الثوب عن

ال      من حديث عائشة لما نزل الحجاب، وأن سودة  ) الصحيحين ( وثبت في  يًال، فق ى المناصع ل خرجت بعد ذلك إل
   . قد عرفناك يا سودة  : عمر

ه والعرق      جالس يتعشىفرجعت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألته وهو  أوحى اهللا إلي ده، ف والعرق في ي
   .  )  ) أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن إنه قد (  (   : في يده، ثم رفع رأسه فقال

ه        دليل أن ة، ب ه إحساسه بالكلي وحي يغيب عن ده         فدلَّ هذا على أنه لم يكن ال م يسقط العرق أيضًا من ي جالس، ول
   . صلوات اهللا وسالمه دائمًا عليه

   . ابن عباس حدثنا عباد بن منصور، حدثنا عكرمة، عن  : وقال أبو داود الطيالسي



 

ه، وأمسك عن أصحابه،        آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي  : قال ذلك جسده ووجه تربَّد ل
   . ولم يكلمه أحد منهم

أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن ابن عبد  ي يزيد ابنحدثن  : ، وغيره، من حديث ابن لهيعة ) مسند أحمد ( وفي 
     ؟ بالوحي اهللا بن عمرو، قلت يا رسول اهللا هل تحس

   .  )  ) إال ظننت أن نفسي تفيظ منه نعم اسمع صالصل ثم أثبت عند ذلك، وما من مرة يوحى إلّي (  (   : قال

دثنا          ثنا عبدحدثنا إبراهيم بن الحجاج، حد  : وقال أبو يعلى الموصلي ب، ح ن آلي دثنا عاصم ب اد، ح ن زي الواحد ب
   . أبي عن خاله العليان بن عاصم

رغ    آنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنزل عليه، وآان إذا  : قال أنزل عليه دام بصره وعيناه مفتوحة، وف
   . سمعه وقلبه، لما يأتيه من اهللا عز وجل

ن        حدثنا علي بن غراب، عن األحوص بنوروى أبو نعيم من حديث قتيبة،  ة، عن سعيد ب ي عوان حكيم، عن أب
   . المسيب، عن أبي هريرة

   . وغلف رأسه بالحناء آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي صدع  : قال

   . هذا حديث غريب جدًا

ن حوشب، عن أسماء بنت          عن حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية سنان،   : وقال اإلمام أحمد ث، عن شهر ب لي
   . يزيد

ه     : قالت ادت من         إني آلخذه بزمام العضباء ناقة رسول اهللا صلى اهللا علي ا، وآ دة آله ه المائ لم، إذ نزلت علي وس
   . ثقلها تدق عضد الناقة

   . وقد رواه أبو نعيم من حديث الثوري، عن ليث بن أبي سليم به

ر   : وقال اإلمام أحمد أيضًا ي،         حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثني جب رحمن الحبل د ال ي عب د اهللا، عن أب ن عب ب
ه،       أنزلت على رسول  : عن عبد اهللا بن عمرو قال ى راحلت دة وهو راآب عل اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة المائ

   . فنزل عنها فلم تستطع أن تحمله

ا    اصم األحول، حدثتني أموروى ابن مردويه من حديث صباح ابن سهل، عن ع رو، عن عمه ان في      : عم ه آ أن
   . سورة المائدة، فاندق عنق الراحلة من ثقلها مسير مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنزلت عليه

   . وهذا غريب من هذا الوجه

ه من     نزول سورة الفتح على رسول اهللا صلى   ) الصحيحين ( ثم قد ثبت في  لم مرجع ه وس ة، وهو    اهللا علي الحديبي
   . الحال واهللا أعلم على راحلته، فكان يكون تارة وتارة بحسب

لم في أول          ه وس ه صلى اهللا علي وحي إلي واع ال ا أن ره من       ) البخاري  شرح  ( وقد ذآرن ره الحليمي، وغي ا ذآ ، وم
   . األئمة رضي اهللا عنهم

   . وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه  : فصل

ِه     }   : هللا تعالىقال ا َل ِب اَنَك ِلَتْعَج ا * َلا ُتَحرِّْك ِبِه ِلَس ُه    ِإنَّ َعَلْيَن ُه َوُقْرآَن ُه     * َجْمَع اتَِّبْع ُقْرآَن اُه َف ِإَذا َقَرْأَن مَّ ِإنَّ * َف ا   ُث َعَلْيَن
   .  ] 19-16  : القيامة [   { َبَياَنُه

   .  ] 114  : طه [   { َوْحُيُه َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلمًا َوَلا َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقَضى ِإَلْيَك }   : ال تعالىوق



 

ى أخذه من     ك م   وآان هذا في االبتداء، آان عليه السالم من شدة حرصه عل ه عن اهللا عز وجل      المل وحى إلي ا ي
  . ليساوقه في التالوة

ه        فأمره اهللا تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي، وتكفل له أن ه تالوت ه في صدره، وأن ييسر علي يجمع
   . على المراد منه وتبليغه، وأن يبينه له، ويفسره ويوضحه ويوقفه

   { َوْحُيُه َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلمًا َوَلا َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقَضى ِإَلْيَك }   : ولهذا قال

   { َجْمَعُه ِإنَّ َعَلْيَنا* َلا ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه  }   : وقال

  في صدرك  : أي

   . وأن تقرأه  : أي } َوُقْرآَنُه { 

   . تاله عليك الملك  : أي } َفِإَذا َقَرْأَناُه { 

   . فاستمع له وتدبره  : أي } َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه { 

   { َربِّ ِزْدِني ِعْلمًا َوُقْل }   : هقول وهو نظير  :  { ُثمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه } 

ر، عن       ) الصحيحين ( وفي  ن جبي ال    من حديث موسى بن أبي عائشة، عن سعيد ب اس ق ن عب ان رسول اهللا     : اب آ
ان يحرك    أنزل اهللا   صلى اهللا عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة؛ فك فتيه، ف ه إن       }   : ش ه لسانك لتعجل ب ال تحرك ب

   .  { علينا جمعه وقرآنه

   . فاستمع له وأنصت  :  { قرآنه فإذا قرأناه فاتبع }   : جمعه في صدرك ثم تقرأه  : قال

   . فإذا ذهب قرأه آما وعده اهللا عز وجل فكان إذا أتاه جبريل أطرق،  : قال  { ثم إن علينا بيانه } 

  والسالم فصل تتابع الوحي إلى رسول اهللا عليه الصالة 

اهللا    ثم تتابع الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ابن إسحاق د       وهو مؤمن ب ه، ق اءه من ا ج مصدق بم
ا      -العباد وسخطهم  على رضا -قبله بقبوله وتحمل منه ما حمله  ا وال يستضلع به ة، ال يحمله وللنبوة أثقال ومؤن

ا جاؤوا     إال أهل القوة، يهم مم رد عل ه عن اهللا    والعزم من الرسل، بعون اهللا وتوفيقه لما يلقون من الناس، وما ي ب
   . عز وجل

   . قومه من الخالف، واألذى صلى اهللا عليه وسلم على ما أمر اهللا على ما يلقى منفمضى رسول اهللا 

ووازرته على أمره، وآانت أول من آمن     وآمنت خديجة بنت خويلد، وصدقت بما جاءه من اهللا  : قال ابن إسحاق
لم ال يس   باهللا ورسوله، وصدقت بما جاء منه، فخفف اهللا ه من    بذلك عن رسوله صلى اهللا عليه وس يئًا يكره مع ش

ه   فيحزنه ذلك إال فرج اهللا عنه بها إذا رجع إليها تثبته، وتخفف عنه، وتصدقه، وتهون رٍد عليه، وتكذيب له، علي
   . أمر الناس، رضي اهللا عنها وأرضاها

   . جعفر بن أبي طالب رضي اهللا عنه وحدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن  : قال ابن إسحاق

   .  )  ) خديجة ببيت من قصب، ال صخب فيه وال نضب أمرت أن أبشر (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : الق

   . من حديث هشام  ) الصحيحين ( وهذا الحديث مخرج في 

 . اللؤلؤ المجوف  : القصب هاهنا  : قال ابن هشام



 

وة؛        لم يذآر جميع ماوجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس  : قال ابن إسحاق اد من النب ى العب ه وعل ه علي أنعم اهللا ب
   . سرًا إلى من يطمئن إليه من أهله

   . رسوله، قبل أن تفرض الصالة آانت خديجة أول من آمن باهللا وصدق  : وقال موسى بن عقبة، عن الزهري

   . يعني الصلوات الخمس ليلة اإلسراء  : قلت

   . حياة خديجة رضي اهللا عنها آما سنبينه فأما أصل الصالة فقد وجب في

   . جاء به وآانت خديجة أول من آمن باهللا ورسوله، وصدق بما  : وقال ابن إسحاق

   . افترضت عليه الصالة ثم أن جبريل أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بأعلى مكة حين

اء ز        ه عين من م انفجرت ل وادي، ف ة ال زم، فتوضأ  فهمز له بعقبه في ناحي م       م ا السالم، ث د عليهم ل ومحم جبري
اءه      صلى رآعتين وسجد أربع سجدات، ثم رجع النبي صلى اهللا ه، وطابت نفسه، وج عليه وسلم وقد أقرَّ اهللا عين

   . ما يحب من اهللا

ان هو       فأخذ يد خديجة حتى أتى بها إلى العين، فتوضأ آما توضأ جبريل، ثم رآع م آ ع سجدات، ث رآعتين وأرب
   . خديجة يصليان سرًاو

ا        صالة جبريل هذه غير الصالة التي صالها به عند البيت مرتين،  : قلت ات الصلوات الخمس، أوله ه أوق ين ل فب
   . وسيأتي بيان ذلك إن شاء اهللا وبه الثقة، وعليه التكالن وآخرها، فإن ذلك آان بعد فرضيتها ليلة اإلسراء،

  وغيرهم سالم والصحابةأول من أسلم من متقدمي اإل  : فصل 

   . ذلك بيوم وهما يصليان جاء بعد -رضي اهللا عنه  -ثم إن علي بن أبي طالب   : قال ابن إسحاق

   ؟ يا محمد ما هذا  : فقال علي

   .  )  ) اهللا وحده ال شريك له، وإلى عبادته دين اهللا الذي اصطفى لنفسه، وبعث به رسله، فأدعوك إلى (  (   : قال

   .  )  ) وأن تكفر بالالت والعزى (  ( 

   . أحدث به أبا طالب هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاٍض أمرًا حتى  : فقال علي

   . أمره فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن

   .  )  ) يا علي إذا لم تسلم فاآتم (  (   : فقال له

لم،      ك الليلة، ثم أن اهللا أوقع في قلب علي اإلسالم، فأصبحفمكث علي تل ه وس غاديًا إلى رسول اهللا صلى اهللا علي
   ؟ محمد ماذا عرضت علي يا  : حتى جاءه فقال

اهللا وحده ال شريك له وتكفر بالالت والعزى، وتبرأ  تشهد أن ال إله إال (  (   : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   .  )  ) دادمن األن

   . ولم يظهره ففعل علي وأسلم، ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب، وآتم علي إسالمه

ي   -زيدًا   : يعني -وأسلم ابن حارثة  ان        فمكثا قريبًا من شهر يختلف عل لم، وآ ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي إل
   . يه وسلم قبل اإلسالمرسول اهللا صلى اهللا عل مما أنعم اهللا به على علي أنه آان في حجر



 

ال        : قال ابن إسحاق د، ق ي نجيح عن مجاه ن أب ا    : حدثني اب ان مم ه،         وآ ا صنع اهللا ل ي ومم ى عل ه عل م اهللا ب أنع
   . شديدة، وآان أبو طالب ذا عيال آثيرة وأراده به من الخير أن قريشًا أصابتهم أزمة

ي وآ -فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمه العباس  ا طالب       (  (  -هاشم   ان من أيسر بن اس إن أخاك أب ا عب ي
ه         آثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه ه من عيال ى نخفف عن ه حت ا إلي انطلق بن فأخذ    .  .  .  .  )  ) األزمة، ف

ى  رسول اهللا ًا،   بع صلى اهللا عليه وسلم عليًا فضمه إليه، فلم يزل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حت ه اهللا نبي ث
     . فاتَّبعه علي وآمن به وصدقه

ي األشعث     ن أب ى ب دي   وقال يونس بن بكير، عن محمد ابن إسحاق، حدثني يحي ة     -الكن حدثني   -من أهل الكوف
ه   - إسماعيل بن أبي إياس بن عفيف، عن أبيه، عن جده عفيف ال   -وآان عفيف أخا األشعث بن قيس ألم ه ق   : أن

   . أيام الحج، وآان العباس بن عبد المطلب امرءًا تاجرًا، فأتيته أبتاع منه وأبيعه ، فقدمت منىآنت امرءًا تاجرًا

ة،    : قال اه الكعب رأة فقامت تصلي، وخرج        فبينا نحن عنده إذ خرج رجل من خباء، فقام يصلي تج م خرجت ام ث
   . غالم فقام يصلي معه

   ؟ ندري ما هو إن هذا الدين ما  ؟ فقلت يا عباس ما هذا الدين

ه خديجة        هذا محمد بن عبد اهللا يزعم أن اهللا أرسله به وأن آنوز آسرى  : فقال ذه امرأت ه، وه تفتح علي وقيصر س
   . بن أبي طالب آمن به بنت خويلد آمنت به، وهذا الغالم ابن عمه علي

   . فليتني آنت آمنت يومئٍذ، فكنت أآون ثانيًا  : قال عفيف

ال     وتابعه إبراهيم ب ن إسحاق، وق ى         إذ خرج   : في الحديث    : ن سعد، عن اب ه، فنظر إل اء قريب من رجل من خب
   . السماء فلما رآها قد مالت قام يصلي

   . ثم ذآر قيام خديجة وراءه

ن    حدثني محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا سعيد بن خثيم،  : وقال ابن جرير ى ب عن أسد بن عبدة البجلي، عن يحي
ا طلعت الشمس،       جئت زمن الجاهلية إلى مكة،  : يف قالعفيف عن عف ب، فلم د المطل فنزلت على العباس بن عب

تقبلها،      وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى ام مس ة، فق تقبل الكعب الكعبة، أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء، ثم اس
رأة فقامت خ   فلم ا، فرآع  يلبث حتى جاء غالم فقام عن يمينه، فلم يلبث حتى جاءت ام الشاب، فرآع الغالم     لفهم

   . فسجدا معه والمرأة، فرفع الشاب، فرفع الغالم والمرأة، فخر الشاب ساجدًا،

   ! يا عباس أمر عظيم   : فقلت

   . أمر عظيم  : فقال

   ؟ أتدري من هذا  : فقال

  ال  : فقلت

   . هذا محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب ابن أخي  : فقال

   ؟ الغالم أتدري من

  ال  : قلت

   . -رضي اهللا عنه  -هذا علي ابن أبي طالب   : قال

   ؟ أتدري من هذه المرأة التي خلفهما



 

  ال  : قلت

   . هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي  : قال

ا   وأيم اهللا ما أعلم على ظهر األرض  وهذا حدثني أن ربك رب السماء واألرض أمره بهذا الذي تراهم عليه، آله
   . أحدًا على هذا الدين غير هؤالء الثالثة

ي   : وقال ابن جرير ن         حدثني ابن حميد، حدثنا عيسى بن سوادة بن أب ة ب در، وربيع ن المنك د ب دثنا محم د، ح الجع
   . أبي عبد الرحمن، وأبو حازم، والكلبي

   . علي أول من أسلم  : قالوا

   . أسلم وهو ابن تسع سنين  : قال الكلبي

   . وحدثنا ابن حميد، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق

ه وصدقه        : قال لم وصلى مع ه وس ن عشر         أول ذآر آمن برسول اهللا صلى اهللا علي ب، وهو اب ي طال ن أب ي ب عل
   . اإلسالم سنين، وآان في حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قبل

   . مجاهد يح، عنأخبرنا إبراهيم، عن نافع، عن ابن أبي نج  : قال الواقدي

   . أسلم علي وهو ابن عشر سنين  : قال

   . اهللا بسنة وأجمع أصحابنا على أن عليًا أسلم بعد ما تنبأ رسول  : قال الواقدي

   . أبو بكر، وعلي  : أسلما خديجة وأول رجلين  : أول من أسلم من هذه األمة  : وقال محمد بن آعب

   ؟ أسلمت  : لقيه أبوه قال يكتم إيمانه خوفًا من أبيه، حتىوأسلم علي قبل أبي بكر، وآان علي 

   . نعم  : قال

   . وازر ابن عمك وانصره  : قال

   . وآان أبو بكر الصديق أول من أظهر اإلسالم  : قال

ال    من حديث شعبة، عن أبي بلج، عن  :  ) تاريخه ( وروى ابن جرير في  اس ق ن عب أول   : عمرو بن ميمون، عن اب
   . ن صلى عليم

   . عقيل، عن جابر وحدثنا عبد الحميد بن يحيى، حدثنا شريك، عن عبد اهللا بن محمد بن

الثالثاء وروى من حديث شعبة، عن عمرو       بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنين، وصلى علي يوم  : قال
لم مع رسول اهللا صلى اهللا      أ  : زيد بن أرقم يقول سمعت-رجل من األنصار  -بن مرة، عن أبي حمزة  ول من أس

   . فذآرته للنخعي فأنكره  : قال عليه وسلم علي بن أبي طالب،

   . أبو بكر أول من أسلم  : وقال

ول    حدثنا عبيد اهللا بن موسى، حدثنا العالء، عن المنهال بن  : ثم قال ًا يق   : عمرو، عن عباد بن عبد اهللا سمعت علي
   . األآبر، ال يقولها بعدي إال آاذب مفتر، صليت قبل الناس بسبع سنين وأنا الصديقأنا عبد اهللا وأخو رسوله 



 

وهو شيعي من رجال      -موسى الفهمي  وهكذا رواه ابن ماجه، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن عبيد اهللا بن
ق    : ولكن قال أبو حاتم وثقوه، -عن العالء بن صالح األزدي الكوفي  -الصحيح  ي    -الشيعة  آان من عت ال عل وق
   . مناآير والمنهال بن عمرو ثقة روى أحاديث  : بن المديني

وفي   -وأما شيخه عباد بن عبد اهللا  ي    -وهو األسدي الك ه عل ال في د ق ديني   فق ن الم ال       : ب هو ضعيف الحديث، وق
   . فيه نظر  : البخاري

ذا الحديث منكر بكل حال، وال يقو           ات، وه ان في الثق ن حب ره اب ي  وذآ ه عل ه، وآيف يمكن أن      ل رضي اهللا عن
   . أعلم هذا ال يتصور أصًال واهللا  ؟ يصلي قبل الناس بسبع سنين

ين   : وقال آخرون ا أن   أول من أسلم من هذه األمة أبو بكر الصديق، والجمع ب وال آله لم      : األق خديجة أول من أس
لم        : أسلم من الموالي وأول من -أيضًا  الرجال  : وقيل -من النساء وظاهر السباقات  ة، وأول من أس ن حارث د ب زي

   . بن أبي طالب علي  : من الغلمان

   . البيت فإنه آان صغيرًا دون البلوغ على المشهور، وهؤالء آانوا إذ ذاك أهل

ان       : وأول من أسلم من الرجال األحرار  و بكر الصديق، وإسالمه آ ان         أب رهم، إذ آ دم ذآ ع من إسالم من تق أنف
     . مال، وداعية إلى اإلسالم ًا معظمًا، ورئيسًا في قريش مكرمًا، وصاحبصدر

   . تفصيله وآان محببًا متألفًا يبذل المال في طاعة اهللا ورسوله آما سيأتي

ريش    : اهللا عليه وسلم فقال ثم إن أبا بكر الصديق لقي رسول اهللا صلى  : قال يونس عن ابن إسحاق أحق ما تقول ق
   ؟ عقولنا، وتكفيرك آبائنا من ترآك آلهتنا، وتسفيهك  ؟ يا محمد

الحق،        بلى إني رسول اهللا (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى اهللا ب الته وأدعوك إل غ رس ي ألبل ونبيه، بعثن
   .  )  ) هبكر إلى اهللا وحده ال شريك له، وال تعبد غيره، والمواالة على طاعت فواهللا إنه للحق، أدعوك يا أبا

   . وقرأ عليه القرآن، فلم يقر ولم ينكر

   . وهو مؤمن مصدق فأسلم وآفر باألصنام، وخلع األنداد وأقر بحق اإلسالم، ورجع أبو بكر

ن الحصين          : قال ابن إسحاق د اهللا ب ن عب رحمن ب د ال ن عب د ب ه      حدثني محم التميمي أن رسول اهللا صلى اهللا علي
ه،     إال آانت عنده آبوة وتردد وت أحدًا إلى اإلسالمما دع (  (   : وسلم قال ه حين ذآرت ونظر، إال أبا بكر ما عكم عن
منكر فإن ابن إسحاق،   وهذا الذي ذآره ابن إسحاق في قوله فلم يقر ولم ينكر، -تلبث   : أي -عكم   )  ) فيه وال تردد

ه، وحسن    الب وغيره ذآروا أنه آان صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل عثة، وآان يعلم من صدقه وأمانت
   . الخلق سجيته، وآرم أخالقه ما يمنعه من الكذب على

ا         ولهذا بمجرد ما ذآر له إن اهللا أرسله بادر  ؟ فكيف يكذب على اهللا د ذآرن م، وق ثم، وال عك م يتلع ى تصديقه ول إل
اه في     ذي أفردن ا ال ا فضائله وش     آيفية إسالمه في آتابن اروق أيضًا      سيرته، وأوردن ك بسيرة الف ا ذل مائله، وأتبعن

   . آل منهما عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من األحاديث وأوردنا ما رواه

   . واهللا الحمد والمنة وما روي عنه من اآلثار واألحكام والفتاوى، فبلغ ذلك ثالث مجلدات

ين        ) صحيح البخاري ( وقد ثبت في  ان ب ا آ درداء في حديث م ا من        عن أبي ال ي بكر وعمر رضي اهللا عنهم أب
لم    ه وس و بكر صدق،          (  (   : الخصومة وفيه فقال رسول اهللا صلى اهللا علي ال أب ذبت، وق تم آ يكم فقل ي إل إن اهللا بعثن

   . مرتين  )  ) أنتم تارآوا لي صاحبي وواساني بنفسه وماله، فهل

ان من حديث       عنه وقدفما أوذي بعدها، وهذا آالنص على أنه أول من أسلم رضي اهللا  ن حب ذي، واب روى الترم
   . سعيد شعبة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي



 

   ؟ ألست أول من أسلم، ألست صاحب آذا ألست أحق الناس بها،  : قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه  : قال

بيعي، عن   ول    ا وروى ابن عساآر من طريق بهلول بن عبيد، حدثنا أبو إسحاق الس ًا يق أول   : لحارث سمعت علي
ي      : النبي صلى اهللا عليه وسلم من الرجال  أبو بكر الصديق وأول من صلى مع  : من أسلم من الرجال ن أب ي اب عل

   . طالب

ه        أول  : وقال شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة، عن زيد بن أرقم قال ي صلى اهللا علي من صلى مع النب
     . قأبو بكر الصدي  : وسلم

   . صحيح حسن  : رواه أحمد، والترمذي، والنسائي من حديث شعبة وقال الترمذي

م        وقد تقدم رواية ابن جرير لهذا الحديث من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، ن أرق د ب زة، عن زي ي حم عن أب
   . أول من أسلم علي بن أبي طالب  : قال

   . أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه أول من أسلم  : ره وقالقال عمرو بن مرة فذآرته إلبراهيم النخعي فأنك

رحمن       د ال ن عب لم ب ي مس أول من    : في جماعة من السلف     وروى الواقدي بأسانيده عن أبي أروى الدوسي، وأب
   . أسلم أبو بكر الصديق

ن      : وقال يعقوب بن سفيان فيان ب دثنا س دي، ح ن مغول      حدثنا أبو بكر الحمي ك ب ة، عن مال ال   عيين   : ، عن رجل ق
   : بكر الصديق، أما سمعت قول حسان أبو  : فقال  ؟ سئل ابن عباس من أول من آمن

  فاذآر أخاك أبا بكٍر بما فعال* إذا تذآَّرَت شْجوًا من أخي ثقٍة 

  بعد النبّي وأوالها بما حمال* خيَر البريِة أوفاها وأعدلها 

  لناس منهم صدَّق الرسالوأول ا* والتالُي الثانُي المحموُد مشهُده 

  بأمر صاحبه الماضي وما انتقال* عاَش حميدًا ألمِر اهللا متبعًا 

أو سئل ابن عباس  -سألت ابن عباس   : قال حدثنا شيخ لنا، عن مجالد، عن عامر  : وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة
ذآره و     أما سمعت  : قال  ؟ أي الناس أول إسالمًا - ن ثابت ف د،       قول حسان ب ن عدي، عن مجال ثم ب ذا رواه الهي هك

   . ابن عباس فذآره عن عامر الشعبي سألت

ال   حدثني سريج بن يونس، حدثنا يوسف بن  : وقال أبو القاسم البغوي د       : الماجشون ق نهم محم أدرآت مشيختنا م
ن أول القوم إسالمًا  وصالح بن آيسان، وعثمان بن محمد، ال يشكُّون أ بن المنكدر، وربيعة بن أبي عبد الرحمن،

   . رضي اهللا عنه أبو بكر الصديق

ن سيرين،      : قلت د ب راهيم، وهو المشهور عن        وهكذا قال إبراهيم النخعي، ومحمد بن آعب، ومحم ن إب وسعد ب
   . جمهور أهل السنة

اال          ا ق ة أنهم ن الحنفي د ب اص، ومحم ي وق ن أب م إسالمًا، و      : وروى ابن عساآر عن سعد ب م يكن أوله ان   ل لكن آ
   . أفضلهم إسالمًا

   . وقد آمن قبله خمسة  : قال سعد

   . ياسر من حديث همام بن الحارث، عن عمار بن  ) صحيح البخاري ( وثبت في 

   . وامرأتان، وأبو بكر أعبد  : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما معه إال خمسة  : قال



 

ال   عاصم بن أبي النجود، عن زر، عنوروى اإلمام أحمد، وابن ماجه من حديث  أول من أظهر     : ابن مسعود ق
   . بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبالل، والمقداد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو  : اإلسالم سبعة

ر    و بك ا أب ه، وأم ه اهللا بعم لم فمنع ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ا رس ائرهم فأخ  فأم ا س ه، وأم ه اهللا بقوم ذهم منع
ا أرادوا، إال         المشرآون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في ى م اهم عل د وات نهم من أحد إال وق الشمس، فما م

 نفسه في اهللا، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة بالًال فإنه هانت عليه
   . أحد أحد  : وهو يقول

   . عن مجاهد مرسًال وهكذا رواه الثوري، عن منصور،

ان، عن حجاج، عن          أخبرنا ابن حميد حدثنا آنانة بن  : فأما ما رواه ابن جرير قائًال ن طهم راهيم ب ة، عن إب حبل
   . سعد بن أبي وقاص قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن محمد بن

   ؟ أآان أبو بكر أولكم إسالمًا  : قلت ألبي  : قال

   . إسالمًا قبله أآثر من خمسين ولكن آان أفضلنا ولقد أسلم  ! ال   : قال

   . فإنه حديث منكر إسنادًا ومتنًا

ب،     آان أول من أسلم زيد ابن حارثة، ثم روى  : قال ابن جرير وقال آخرون ي ذئ ن أب من طريق الواقدي، عن اب
   ؟ سألت الزهري من أول من أسلم من النساء 

   . خديجة  : قال

   ؟ فمن الرجال  : قلت

   . زيد بن حارثة  : قال

   . زيد بن حارثة أول من أسلم من الرجال  : وآذا قال عروة وسليمان بن يسار وغير واحد

أن أول من     وال ب ذه األق لم من الرجال األحرار     وقد أجاب أبو حنيفة رضي اهللا عنه بالجمع بين ه ر،     : أس و بك أب
   . علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهم أجمعين  : ارثة، ومن الغلمانح زيد بن  : خديجة، ومن الموالي  : ومن النساء

ه       فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسالمه دعا إلى اهللا  : قال محمد بن إسحاق ًا لقوم و بكر رجًال مألف عز وجل، وآان أب
   . وأعلم قريش بما آان فيها من خير وشر محببًا سهًال، وآان أنسب قريش لقريش،

ه       وآان رجًال تاج ه ويألفون ه يأتون ان رجال قوم ق معروف، وآ ه        رًا ذا خل ه وتجارت ر، لعلم ر واحد من األم لغي
   . وحسن مجالسته

ا بلغني    -فأسلم على يديه  فجعل يدعو إلى اإلسالم من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه ن    -فيم ر ب الزبي
نهم،    اهللا، وسعد بن أبي العوام، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضي اهللا ع

   . صلى اهللا عليه وسلم ومعهم أبو بكر فانطلقوا إلى رسول اهللا

آمنوا،    بقوا        فعرض عليهم اإلسالم وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق اإلسالم ف ذين س ة ال ر الثماني ان هؤالء النف وآ
  . وآمنوا بما جاء من عند اهللاعليه وسلم  الناس في اإلسالم صدقوا رسول اهللا صلى اهللا

د   حدثني الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن  : وقال محمد بن عمر الواقدي سليمان الوالبي، عن إبراهيم بن محم
ول         : قال طلحة بن عبيد اهللا  : بن أبي طلحة، قال إذا راهب في صومعته يق لوا أهل     : حضرت سوق بصرى، ف س

   ؟ الحرم الموسم أفيهم رجل من أهل



 

   . نعم أنا  : قلت  : قال طلحة

   ؟ هل ظهر أحمد بعد  : فقال

   ؟ ومن أحمد  : قلت

ى   ابن عبد اهللا بن عبد المطلب هذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر  : قال األنبياء مخرجه من الحرم، ومهاجرًا إل
   . نخل وحرة وسباخ، فإياك أن ُتْسَبق إليه

   ؟ هل آان من حديث قال، فخرجت سريعًا حتى قدمت مكة فقلتفوقع في قلبي ما   : قال طلحة

   . بن أبي قحافة نعم محمد بن عبد اهللا األمين قد تنبأ، وقد اتبعه أبو بكر  : قالوا

   ؟ اتبعت هذا الرجل  : فخرجت حتى قدمت على أبي بكر، فقلت  : قال

   . فأخبره طلحة بما قال الراهب الحق،نعم فانطلق إليه فاْدُخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى   : قال

لم     لم فأس ه وس ر رسول اهللا صلى اهللا      فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول اهللا صلى اهللا علي طلحة، وأخب
   . عليه وسلم بذلك عليه وسلم بما قال الراهب فسرَّ رسول اهللا صلى اهللا

ريش   وآان -ية فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدو ل واحد      -يدعى أسد ق فشدهما في حب
   . القرينين ولم يمنعهما بنو تيم فلذلك سمي أبو بكر وطلحة

   .  )  ) العدوية اللهم اآفنا شر ابن (  (   : وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

ن عب     وقال الحافظ أبو الحسن خيثمة بن سليمان األطرابلسي حدثنا عبيد اهللا د ب ن محم ز العمري قاضي    ب د العزي
د اهللا،   المصيصة، حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن عبيد اهللا بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبي

د    : حدثني عبد اهللا بن محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال حدثني أبي عبيد اهللا، ي محم  حدثني أب
   : بي بكر، عن عائشة رضي اهللا عنها قالتبن عمران، عن القاسم بن محمد بن أ

دت       : الجاهلية، فلقيه فقال خرج أبو بكر يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآان له صديقًا في ا القاسم فق ا أب ي
   . وأمهاتها من مجالس قومك، واتهموك بالعيب آلبائها

ى اهللا  أدعوكإني رسول اهللا  (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انطلق          )  ) إل و بكر ف لم أب ه أس رغ آالم ا ف فلم
و بكر      عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه ر، ومضى أب وسلم، وما بين األخشبين أحد أآثر سرورًا منه بإسالم أبي بك

   . فأسلموا لعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد اهللا، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص فراح

ن     ثم جاء الغد رحمن ب د ال د األسد،        بعثمان بن مظعون، وأبي عبيدة بن الجراح، وعب ن عب لمة ب ي س عوف، وأب
   . واألرقم بن أبي األرقم فأسلموا رضي اهللا عنهم

د     ن محم د اهللا ب ال عب ن          : ق ران، عن القاسم ب ن عم د ب ي، محم د، عن عائشة؛ قالت     فحدثني أب ا اجتمع     : محم لم
وثالثين رجًال ألحَّ أبو بكر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وسلم وآانوا ثمانيةأصحاب النبي صلى اهللا عليه 

   .  )  ) يا أبا بكر إنا قليل (  (   : في الظهور فقال

واحي المسجد آل رجل      فلم يزل أبو بكر يلحُّ حتى ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتفرق المسلمون في ن
ى       في الناس خطيبًا، ورسولفي عشيرته، وقام أبو بكر  ا إل ان أول خطيب دع اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس فك
واحي             اهللا، وإلى رسوله صلى اهللا لمين، فضربوا في ن ى المس ر، وعل ي بك ى أب ار المشرآون عل لم، وث عليه وس

ة،          المسجد ن ربيع ة ب ه الفاسق عتب ا من ل يضربه  فجع  ضربًا شديدًا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربًا شديدًا، ودن
   . وجهه من أنفه بنعلين مخصوفتين، ويحرفهما لوجهه، ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف



 

ه، وال      وجاء بنو تيم يتعادون فأجلت المشرآين عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا وه منزل ى أدخل وب حت بكر في ث
دخلوا المسجد          يم، ف و ت م رجعت بن ه، ث الوا  يشكون في موت ئن    : وق ة،        واهللا ل ن ربيع ة ب تلن عتب و بكر لنق مات أب

   . أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب فرجعوا إلى أبي بكر فجعل

لم     : فتكلم آخر النهار فقال ه وس الوا         ؟ ما فعل رسول اهللا صلى اهللا علي اموا وق م ق نتهم وعذلوه، ث ه بألس   : فمسوا من
ول   شيئًا أو تس ألمه أم الخير انظري أن تطعميه ه، وجعل يق ا فعل رسول اهللا      : قيه إياه، فلما خلت به ألحت علي م

   ؟ اهللا عليه وسلم صلى

   . واهللا مالي علم بصاحبك  : فقالت

   . اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه  : فقال

   ؟ اهللا إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد  : فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت

   . أذهب معك إلى ابنك ما أعرف أبا بكر، وال محمد بن عبد اهللا، وإن آنت تحبين أن  : فقالت

   . نعم  : قالت

واهللا إن قومًا نالوا هذا   : بالصياح، وقالت فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعًا دنفًا، فدنت أم جميل، وأعلنت
   . ينتقم اهللا لك منهم منك ألهل فسق وآفر، وإني ألرجو أن

   ؟ فما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال

   . هذه أمك تسمع  : قالت

   . فال شيء عليك منها  : قال

   . سالم صالح  : قالت

   ؟ أين هو  : قال

   . في دار ابن األرقم  : قالت

   . يه وسلمرسول اهللا صلى اهللا عل فإن هللا علّي أن ال أذوق طعامًا، وال أشرب شرابًا، أو آتي  : قال

ه   فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل، وسكن الناس، خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول اهللا صلى اهللا علي
عليه وسلم فقبَّله وأآب عليه المسلمون، ورقَّ له رسول اهللا صلى اهللا   فأآبَّ عليه رسول اهللا صلى اهللا  : وسلم، قال

   . شديدة عليه وسلم رقة

دها، وأنت    بأبي وأمي يا رسول اهللا ليس بي بأس إال ما نال  : بكرفقال أبو  الفاسق من وجهي، وهذه أمي برَّة بوال
   . لها عسى اهللا أن يستنقذها بك من النار مبارك فادعها إلى اهللا، وادع اهللا

ى اهللا    : قال ا إل اموا مع رسول     فدعا لها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ودعاه ه    فأسلمت، وأق اهللا صلى اهللا علي
   . رجًال، وقد آان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضرب أبو بكر وسلم في الدار شهرًا، وهم تسعة وثالثون

دعوة     -هشام  أو ألبي جهل بن -ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن الخطاب  ر، وآانت ال فأصبح عم
لم وأهل ا   ر رسوليوم األربعاء، فأسلم عمر يوم الخميس، فكـَّب أعال     اهللا صلى اهللا عليه وس رة سمعت ب لبيت تكبي

    . مكة

   . عبيد األرقم فإنه آفر اللهم اغفر لبني  : وهو يقول -وهو أعمى آافر  -وخرج أبو األرقم 



 

   ؟ ويظهر دينهم وهم على الباطل يا رسول اهللا على ما نخفي ديننا ونحن على الحق،  : فقام عمر فقال

   .  )  ) يا عمر إنا قليل قد رأيت ما لقينا (  (   : قال

أظهرت فيه اإليمان، ثم خرج فطاف بالبيت،  فوالذي بعثك بالحق ال يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إال  : فقال عمر
   ؟ يزعم فالن أنك صبوت  : هشام ثم مرَّ بقريش وهي تنتظره، فقال أبو جهل بن

   . عبده ورسوله اهللا وحده ال شريك له، وأن محمدًاأشهد أن ال إله إال   : فقال عمر

إصبعه في عينيه، فجعل عتبة يصيح   فوثب المشرآون إليه، ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه، وأدخل
   . أخذ بشريف ممن دنا منه، حتى أعجز الناس فتنحى الناس، فقام عمر، فجعل ال يدنو منه أحد إال

ى       واتبع المجالس التي آان ي م انصرف إل ان، ث ا فيظهر اإليم لم وهو ظاهر        جالس فيه ه وس ي صلى اهللا علي النب
   . عليهم

الكفر             : قال ه ب ي مجلس آنت أجلس في ا بق أبي وأمي واهللا م ا عليك ب ر هائب وال       م ان غي ه اإليم إال أظهرت في
د المطلب   خائف، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وخرج ت،     عمر أمامه، وحمزة بن عب ى طاف بالبي حت

ي صلى        وصلى الظهر مؤمنًا، ثم انصرف إلى م انصرف النب دار األرقم ومعه عمر، ثم انصرف عمر وحده، ث
   . اهللا عليه وسلم

ك  ا        والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة، وذل ة آم في السنة السادسة من البعث
   . سيأتي في موضعه إن شاء اهللا

اب     وق ا في آت ول       د استقصينا آيفية إسالم أبي بكر، وعمر رضي اهللا عنهم ا، وبسطنا الق ى انفراده سيرتهما عل
   . هنالك وهللا الحمد

أتيت رسول اهللا   : رضي اهللا عنه قال من حديث أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي  ) صحيح مسلم ( وثبت في 
   ؟ ما أنت  : وهو حينئٍذ مستخٍف، فقلت كة،صلى اهللا عليه وسلم في أول ما بعث وهو بم

   .  )  ) أنا نبي (  (   : قال

   ؟ وما النبي  : فقلت

   .  )  ) رسول اهللا (  (   : قال

   ؟ اهللا أرسلك  : قلت

   .  )  ) نعم (  (   : قال

   ؟ بما أرسلك  : قلت

   .  )  ) األرحام وتوصل بأن تعبد اهللا وحده ال شريك له، وتكسر األصنام، (  (   : قال

   ؟ ِنعم ما أرسلك به، فمن تبعك على هذا  : قلت  : قال

   .  )  ) لقد رأيتني وأنا ربع اإلسالم  : يقول فكان عمرو  : قال -أبا بكر وبالًال   : يعني -حر وعبد  (  (   : قال

   ؟ فأتبعك يا رسول اهللا  : فأسلمت، قلت  : قال

   .  )  ) فاتبعني الحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت ال ولكن (  (   : قال



 

بأبي بكر، وبالل فقط فيه نظر، فإنه قد   : وتفسير ذلك اسم جنس،  )  ) حر وعبد (  ( إن معنى قوله عليه السالم   : ويقال
ه أخ        آان جماعة قد أسلموا قبل عمرو الل أيضًا، فلعل ل ب لم قب ة أس ن حارث ع    بن عبسة، وقد آان زيد ب ه رب ر أن ب

ر  اإلسالم رهم آثي ى أم ع عل انوا إذ ذاك يستسرون بإسالمهم، ال يطل ؤمنين آ إن الم ه، ف ن  بحسب علم د م أح
   .  ) 43 /3  : ص/ج (   . قراباتهم، دع األجانب، دع أهل البادية من األعراب واهللا أعلم

ال   سعيد  من طريق أبي أسامة، عن هاشم بن هاشم، عن  ) صحيح البخاري ( وفي  ن المسيب ق ن      : ب سمعت سعد ب
   . أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث اإلسالم ما أسلم أحد في اليوم الذي  : أبي وقاص يقول

روى إال      : أما قوله ه فسهل، وي ه وهو مشكل، إذ         ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت في ذي أسلمت في وم ال في الي
   . ميقتضي أنه لم يسبقه أحد باإلسال

ه،         لموا قبل ة، أس ن حارث د ب ًا، وخديجة، وزي دم إسالم         وقد علم أن الصّديق، وعلي ى تق اع عل د حكى اإلجم ا ق آم
   . هؤالء غير واحد، منهم ابن األثير

   . جنسه واهللا أعلم على أن آًال من هؤالء أسلم قبل أبناء  : ونص أبو حنيفة رضي اهللا عنه

أدري على ماذا يوضع عليه إال أن يكون أخبر  ام، وإني لثلث اإلسالم فمشكل، وماولقد مكثت سبعة أي  : وأما قوله
   . بحسب ما علمه واهللا أعلم

آنت   : قال -وهو ابن مسعود  -عبد اهللا  حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن  : وقال أبو داود الطيالسي
   . بمكة غالمًا يافعًا أرعى غنمًا لعقبة بن أبي معيط

رَّا من    -فأتى علّي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر  د ف اال    -المشرآين   وق ال أو فق ا غالم      : -فق دك ي عن
   ؟ لبن تسقينا

   . إني مؤتمن، ولست بساقيكما  : قلت

   ؟ هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد  : فقال

   ! نعم   : قلت

و بكر     وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر،  اه أب الضرع، ودعا فحفل الضرع، وأت
ال للضرع      بصخرة متقعرة، فحلب فيها، ثم شرب هو وأبو م ق قياني، ث م س د        : بكر، ث ان بع ا آ أقلص فقلص، فلم

   . -القرآن   : يعني -علمني من هذا القول الطيب   : عليه وسلم فقلت أتيت رسول اهللا صلى اهللا

   .  )  ) إنك غالم معلم (  (   : فقال

   . فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد

   . وهكذا رواه اإلمام أحمد، عن عفان، عن حماد بن سلمة به

   . به ورواه الحسن بن عرفة، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود

ن أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ  : وقال البيهقي ال        ، حدثنا أبو عبد اهللا ب م، ق ن الجه دثنا الحسن ب   : بطة األصبهاني، ح
ه       : محمد بن عمر، قال حدثنا  : حدثنا الحسين بن الفرج، قال ر، عن أبي ن الزبي  -حدثني جعفر بن محمد بن خالد ب

   . -بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان  أو عن محمد

   . أسلم قديمًا، وآان أول إخوته آان إسالم خالد بن سعيد بن العاص  : قال

   . من سعتها ما اهللا أعلم به وآان بدء إسالمه أنه رأى في المنام أنه وقف به على شفير النار، فذآر



 

ه       رى رسول اهللا صلى اهللا علي ا وي ه فيه زع من        ويرى في النوم آأن آت أتاه يدفع ع، فف ه ال يق ذًا بحقوي لم آخ وس
رًا    : أبا بكر بن أبي قحافة فذآر ذلك له، فقال أبو بكر هذه لرؤيا حق، فلقيأحلف باهللا أن   : نومه، فقال ُأريد بك خي

ه في اإلسالم، واإلسالم يحجزك أن          هذا رسول اهللا دخل مع تتبعه وت ه، فإنك س دخل   صلى اهللا عليه وسلم فاتبع ت
   . فيها وأبوك واقع فيها

   ؟ اهللا يا محمد إلى ما تدعو يا رسول  : الفلقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بأجياٍد، فق

ال  ده        (  (   : ق دًا عب ه وأن محم ى اهللا وحده ال شريك ل ادة حجر ال          أدعوك إل ه من عب ا أنت علي ع م ورسوله، وتخل
   .  )  ) يدري من عبده ممن ال يعبده يسمع، وال يضر، وال يبصر، وال ينفع، وال

   . اهللا وأشهد أنك رسول اهللافإني أشهد أن ال إله إال   : قال خالد

ه      فسرَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسالمه، وتغيب خالد، وعلم أبوه ه، فأنَّب أتى ب ه ف بإسالمه، فأرسل في طلب
   . رأسه وضربه بمقرعة في يده حتى آسرها على

   . واهللا ألمنعنك القوت  : وقال

ه    به، وانصرف إلى إن منعتني فإن اهللا يرزقني ما أعيش  : فقال خالد ان يكرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فك
   . ويكون معه

   . وغيرهم فصل أول من أسلم من متقدمي اإلسالم والصحابة 

   . عليه وسلم إسالم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى اهللا 

ان  -قال يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق حدثني رجل ممن أسلم  ة   وآ ا جهل اعترض رسول     أن  -واعي أب
ك        اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال ذآر ذل ره ف ه والتضعيف ألم منه ما يكره من العيب لدين

ل   ب، فأقب ا شجة               لحمزة بن عبد المطل ا ضربة شجَّه منه ع القوس فضربه به ى رأسه رف ام عل ى إذا ق نحوه حت
ا    : حمزة لينصروا أبا جهل منه، وقالوا رجال من قريش من بني مخزوم إلى منكرة، وقامت راك ي زة إال   ما ن حم

   ؟ قد صبوت

ه رسول اهللا      : قال حمزة ا أشهد أن ول حق،        ومن يمنعني وقد استبان لي منه م ذي يق لم وأن ال ه وس صلى اهللا علي
   . فواهللا ال أنزع فامنعوني إن آنتم صادقين

قبيحًا، فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول   د سببت ابن أخيه سبًادعوا أبا عمارة فإني واهللا لق  : فقال أبو جهل
   . فكفوا عما آانوا يتناولون منه اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد عز وامتنع

     . وقال حمزة في ذلك شعرًا

ال     : قال ابن إسحاق اه الشيطان فق ذا الصابئ وترآت       أنت   : ثم رجع حمزة إلى بيته فأت ريش اتبعت ه يد ق ن   س دي
   . آبائك، للموت خير لك مما صنعت

ا وقعت      ما صنعت اللهم إن آان رشدًا فاجعل  : فأقبل حمزة على نفسه وقال ي مم تصديقه في قلبي، وإال فاجعل ل
ا من     م يبت بمثله ه           فيه مخرجًا، فبات بليلة ل ى رسول اهللا صلى اهللا علي دا عل ى أصبح فغ وسوسة الشيطان، حت

   . وسلم

ة يا ا  : فقال ا هو أرشد أم        بن أخي إني قد وقعت في أمر وال أعرف المخرج منه، وإقام ا ال أدري م ى م ي عل مثل
ذآَّره          فحدثني حديثًا فقد اشتهيت يا ابن  ؟ هو غي شديد لم ف ه وس ل رسول اهللا صلى اهللا علي أخي أن تحدثني، فأقب

   . اهللا صلى اهللا عليه وسلموبشَّره، فألقى اهللا في قلبه اإليمان بما قال رسول  ووعظه، وخوَّفه



 

واهللا     : فقال ي         أشهد أنك الصادق شهادة الصدق، فأظهر يا ابن أخي دينك ف ه السماء، وأن ا أظلت ي م ا أحب أن ل م
   . على ديني األول

   . فكان حمزة ممن أعزَّ اهللا به الدين

   . س بن بكير بهعن يون وهكذا رواه البيهقي، عن الحاآم، عن األصم، عن أحمد بن عبد الجبار،

   . عنه ذآر إسالم أبي ذر رضي اهللا 

ال       : قال الحافظ البيهقي  د اهللا الحافظ ق و عب ا أب و    : أخبرن دثنا أب ال       ح افظ، ق وب الح ن يعق د ب د اهللا محم دثنا    : عب ح
ار، عن   عبد اهللا بن الرومي، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة ب  حدثنا  : الحسين بن محمد بن زياد قال ن عم

   : بن الوليد، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، عن أبي ذر قال أبي ُزميل سماك

لم فقلت    آنت ربع اإلسالم، أسلم قبلي ثالثة نفر وأنا الرابع، أتيت رسول اهللا ه وس ا      : صلى اهللا علي السالم عليك ي
ه إال اهللا وأن  دًا رسول اهللا، فرأيت االستب    رسول اهللا أشهد أن ال إل ه       محم شار في وجه رسول اهللا صلى اهللا علي

   . وسلم

   . هذا سياق مختصر

زة،   حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد  : إسالم أبي ذر  : وقال البخاري الرحمن بن مهدي، عن المثنى عن أبي حم
   . عن ابن عباس

ه  لما بلغ أبا ذر مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  : قال ذا       ارآب إل    : ألخي م ه ي عل اعلم ل وادي ف ذا ال ى ه
   . الخبر من السماء الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه

ه  فاسمع من قوله، ثم ائتني، فانطلق اآلخر حتى قدمه، وسمع من آالمه، ثم أمر     : رجع إلى أبي ذر فقال ل ه ي رأيت
   . بمكارم األخالق وآالمًا ما هو بالشعر

   . ما شفيتني مما أردت  : فقال

ره     زود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس رسول اهللافت ه، وآ لم وال يعرف صلى اهللا عليه وس
م يسأل واحد          أن يسأل عنه، حتى أدرآه بعض الليل، اضطجع فرآه ه، ول ا رآه تبع ب، فلم ه غري علي، فعرف أن

   . منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح

ي صلى      ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد  راه النب وم وال ي ك الي ى        وظل ذل اد إل ى أمسى، فع لم حت ه وس اهللا علي
ا صاحبه عن         أما آن للرجل يعلم  : مضجعه فمرَّ به علي، فقال ه، ال يسأل واحد منهم ه مع منزله، فأقامه فذهب ب

   ؟ أال تحدثني بالذي أقدمك  : الثالث فعاد علي مثل ذلك، فأقام معه فقال شيء حتى إذا آان يوم

   . إن أعطيتني عهدًا وميثاقًا لترشدني فعلت  : قال

   . ففعل فأخبره

يئًا أخاف عليك قمت       فإنه حق وإنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا أصبحت  : قال فاتبعني فإني إن رأيت ش
ي      آأني أريق الماء، وإن مضيت فاتبعني حتى ى النب ى دخل عل وه، حت صلى اهللا   تدخل مدخلي، ففعل فانطلق يقف

ه،  لم            عليه وسلم ودخل مع ه وس ي صلى اهللا علي ه النب ال ل ه، فق لم مكان ه وأس ى   (  (   : فسمع من قول قومك   ارجع إل
   .  )  ) فأخبرهم حتى يأتيك أمري

أعال صوته   والذي بعثك بالحق ألصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى  : فقال أشهد أن ال    : المسجد، فنادى ب
ام   إله إال اهللا م ق ال          وأن محمدًا رسول اهللا، ث ه فق اس فأآب علي أتى العب ى أضجعوه، ف تم     : فضربوه حت م ألس ويلك

   . وأن طريق تجارتكم إلى الشام تعلمون أنه من غفار،



 

   . فأنقذه منهم

   . البخاري ثم عاد من الغد بمثلها فضربوه وثاروا إليه فأآب العباس عليه هذا لفظ

ن     : أحمد وغيره، فقال اإلمام  ) صحيح مسلم ( وطًا في وقد جاء إسالمه مبس ليمان ب حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا س
ون   -خرجنا من قومنا غفار   : قال أبو ذر  : اهللا بن الصامت قال المغيرة، حدثنا حميد بن هالل، عن عبد وآان يحل

ى خال ل     -الحرام  الشهر ا عل ى نزلن ة،   أنا وأخي أنيس وأمنا فانطلقنا حت اٍل وهيئ ا ذي م ا، وأحسن     ن ا خالن فأآرمن
   . إليهم أنيس إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك  : إلينا فحسدنا قومه فقالوا له

   . آدرته، وال جماع لنا فيما بعد أما ما مضى من معروفك فقد  : فجاء خالنا فثنى ما قيل له، فقلت له

ال      : قال ثوبه وجعل يبكي،فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ب  : قال ة، ق ا حضرة مك   : فانطلقنا حتى نزلن
   . فأتيا الكاهن فخير أنيسًا فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثليها،

ال  ل أن ألقى         : فأتانا بصرمتنا ومثلها معها، ق ن أخي قب ا ب د صليت ي ثالث       وق لم ب ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
   ؟ لمن  : قلت  : سنين، قال

   ؟ فأين توجه  : هللا، قلت  : قال

   . حيث وجهني اهللا  : قال

   . تعلوني الشمس وأصلي عشاء حتى إذا آان من آخر الليل ألفيت آأني خفاء حتى  : قال

   ؟ فانطلق فراث علي، ثم أتاني فقلت ما حسبك  : إن لي حاجة بمكة، فألقني حتى آتيك قال  : فقال أنيس  : قال

   ؟ يقول الناس له ما  : فقلت  : عم أن اهللا أرسله على دينك، قاللقيت رجًال يز  : قال

   . يقولوا إنه شاعر وساحر، وآان أنيس شاعرًا  : قال

ه         لقد سمعت الكهان فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على  : فقال  : قال ئم لسان أحد أن ا يلت واهللا م إقراء الشعر ف
   . شعر، وواهللا إنه لصادق وإنهم لكاذبون

   ؟ هل أنت آافيِّ حتى انطلق  : فقلت له  : قال

   . له وآن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنَّعوا له وتجهموا  ! نعم   : قال

   ؟ الرجل الذي يدعونه الصابئ أين هذا  : فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجًال منهم فقلت  : قال

وادي ع     : قال ال أهل ال ى     فأشار إلى الصابئ فم درة وعظم حت ّي بكل م م ارتفعت حين        ل ّي، ث يًا عل خررت مغش
ا،   تارها،         ارتفعت آأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائه ة وأس ين الكعب دم، ودخلت ب ي ال وغسلت عن

وليلة، مالي طعام إال ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت  فلبثت به يابن أخي ثالثين من يوم
   . جوع على آبدي سخفة

رأتين،     فبينا أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان وضرب اهللا على أشحمة أهل  : قال ر ام مكة، فما يطوف بالبيت غي
   . إساف ونائلة  : فأتتا علي وهما يدعوان

   . الخشبة غير أني لم أرآن وهن مثل  : انكحوا أحدهما اآلخر فما ثناهما ذلك، فقلت  : فقلت

و    : قال والن ويقوالن لو آان ههنا أحد من أنفارنا،فانطلقتا يول  : قال فاستقبلهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأب
   ؟ فقال ما لكما بكر وهما هابطان من الجبل



 

   . الصابئ بين الكعبة وأستارها  : فقالتا

   ؟ ما قال لكما  : قاال

   . قال لنا آلمة تمأل الفم  : قالتا

     . الحجر وطاف بالبيت ثم صلى  صلى اهللا عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلموجاء رسول اهللا  : قال

   . فأتيته فكنت أول من حيَّاه بتحية أهل اإلسالم  : قال

   )  )  ؟ عليك السالم ورحمة اهللا من أنت (  (   : فقال

   . فأهوى بيده فوضعها على جبهته  : من غفار، قال  : قلت  : قال

   . نفسي آره أن انتميت إلى غفار فقلت في  : قال

   . فأردت أن آخذ بيده، فقذفني صاحبه وآان أعلم به مني  : قال

   ؟ متى آنت ههنا  : قال

   . آنت ههنا منذ ثالثين من بين ليلة ويوم  : قلت  : قال

   ؟ فمن آان يطعمك  : قال

   . وجدت على آبدي سخفة جوع ي، وماما آان لي طعام إال ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطن  : قلت

   .  )  ) طعام طعم إنها مبارآة، إنها (  ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : قال

   . ففعل  : قال ائذن لي يا رسول اهللا في طعامه الليلة،  : فقال أبو بكر  : قال

تح           : قال ى ف ا حت لم، وانطلقت معهم ه وس ي صلى اهللا علي و فانطلق النب ا من زبيب         أب ًا، فجعل يقبض لن بكر باب
   . الطائف

   . فكان ذلك أول طعام أآلته بها، فلبثت ما لبثت  : قال

غ   إني قد وجِّهت إليَّ (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرض ذات نخل وال أحبسها إال يثرب، فهل أنت مبل
   .  )  )  ؟ ويأجرك فيهم لعل اهللا ينفعهم بك  ؟ عني قومك

   ؟ ما صنعت  : فقال لي  : فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسًا، قال  : قال

   . صنعت إني أسلمت وصدقت  : قلت  : قال

   . فما بي رغبة عن دينك  : قال

   . فإني قد أسلمت وصدقت، ثم أتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما

ا قومن   ال  فإني قد أسلمت وصدقت، فتحملنا حتى أتين ار، ق لم   : ا غف دم رسول اهللا صلى اهللا       فأس ل أن يق بعضهم قب
   . بن رخصة الغفاري، وآان سيدهم يومئٍذ عليه وسلم المدينة، وآان يؤمهم خفاف بن إيما



 

لمنا،         : وقال لم أس ه وس دم رسول اهللا صلى اهللا علي تهم إذا ق ال  بقي لم         : ق لم فأس ه وس دم رسول اهللا صلى اهللا علي فق
   . بقيتهم

   . وجاءت أسلم  : قال

لم  يا رسول اهللا إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه، فقال  : فقالوا ر اهللا    (  (   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ار غف غف
   .  )  ) اهللا لها، وأسلم سالمها

   . ورواه مسلم، عن هدبة بن خالد، عن سليمان بن المغيرة به نحوه

   . وجه آخر، وفيه زيادات غريبة فاهللا أعلم وقد روى قصة إسالمه على

   . الصالة والسالم بمبعثه عليه  ) البشارات ( وتقدم ذآر إسالم سلمان الفارسي في آتاب 

  ذآر إسالم ضماد 

   . سعيد بن جبير، عن ابن عباس روى مسلم والبيهقي من حديث داود بن أبي هند، عن عمرو بن سعيد، عن

ون     مكة وهو رجل من أزد شنوءة، وآان يرقي من هذه قدم ضماد  : قال ة يقول   : الرياح، فسمع سفهاء من سفه مك
     . إن محمدًا مجنون

   ؟ أين هذا الرجل لعل اهللا أن يشفيه على يدي  : فقال

   . يشفي على يدي من شاء فهلم إني أرقي من هذه الرياح، وأن اهللا  : فلقيت محمدًا؛ فقلت  : قال

ه     إن الحمد هللا نحمده ونستعينه، من يهده اهللا فال (  (   : مدفقال مح ه، أشهد أن ال إل مضل له، ومن يضلل فال هادي ل
   .  )  ) مرات إال اهللا وحده ال شريك له ثالث

ا        : فقال ول الشعراء، فم ول السحرة، وق ة، وق دك        واهللا لقد سمعت قول الكهن م ي ات، فهل ل هؤالء الكلم سمعت مث
   . ى اإلسالمأبايعك عل

   ؟ وعلى قومك  : فبايعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له

   . بقوم ضماد وعلى قومي، فبعث النبي صلى اهللا عليه وسلم جيشًا، فمروا  : فقال

   ؟ هل أصبتم من هؤالء القوم شيئًا  : فقال صاحب الجيش للسرية

   . أصبت منهم مطهرة  : فقال رجل منهم

   . ردها عليهم فإنهم قوم ضماد  : فقال

   . البحر أعد عليَّ آلماتك هؤالء فلقد بلغن قاموس  : وفي رواية فقال له ضماد

ان     ) دالئل النبوة ( وقد ذآر أبو نعيم في  لم من األعي نًا        إسالم من أس ك استقصاًء حس فصًال طويًال، واستقصى ذل
   . رحمه اهللا وأثابه

   . عنهم من أسلم قديمًا من الصحابة رضي اهللاوقد سرد ابن إسحاق أسماء 

ال  د             : ق ن عب د اهللا ب لمة عب و س ن الجراح، وأب دة ب و عبي لم أب م أس ن         ث ان ب م، وعثم ي األرق ن أب م ب األسد، واألرق
وامرأته فاطمة بنت الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر، وعائشة بنت   مظعون، وعبيدة بن الحارث، وسعيد بن زيد،



 

ي بكر    ي             ،- صغيرة وهي   -أب ن أب ر ب ن األرت، وعمي اب ب ون، وخب ن مظع د اهللا ب ون، وعب ن مظع ة ب وقدام
   . اهللا بن مسعود وقاص، وعبد

ه      ة، وامرأت ي ربيع ن أب اش ب ة التيمي،        ومسعود بن القاري، وسليط بن عمرو، وعي ن مخرم لمة ب أسماء بنت س
ه   جحش، وأبو أحمد وخنيس بن حذافة، وعامر بن ربيعة، وعبد اهللا بن بن جحش، وجعفر بن أبي طالب، وامرأت

ة بنت        أسماء بنت عميس، وحاطب بن ه فكيه ن الحارث، و امرأت الحارث، وامرأته فكيهة ابنة يسار، وحطاب ب
د                يسار، ومعمر ن عب ن أزهر ب ون، والمطلب ب ن مظع ان ب ن عثم ن معمر الجمحي، والسائب ب ن الحارث ب  ب

  . ة بن سعيد بن سهممناف، وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبير

ن    والنحام واسمه نعيم بن عبد اهللا بن أسيد، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وخالد بن سعيد، وأمينة ابنة خلف ب
د         سعد بن عامر بن بياضة بن خزاعة، وحاطب بن ة، وواق ن ربيع ة ب ن عتب ة ب و حذيف عمرو بن عبد شمس، وأب

ر،    التميمي حليف بن عبد اهللا بن عرين بن ثعلبة ن البكي بني عدي، وخالد ابن البكير، وعامر بن البكير، وعاقل ب
   . بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة من بني سعد بن ليث وإياس

ن        وآان اسم عاقل غافًال فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاقًال، ار ب ن آعب، وعم ي عدي ب وهم حلفاء بن
   . ياسر، وصهيب بن سنان

   . اإلسالم بمكة، وتحدث به خل الناس في اإلسالم أرساًال من الرجال والنساء، حتى فشا أمرثم د

د ثالث         : قال ابن إسحاق لم بع ه وس ر، وأن         ثم أمر اهللا رسوله صلى اهللا علي ا أم أن يصدع بم ة ب سنين من البعث
   . يصبر على أذى المشرآين

   . الشعاب، واستخفوا بصالتهم من قومهم لم إذا صلوا ذهبوا فيوآان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس  : قال

ا   فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشرآين فناآروهم وعابوا عليهم م
   . المشرآين بلحى جمل فشجه، فكان أول دم أهريق في اإلسالم يصنعون، حتى قاتلوهم، فضرب سعد رجًال من

   . بن سعد، عن أبيه من طريق الوقاصي، عن الزهري، عن عامر  ) مغازيه ( األموي في وروى 

   . اهللا فذآر القصة بطولها، وفيه أن المشجوج هو عبد اهللا بن خطل لعنه

  األمر بإبالغ الرسالة  : باب 

دين  إلى الخاص والعام، وأمره له بالصبر واالحتمال، واإلعراض عن الجاهلين  ام الحجة      المعان د قي ذبين بع المك
   . من األذية منهم، هو وأصحابه رضي اهللا عنهم عليهم، وإرسال الرسول األعظم إليهم، وذآر ما لقي

يَرَتكَ   }   : قال اهللا تعالى ِذْر َعِش َأْقَرِبيَن   َوَأْن ِن اتَّبَ   * اْل َك ِلَم ضْ َجَناَح ْؤِمِنينَ   َواْخِف َن اْلُم َك ِم ي      * َع ْل ِإنِّ ْوَك َفُق ِإْن َعَص َف
ِميُع  * السَّاِجِديَن  َوَتَقلَُّبَك ِفي* الَِّذي َيَراَك ِحيَن َتُقوُم * اْلَعِزيِز الرَِّحيِم  َوَتَوآَّْل َعَلى* َبِريٌء ِممَّا َتْعَمُلوَن  ِإنَُّه ُهَو السَّ

   .  ] 220-214  : الشعراء [   { اْلَعِليُم

   .  ] 44  : الزخرف [   { ُتْسَأُلوَن َوِإنَُّه َلِذْآٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف }   : وقال تعالى

   .  ] 88  : القصص [  { َمَعاٍد َن َلَرادَُّك ِإَلىِإنَّ الَِّذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآ }   : وقال تعالى

   . اآلخرة، وهي المعاد، فيسألك عن ذلك لرادك إلى دار  : أن الذي فرض عليك وأوجب عليك بتبليغ القرآن  : أي

اُنوا * َمِعيَن َفَوَربَِّك َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْج }   : آما قال تعالى ونَ  َعمَّا َآ ذا       ] 93-92  : الحجر  [   { َيْعَمُل ات واألحاديث في ه واآلي
   . جدًا آثيرة



 

ول في   الى في سورة الشعراء        وقد تقصينا الكالم على ذلك في آتابنا التفسير، وبسطنا من الق ه تع د قول ك عن   : ذل
   .  { األقربين أنذر عشيرتكو } 

ن     حدثنا  : قال اإلمام أحمد  : وأوردنا أحاديث جمَّة في ذلك، فمن ذلك عبد اهللا بن نمير، عن األعمش، عن عمرو ب
ه     { قربينوأنذر عشيرتك األ } لما أنزل اهللا   : مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال ي صلى اهللا علي ى النب  أت

ين    )  ) يا صباحاه (  (  : وسلم الصفا، فصعد عليه، ثم نادى ه ب اس إلي ين رجل يبعث        ، فاجتمع الن ه، وب رجل يجيء إلي
رتكم        (  (   : رسوله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و أخب تم ل ي آعب أرأي ا بن يا بني عبد المطلب يا بني فهر ي

   .  )  )  ؟ هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني  بسفحأن خيًال

   ! نعم   : قالوا

   .  )  ) فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد (  (   : قال

   ؟ لهذا تبًا لك سائر اليوم أما دعوتنا إال  : -لعنه اهللا  -فقال أبو لهب 

   .  ] 1  : المسد [   { َلَهٍب َوَتبَّ َتبَّْت َيَدا َأِبي }   : وأنزل اهللا عز وجل

   . وأخرجاه من حديث األعمش به نحوه

ي          حدثنا معاوية بن عمرو، وحدثنا زائدة، حدثنا عبد الملك  : وقال أحمد ن طلحة، عن أب ر، عن موسى ب ن عمي ب
   . هريرة

  : فقال  . دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريشًا فعمَّ وخصَّ  { األقربين وأنذر عشيرتك } لما نزلت هذه اآلية   : قال
ي ه  يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني آعب أنقذوا أنفسكم (  (  ذوا   من النار، يا معشر بن اشم أنق

ار،      أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا ذي نفسك من الن أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنق
   .  )  ) من اهللا شيئًا، إال أن لكم رحمًا سأبلها ببالئها فإني واهللا ال أملك لكم

اه في           ر، وأخرج ن عمي ك ب د المل لم من حديث عب ن         ) الصحيحين  ( ورواه مس من حديث الزهري، عن سعيد ب
    . هريرة في مسند أحمد وغيره المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وله طرق أخر عن أبي

ا قالت   حدثنا وآيع بن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا     : وقال أحمد أيضًا زل     : عنه ا ن ي   } لم ذر عش رتك وأن
   .  { األقربين

يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب   يا فاطمة بنت محمد، (  (   : قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
   . ورواه مسلم أيضًا  )  ) مالي ما شئتم ال أملك لكم من اهللا شيئًا، سلوني من

عبد اهللا الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب،  خبرنا محمد بنأ  :  ) في الدالئل ( وقال الحافظ أبو بكر البيهقي 
دثنا      ار، ح د الجب ن عب د ب ال         حدثنا أحم ن إسحاق ق د ب ر، عن محم ن بكي ونس ب ن        : ي د اهللا ب فحدثني من سمع عب

   . عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب -واستكتمني اسمه  - الحارث بن نوفل

َأْقَرِبيَن    َوَأْنِذْر } لى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما نزلت هذه اآلية ع  : قال يَرَتَك اْل ِن    * َعِش َك ِلَم ضْ َجَناَح َواْخِف
   .  ] 215-214  : الشعراء [  { اْلُمْؤِمِنيَن اتََّبَعَك ِمَن

ا   ع (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ادأت به ي إن ب ره، فصمت، فجاءني         رفت أن ا أآ نهم م ومي رأيت م ق
   .  )  ) تفعل ما أمرك به ربك عذبك بالنار يا محمد إن لم  : جبريل عليه السالم فقال لي

ذلك رأيت    يا علي إن اهللا قد أمرني أن أنذر (  (   : فدعاني فقال  : قال علي عشيرتي األقربين فعرفت أني إن بادأتهم ب
إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك     : يا محمد  : جاءني جبريل عليه السالم فقال هم ما أآره فصمّت عن ذلك ثممن

   . ففعلت  )  ) المطلب لنا يا علي شاة على صاع من طعام، وأعدَّ لنا عس لبن، ثم اجمع لي بني عبد فاصنع



 

يهم  فاجتمعوا له يومئٍذ وهم أربعون رجًال يزيدون رجًال، أو ينق  ه  صون ف اس،       : أعمام زة، والعب ب، وحم و طال أب
   . وأبو لهب الكافر الخبيث

ا    فقدَّمت إليهم تلك الجفنة، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها حذية فشقها بأسنانه، ثم رمى بها في نواحيه
   .  )  ) آلوا بسم اهللا (  (   : وقال

   . الرجل ليأآل مثلها ر أصابعهم، واهللا إن آانفأآل القوم حتى نهلوا عنه ما نرى إال آثا

ًا    ، )  ) اسقهم يا علي (  (   : ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ه جميع فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا من
 لعنه اهللا -مثله فلما أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب  وأيم اهللا إن آان الرجل ليشرب

   ؟ لهدَّ ما سحرآم صاحبكم  : فقال -

   . فتفرقوا ولم يكلمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

األمس من          يا علي (  (   : فلما آان من الغد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا ب ذي آنت صنعت لن ل ال ا مث عد لن
     . ففعلت ثم جمعتهم له  )  ) بل أن أآلم القومإلى ما سمعت ق الطعام والشراب، فإن هذا الرجل قد بدرني

ى       فصنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آما صنع باألمس فأآلوا حتى نهلوا ك القعب حت قيتهم من ذل عنه، ثم س
   . مثلها نهلوا، وأيم اهللا إن آان الرجل ليأآل مثلها وليشرب

إني واهللا ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل  عبد المطلب يا بني (  (   : ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   .  )  ) بأمر الدنيا واآلخرة من ما جئتكم به، إني قد جئتكم

   . اسمه، عن عبد اهللا بن الحارث به هكذا رواه البيهقي، من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق عن شيخ أبهم

الفضل األبرش، عن محمد بن إسحاق،  ن حميد الرازي، عن سلمة بنوقد رواه أبو جعفر بن جرير، عن محمد ب
ي       عن عبد الغفار أبو مريم بن القاسم، عن المنهال بن اس، عن عل ن عب عمرو، عن عبد اهللا بن الحارث، عن اب

   . فذآر مثله

ه  وإني قد جئتكم بخير الدنيا واآلخرة، وقد (  (   : وزاد بعد قوله ذا     أمرني اهللا أن أدعوآم إلي ى ه ؤازرني عل أيكم ي ، ف
   . وآذا وآذا  )  ) األمر على أن يكون أخي

ا   وألني ألحدثهم سنًا  : فأحجم القوم عنها جميعًا، وقلت  : قال وأرمصهم عينًا، وأعظمهم بطنًا، وأخمشهم ساقًا، أنا ي
   .  )  ) وا له وأطيعواإن هذا أخي، وآذا وآذا فاسمع (  (   : فأخذ برقبتي فقال نبي اهللا أآون وزيرك عليه،

   ! وتطيع  فقام القوم يضحكون، ويقولون ألبي طالب قد أمرك أن تسمع البنك  : قال

ي              ه عل ذاب شيعي، اتهم ريم، وهو آ و م ن القاسم أب ار ب د الغف ه عب رد ب ره بوضع الحديث،       تف ديني وغي ن الم ب
   . وضعَّفه الباقون

د   أبيه، عن الحسين بن عيسىعن   ) تفسيره ( ولكن روى ابن أبي حاتم في  بن ميسرة الحارثي، عن عبد اهللا بن عب
   . عبد اهللا بن الحارث القدوس، عن األعمش، عن المنهال بن عمرو، عن

   .  { األقربين وأنذر عشيرتك } لما نزلت هذه اآلية   : قال علي  : قال

ي هاشم،        إصنع لي ِرجل شاة بصاع من    : اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال لي رسول  ي بن ًا، وأدع ل اء لبن ام، وإن طع
ر رجل، أو    ال          فدعوتهم وإنهم يومئٍذ ألربعون غي ى أن ق دم إل ا تق ذآر القصة نحو م درهم    : أربعون ورجل ف وب

   . وسلم الكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه

   .  )  )  ؟ ني ويكون خليفتي في أهليأيكم يقضي عني دي (  (   : فقال



 

   . أنا لسن العباس وسكُت  : فسكتوا، وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله، قال  : قال

   ؟ أنت  : اهللا، قال أنا يا رسول  : ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس، فلما رأيت ذلك قلت

   . خمش الساقين ، ضخم البطن؛وإني يومئٍذ ألسوأهم هيئة، وإني ألعمش العينين  : قال

   . فاهللا أعلم وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم إال أنه لم يذآر ابن عباس فيها

دم    وقد روى اإلمام أحمد في مسنده من حديث عباد بن عبد اهللا األسدي ا تق أو  -وربيعة بن ناجذ عن علي نحو م
   . واهللا أعلم -آالشاهد له 

ه صلى اهللا      : يعني  )  ) في أهلي من يقضي عني ديني ويكون خليفتي (  (   : ثومعنى قوله في هذا الحدي إذا مت، وآأن
ه،          عليه وسلم خشي إذا قام بإبالغ ا يصلح أهل ده بم وم بع وه، فاستوثق من يق الرسالة إلى مشرآي العرب أن يقتل

ا         َيا َأيَُّها الرَُّسوُل }  : عنه؛ وقد أمَّنه اهللا من ذلك في قوله تعالى ويقضي ْل َفَم ْم َتْفَع َك َوِإْن َل ْن َربِّ َك ِم ِزَل ِإَلْي َبلِّْغ َما ُأْن
   . اآلية  ] 67  : المائدة [   { ِرَساَلَتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس َبلَّْغَت

ارًا، ال يصرفه    تمر يدعو إلى اهللاوالمقصود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اس تعالى ليًال ونهارًا، وسرًا وجه
افلهم     عن ذلك صارف وال يرده عن ذلك راد، امعهم ومح ديتهم، ومج وال يصده عنه ذلك صاد، يتبع الناس في أن

   . ومواقف الحج وفي المواسم،

   . ده شرع سواءعن يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي، وغني وفقير، جميع الخلق في ذلك

اس من ضعفائهم األشداء      اد الن ة        وتسلط عليه وعلى من اتبعه من آح ة القولي ريش باألذي اء من مشرآي ق األقوي
   . والفعلية

د      -عمه أبو لهب    : وآان من أشدِّ الناس عليه ن عب د العزى ب ل أروى بنت     -المطلب   واسمه عب ه أم جمي وامرأت
   . أبو طالب بن عبد المطلب ه في ذلك عمهحرب بن أمية أخت أبي سفيان وخالف

ان   ًا، وآ ه طبع ق اهللا إلي لم أحب خل ه وس ان رسول اهللا صلى اهللا علي ه   وآ دافع عن ه وي ه ويحسن إلي و علي يحن
ًا    ويحامي، ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى ًا طبعي خلتهم، إال أن اهللا تعالى قد امتحن قلبه بحبه حب

   . ال شرعيًا

و طالب    آان استمراره على دين قومه من حكمة اهللا تعالى، ومما صنعه لرسولهو من الحماية، إذ لو آان أسلم أب
   . وال آانوا يهابونه ويحترمونه لما آان له عند مشرآي قريش وجاهة وال آلمة،

   . يشاء ويختار والجترؤا عليه، ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه وربك يخلق ما

   . وأبو لهب أبو طالب  : قسَّم خلقه أنواعًا وأجناسًا، فهذان العمان آافرانوقد 

درك األسفل من     ه سورة في       ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من نار، وذلك في ال زل اهللا في ار، وأن الن
واعظ والخطب، ي الم رأ ف ابر، وتق ى المن ى عل ه تتل ارًا ذات لهب، وامرأت آتاب ه سيصلى ن ة تتضمن أن ه حمال

   . الحطب

   . بن أبي الزناد، عن أبيه حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عبد الرحمن  : قال اإلمام أحمد

ديل    : أخبر رجل يقال له  : قال ان  -ربيعة بن عباد من بني ال لم    وآ ًا فأس ال  -جاهلي رأيت رسول اهللا صلى اهللا      : ق
ه      (  (   : ، يمشي بين ظهراني الناس وهو يقولالمجاز عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي وا ال إل اس قول ا الن يا أيه

ه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين          )  ) اهللا تفلحوا  إال اس مجتمعون علي ول  والن ه صابئ،     : يق إن
د   هذا عمه أبو لهب، ثم  : آاذب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا ن    رواه هو والبيهقي من حديث عب رحمن ب ال

     . أبي الزناد بنحوه



 

د       : وقال البيهقي أيضًا و بكر محم دثنا أب ه، ح و األزهر       حدثنا أبو طاهر الفقي دثنا أب ن الحسن القطان، ح دثنا    : ب ح
   . بن عمر، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة الديلي محمد بن عبد اهللا األنصاري، حدثنا محمد

اس في   رأيت رسول اهللا صلى اهللا  : قال ع الن ى اهللا، ووراءه رجل       عليه وسلم بذي المجاز يتب دعوهم إل ازلهم ي من
   . يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم أيها الناس ال  : أحول تقد وجنتاه وهو يقول

   ؟ من هذا  : قلت

   . هذا أبو لهب  : قيل

   . ثم رواه من طريق شعبة، عن األشعث بن سليم، عن رجل من آنانة

لم بسوق ذي المجاز وهو       : قال ه وس ول  رأيت رسول اهللا صلى اهللا علي وا     (  (   : يق اس قول ا الن ا أيه ه إال اهللا    : ي ال إل
ذا     : يسفي عليه التراب، وإذا هو أبو جهل، وإذا هو يقول وإذا رجل خلفه  )  ) تفلحوا رنكم ه اس ال يغ عن   يا أيها الن

   . ت والعزىدينكم فإنما يريد أن تترآوا عبادة الال

در إن شاء اهللا        آذا قال أبو جهل، والظاهر أنه أبو لهب، وسنذآر بقية ترجمته عند ذآر  ة ب د وقع ك بع ه وذل وفات
   . تعالى

ا يحامي       وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي آما سيظهر من  اده فيم صنائعه، وسجاياه، واعتم
   . رضي اهللا عنهم م وأصحابهبه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

   . أخبرني عقيل بن أبي طالب قال يونس بن بكير، عن طلحة بن يحيى، عن عبد اهللا بن موسى بن طلحة،

   . في نادينا ومسجدنا فانهه عنا إن ابن أخيك هذا قد آذانا  : جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا  : قال

بيت صغير، فجاء    : يقول -أو قال خنس  - لقت إليه فاستخرجته من آنسيا عقيل انطلق فأتني بمحمد، فانط  : فقال
ه    : قال به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم إن بني عمك هؤالء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانت

   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببصره إلى السماء عن أذاهم فحّلق

   .  )  )  ؟ الشمسترون هذه  (  (   : فقال

   ! نعم   : قالوا

   .  )  ) بشعلة فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منه (  (   : قال

   . واهللا ما آذب ابن أخي قط فارجعوا  : فقال أبو طالب

   . بكير ، عن محمد بن العالء، عن يونس بن ) التاريخ ( رواه البخاري في 

   . -وهذا لفظه  - لحاآم، عن األصم، عن أحمد بن عبد الجبار عنه بهورواه البيهقي عن ا

   . المغيرة بن األخنس أنه حدث ثم روى البيهقي من طريق يونس، عن ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة بن

   . اهللا عليه وسلم أن قريشًا حين قالت ألبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول اهللا صلى

ا ال       آذا وآذا فابِق  : بن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوايا ا  : فقال له ي من األمر م علي، وعلى نفسك وال تحملن
   . يكرهون من قولك أطيق أنا وال أنت، فاآفف عن قومك ما

   . ومسلِّمه، وضعف عن القيام معه فظن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه، وأنه خاذله



 

و وضعت الشمس في     (  (   : صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا ذا         يا عم ل ا ترآت ه ي والقمر في يساري م يمين
   .  )  ) األمر حتى يظهره اهللا أو أهلك في طلبه

ه حين   غ األمر برسول اهللا صلى اهللا       ثم استعبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكى، فلما ولّى قال ل ا بل رأى م
قال ابن   . امض على أمرك وافعل ما أحببت، فواهللا ال أسلمك لشيء أبدًا  : أخي فأقبل عليه، فقاليا ابن   : عليه وسلم

   : أبو طالب في ذلك إسحاق ثم قال

  حتى أوسَّد في التراب دفينا* واهللا لن يصلوا إليك بجمعهم 

  أبشر وقرَّ بذاك منك عيونا* فامضي ألمرك ما عليك غضاضة 

  فلقد صدقت، وآنت ِقدُم أمينا* اصحي ودعوتني وعلمُت أنك ن

  من خير أديان البرية دينا* وعرضت دينًا قد عرفت بأنه 

  لوجدتني سمحًا بذاك مبينا* لوال المالمة أو حذاري ُسّبة 

ك أشعارًا؛ وفي آل         : ثم قال البيهقي ي طالب في ذل الى عصمه       وذآر ابن إسحاق ألب ى أن اهللا تع ة عل ك دالل ذل
   . ال يكون عمه بما شاء ال معقب لحكمه ه إياه في دينه، وقد آان يعصمه حيثبعمه مع خالف

ين سنة        حدثني رجل من أهل    : حدثني محمد بن إسحاق قال  : وقال يونس بن بكير ذ بضعًا وأربع ديمًا من مصر ق
م، فلما مشرآي مكة وبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل عن عكرمة، عن ابن عباس، في قصة طويلة جرت بين

ام  قام رسول اهللا صلى اهللا عليه رون من            : وسلم قال أبو جهل بن هش ا ت ى إال م د أب دًا ق ريش إن محم ا معشر ق ي
بحجٍر، فإذا سجد في صالته     ديننا، وشتم آبائنا وتسفيه أحالمنا، وسب آلهتنا وإني أعاهد اهللا ألجلس له غدًا عيب

   . ا بدا لهمفضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف م

دا رسول اهللا       أخذ حجرًا ثم جلس لرسول اهللا صلى  -لعنه اهللا  -فلما أصبح أبو جهل  لم ينتظره، وغ ه وس اهللا علي
   . قبلته الشام صلى اهللا عليه وسلم آما آان يغدو، وآان

   . وبين الشام فكان إذا صّلى صّلى بين الرآنين األسود واليماني، وجعل الكعبة بينه

أنديتهم ينتظرون، فلما سجد رسول اهللا  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي، وقد غدت قريش، فجلسوا فيفقام ر
د         صلى اهللا عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم ًا ق ه مرعوب ًا لون ًا ممتقع ه رجع منبهت أقبل نحوه حتى إذا دنا من

   . من قريشحجره، حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال  يبست يداه على

   ؟ ما بك يا أبا الحكم  : فقالوا له

ي      : فقال ه عرض ل وت من ل         قمت إليه ألفعل ما قلت لكم البارحة فلما دن ا رأيت مث ل، واهللا م ه فحل من اإلب دون
   . أن يأآلني هامته، وال قصرته، وال أنيابه لفحل قّط فهمَّ

   .  )  ) ذلك جبريل، ولو دنا منه ألخذه (  (   : ه وسلم قالفذآر لي أن رسول اهللا صلى اهللا علي  : قال ابن إسحاق

و النضر     : وقال البيهقي ي أب ن         أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ، أخبرن د اهللا ب دثنا عب دارمي، ح ان ال دثنا عثم ه، ح الفقي
ي بن عبد اهللا عن إسحاق بن عبد اهللا ابن أبي فروة، عن أبان بن صالح، عن عل حدثنا الليث بن سعد،  : صالح قال
   . عن أبيه عن عباس بن عبد المطلب بن عباس،

و جهل       : قال ل أب ه اهللا   -آنت يومًا في المسجد فأقب ال  -لعن ى        إن  : فق أ عل اجدًا أن أط دًا س يَّ إن رأيت محم هللا عل
بانًا، عليه وسلم، حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبي جهل، فخرج غض رقبته، فخرجت على رسول اهللا صلى اهللا

   . أن يدخل من الباب، فاقتحم الحائط حتى جاء المسجد فعجل



 

ق    }   : عليه وسلم فقرأ هذا يوم شر، فاتزرت ثم اتبعته، فدخل رسول اهللا صلى اهللا  : فقلت ذي خل * اقرأ باسم ربك ال
   .  { أن رآه استغنى* آال إن اإلنسان ليطغى  } هل فلما بلغ شأن أبي ج  { خلق اإلنسان من علق

   ؟ يا أبا الحكم هذا محمد  : فقال إنسان ألبي جهل

لم آخر          واهللا لقد سدَّ أفق السماء   ؟ أال ترون ما أرى  : فقال أبو جهل ه وس غ رسول اهللا صلى اهللا علي ا بل ّي، فلم عل
   . ورة سجدالس

اس     : عن عكرمة قال حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عبد الكريم،  : وقال اإلمام أحمد ن عب ال اب و     : ق ال أب ق
لو  (  (   : ألطأن على عنقه، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال لئن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة  : جهل
     .  )  ) ألخذته المالئكة عيانًا فعل

   . ورواه البخاري عن يحيى، عن عبد الرزاق به

   . قال داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس

   . مر أبو جهل بالنبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي  : قال

   . ناديًا مني لقد علمت ما بها أحد أآثر  ؟ ألم أنهك أن تصلي يا محمد  : فقال

   .  عليه وسلمفانتهره النبي صلى اهللا

   . ألخذته زبانية العذاب واهللا لو دعا ناديه  )  ( فليدع ناديه سندع الزبانية )  (   : فقال جبريل

   . رواه أحمد، والترمذي، وصححه النسائي من طريق داود به

اس        أبو زيد، حدثنا فرات، عنحدثنا إسماعيل بن يزيد   : وقال اإلمام أحمد ن عب ة، عن اب ريم، عن عكرم عبد الك
و جهل     : قال ال أب د      : ق دًا عن ئن رأيت محم ال        ل ه، ق أ عنق ى أط ه حت ة يصلي ألتيت ال   : الكعب ه     (  (   : فق و فعل ألخذت ل

   .  )  ) عيانًا الزبانية

ن       ح حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح،  : وقال أبو جعفر بن جرير د ب ي إسحاق، عن الولي ن أب دثنا يونس ب
   . العيزار، عن ابن عباس

   . لئن عاد محمد يصلي عند المقام ألقتلنه  : قال أبو جهل  : قال

ه   لنسفعًا بالناصية ناصية } حتى بلغ من اآلية  { خلق اقرأ باسم ربك الذي }   : فأنزل اهللا تعالى آاذبة خاطئة فليدع نادي
   .  { سندع الزبانية

   ؟ فجاء النبي صلى اهللا عليه وسلم يصلي فقيل ما يمنعك

   . قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب  : قال

   . يهإل واهللا لو تحرك ألخذته المالئكة والناس ينظرون  : قال ابن عباس

ي    حدثنا ابن عبد األعلى، حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن  : وقال ابن جرير نعيم بن أبي هند، عن أبي حازم، عن أب
   . هريرة

   ؟ هل يعّفر محمد وجهه بين أظهرآم  : قال أبو جهل  : قال

   ! نعم   : قالوا



 

   . وألعفرن وجهه بالتراب ته،والالت والعزى لئن رأيته يصلي آذلك ألطأن على رقب  : فقال  : قال

   . فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته

   ؟ فقيل له مالك  : فما فجئهم منه إال وهو ينكص على عقبيه، ويتقي بيديه، قال  : قال

وًال وأجنحة       : قال ار، وه دقًا من ن ال   . إن بيني وبينه خن ال   : ق لم   رسول اهللا صلى اهللا   فق ه وس ي     (  (   : علي ا من و دن ل
   .  )  ) عضوًا الختطفته المالئكة عضوًا

ى آخر     { ليطغى أن رآه استغنى آال إن اإلنسان }  -ال أدري في حديث أبي هريرة أم ال  -وأنزل اهللا تعالى   : قال إل
   . السورة

   . معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي به م، والنسائي، وابن أبي حاتم، والبيهقي من حديثوقد رواه أحمد، ومسل

ن       حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق،  : وقال اإلمام أحمد د اهللا ب ون، عن عب ن ميم عن عمرو ب
   . مسعود

ريش   ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا على قريش غير يوم  : قال واحد، فإنه آان يصلي ورهط من ق
   . جلوس، وسال جزور قريب منه

   ؟ من يأخذ هذا السال فيلقيه على ظهره  : فقالوا

     . أنا  : فقال عقبة ابن أبي معيط

ه     فأخذه، فألقاه على ظهره، فلم يزل ساجدًا حتى جاءت فاطمة، فأخذته عن ظهره، فقال رسول اهللا صلى اهللا علي
م عليك         اللهم عليك بهذا المأل من قريش، (  (   : وسلم ة، الله ن ربيع يبة ب م عليك بش اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، الله

ن  ن خلف              بأبي جهل ب أبي ب م عليك ب يط، الله ي مع ن أب ة ب م عليك بعقب ام، الله ن   -هش ة ب شعبة    )  ) خلف  أو أمي
   . الشاك

فإنه آان رجًال  -أو أمية بن خلف  -القليب غير أبي  ًا، ثم سحبوا إلىفلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميع  : قال عبد اهللا
   . ضخمًا فتقطع

   . أبي إسحاق به ومسلم من طرق عن  ) صحيحه ( وقد رواه البخاري في مواضع متعددة من 

هو الذي   : الوالس -يوم أحد آما سيأتي بيانه  والصواب أمية بن خلف فإنه الذي قتل يوم بدر، وأخوه ُأبي إنما قتل
   . المرأة يخرج مع ولد الناقة، آالمشيمة لولد

ذا    : جعل بعضهم يميل على بعض، أي أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا، حتى  :  ) الصحيح ( وفي بعض ألفاظ  يميل ه
   . على هذا من شدة الضحك لعنهم اهللا

ه ص     : وفيه بتهم، وأن ه          لىأن فاطمة لما ألقته عنه، أقبلت عليهم، فس ع يدي رغ من صالته رف ا ف لم لم ه وس اهللا علي
نهم       يدعو عليهم، فلما رأوا ذلك سكن عنهم ى المأل م ا عل لم دع الضحك، وخافوا دعوته، وأنه صلى اهللا عليه وس

   . دعائه سبعة جملة وعين في

م   نهم وه ا      : وقع في أآثر الروايات تسمية ستة م يبة ابن ة، وأخوه ش ن عت    عتب د ب ة، والولي ن     ربيع و جهل ب ة، وأب ب
   . هشام، وعقبة بن أبي معيط، وأمية بن خلف

   . ونسيت السابع  : قال أبو إسحاق

   .  ) صحيح البخاري ( هو عمارة بن الوليد وقع تسميته في   : قلت



 

  قصة األراشي

   . الثقفي قال يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الملك بن أبي سفيان

   . هشام، فمطله بأثمانها جل من إراش بإبل له إلى مكة، فابتاعها منه أبو جهل بنقدم ر  : قال

   . جالس في ناحية المسجد فأقبل األراشي حتى وقف على نادي قريش ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ؟ ني على حقيغريب وابن سبيل، وقد غلب يا معشر قريش َمْن رجل يعديني على أبي الحكم بن هشام، فإني  : فقال

ى رسول اهللا صلى اهللا    -يهزون به  -ترى ذلك   : فقال أهل المجلس ي          إل ين أب ه وب ا بين ا يعلمون م لم لم ه وس علي
   . عليه جهل من العداوة، اذهب إليه فهو يعديك

   . له، فقام معه فأقبل األراشي حتى وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذآر ذلك

   ؟ اتبعه فانظر ما يصنع   : معه قالوا لرجل ممن معهم فلما رأوه قام

   . فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه

   ؟ من هذا  : فقال

   . وقد انتقع لونه فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم،  )  )  ! محمد فاخرج  (  (   : قال

   .  )  ) أعط هذا الرجل حقه (  (   : فقال

   . ال تبرح حتى أعطيه الذي له  : قال

   . اهللا عليه وسلم فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه، ثم انصرف رسول اهللا صلى  : قال

   . الحق لشأنك  : وقال لألراشي

   . أخذت الذي لي جزاه اهللا خيرًا، فقد  : فأقبل األراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال

   ؟ ويحك ماذا رأيت  : ا معه فقالواوجاء الرجل الذي بعثو

   . أعط هذا الرجل حقه  : معه روحه فقال عجبًا من العجب، واهللا ما هو إال أن ضرب عليه بابه فخرج وما  : قال

   . فأعطاه إياه ال تبرح حتى أخرج إليه حقه، فدخل فأخرج إليه حقه  ! نعم  : فقال

   ؟ مثل ما صنعت  ويلك مالك فواهللا ما رأينا  : ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له

وق رأسه        ويحكم واهللا ما هو إال أن ضرب علّي بابي وسمعت صوته فملئت   : فقال ه وإن ف م خرجت إلي ًا، ث رعب
   . وال أنيابه لفحل قط، فواهللا لو أبيت ألآلني لفحًال من اإلبل، ما رأيت مثل هامته، وال قصرته

  عليه وسلم ن برسول اهللا صلى اهللافصل أشد ما صنعه المشرآو 

لم، حدثني    : وقال البخاري ر، عن         حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا الوليد بن مس ي آثي ن أب ى ب األوزاعي، عن يحي
   . الزبير محمد بن إبراهيم التيمي، حدثني عروة بن

   ؟ اهللا أخبرني بأشد شيء صنعه المشرآون برسول  : سألت ابن العاص فقلت



 

ى   بينما النبي صلى اهللا عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل  : قال عليه عقبة بن أبي معيط، فوضع ثوبه عل
لم           عنقه، فخنقه خنقًا شديدًا، فأقبل أبو بكر رضي ه وس ي صلى اهللا علي ه عن النب ه ودفع ى أخذ بمنكب اهللا عنه حت

   . اآلية ] 28  : المؤمنين [   { َربُِّكْم َيُقوَل َربَِّي اللَُّه َوَقْد َجاءُآْم ِباْلَبيَِّناِت ِمْن َتْقُتُلوَن َرُجًال َأْنَأ }   : وقال

   . لعبد اهللا بن عمرو قلت  : أخبرني يحيى بن عروة، عن أبيه قال  : تابعه ابن إسحاق قال

   . يل لعمرو بن لعاصق  : عبدة، عن هشام، عن أبيه قال  : وقال

    . محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، حدثني عمرو بن العاص  : وقال

   . رواه عبدة وآذلك رواه سليمان بن بالل، عن هشام بن عروة، آما  : قال البيهقي

   . انفرد به البخاري

ة عروة      عمرو بن العاص، ، وصرَّح في بعضها بعبد اهللا بن ) صحيحه ( وقد رواه في أماآن من  وهو أشبه لرواي
   . عنه، وآونه عن عمرو أشبه لتقدم هذه القصة

ن إسحاق   وقد روى البيهقي، عن الحاآم، عن األصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن حدثني    : يونس، عن محمد ب
   . يحيى بن عروة، عن أبيه عروة

أصابت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما  ما أآثر ما رأيت قريشًا  : قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص  : قال
   ؟ آانت تظهره من عداوته

   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر، فذآروا رسول  : فقال

ا،   أحالمنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا،  ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفَّه  : فقالوا رق جماعتن وف
ه      : قال -أو آما قال  -عظيم  وسب آلهتنا، وصرنا منه على أمر فبينما هم في ذلك، طلع رسول اهللا صلى اهللا علي

ذلك في وجه رسول  فأقبل يمشي، حتى استلم الرآن، ثم مرَّ بهم طائفًا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت وسلم
   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمضى

   . بهم الثالثة، فغمزوه بمثلها مرَّ بهم الثانية، غمزوه بمثلها، فعرفتها في وجهه، فمضى فمرَّ فلما

   .  )  ) جئتكم بالذبح أما والذي نفسي بيده لقد  ؟ أتسمعون يا معشر قريش (  (   : فقال

ع  ى أن أشدهم    فأخذت القوم آلمته حتى ما منهم من رجل إال وآأنما على رأسه طائر وق ك     حت ل ذل ه وصاة قب في
   . انصرف أبا القاسم راشدًا، فما آنت بجهول  : ليرفؤه أحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول

  : الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حتى إذا آان الغد اجتمعوا في
   . ما تكرهون ترآتموهبادأآم ب ذآرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا

ون       فبينما هم على ذلك طلع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوثبوا إليه ه يقول ة رجل واحد، فأحاطوا ب أنت    : وثب
   ؟ الذي تقول آذا وآذا

   . لما آان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم

ول    (  (   : فيقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذي أق ا ال ك  نعم أن ه،          )  ) ذل نهم أخذ بمجامع ردائ د رأيت رجًال م ولق
   . ثم انصرفوا عنه  } أتقتلون رجًال يقول ربي اهللا { ويلكم   : وقام أبو بكر يبكى دونه ويقول

   . فإن ذلك ألآبر ما رأيت قريشًا بلغت منه قط



 

   . اهللا عليه وسلم وأصحابه فصل تأليب المأل من قريش على رسول اهللا صلى 

ائم في        ب المأل من قريش على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابهفي تألي ي طالب الق ه أب اعهم بعم واجتم
   . عليهم ذلك بحول اهللا وقوته منعه ونصرته وحرصهم عليه أن يسلمه إليهم فأبى

   . أنس حدثنا وآيع، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن  : قال اإلمام أحمد

ا يخاف أحد،          لقد أوذيت في (  (   : ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل  : قال ؤذي أحد، وأخفت في اهللا وم ا ي اهللا وم
   .  )  ) وليلة وما لي ولبالل ما يأآله ذو آبد إال ما يواري إبط بالل ولقد أتت عليَّ ثالثون من بين يوم

   . ن صحيححس  : الترمذي وأخرجه الترمذي، وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة به، وقال

ه   : وقال محمد بن إسحاق ه، ومضى        وحدب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عم ام دون ه وق و طالب ومنع أب
   . لدينه، ال يرده عنه شيء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أمر اهللا مظهرًا

ه   فلما رأت قريش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يعتبهم من شيء  روه علي تهم،      أنك راقهم وعيب آله من ف
ه         ام دون ه، وق د حدب علي و طالب ق ه أب ي            ورأوا أن عم ى أب ريش إل م، مشى رجال من أشراف ق لمه له م يس فل

   . عبد شمس بن عبد مناف بن قصي طالب، عتبة، وشيبة ابنا ربيعة بن

ن    بن ه -العاص  واسمه -صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وأبو البختري   : وأبو سفيان ن الحارث ب شام ب
بن هشام  -واسمه عمرو  -بن عبد العزى، وأبو جهل  أسد بن عبد العزى بن قصي، واألسود بن المطلب بن أسد

   . مخزوم بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن

ا الحجاج      والوليد بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن ه ابن ه ومنب ؤي، ونبي  آعب بن ل
ن     : هصيص بن آعب بن لؤي، والعاص بن عامر بن حذيفة ابن سعيد بن سهم بن عمرو بن ابن وائل بن سعيد ب

   . سهم

   . أو من مشى منهم  : قال ابن إسحاق

أحالمنا، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإما  يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا، وعاب ديننا، وسفه  : فقالوا
   ؟ ما نحن عليه من خالفه فنكفيكه بيننا وبينه، فإنك على مثل أن تخلي

   . عنه قوًال رفيقًا، وردهم ردًا جميًال، فانصرفوا  : فقال لهم أبو طالب

ويدعو إليه، ثم سرى األمر بينهم وبينه  ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ما هو عليه، يظهر دين اهللا،
   . واحتى تباعد الرجال وتضاغن

وحضَّ بعضهم بعضًا عليه، ثم أنهم مشوا   وأآثرت قريش ذآر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينها فتذامروا فيه
   . إلى أبي طالب مرة أخرى

ا واهللا ال          يا أبا طالب إن لك سنًا وشرفًا ومنزلة فينا وإنا قد  : فقالوا له ا، وإن ه عن م تنه ن أخيك فل تنهيناك من اب اس
ك        هذا من شتم آبائنا،نصبر على  ى يهل ك حت اك في ذل ه وإي وتسفيه أحالمنا، وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازل

ه      -أو آما قالوا له  -الفريقين  أحد راق قوم ي طالب ف ى أب ًا      ثم انصرفوا عنه، فعظم عل م يطب نفس وعداوتهم ول
   . بإسالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال خذالنه

ذه     : حدث وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن األخنس أنه  : قال ابن إسحاق أن قريشًا حين قالوا ألبي طالب ه
ذي    : يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني، فقالوا  : وسلم فقال له المقالة بعث إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه آذا وآذا ال

   .  أطيقفابق علّي وعلى نفسك، وال تحملني من األمر ما ال قالوا له،



 

دو             : قال ه ب ه في دا لعم د ب ه ق لم أن ه وس د ضعف عن         فظن رسول اهللا صلى اهللا علي ه ق لمه، وأن ه ومس ه خاذل وأن
   . نصرته والقيام معه

وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن  يا عم واهللا لو (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال
   .  )  ) أهلك فيه ما ترآته تى يظهره اهللا، أوأترك هذا األمر ح

   . ولى ناداه أبو طالب ثم استعبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكى ثم قام، فلما  : قال

   . أقبل يابن أخي، فأقبل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : فقال

   . أبدًا اذهب يابن أخي فقل ما أحببت فواهللا ال أسلمتك لشيء  : فقال

لم، وإسالمه       ثم أن قريشًا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذالن  : قال ابن إسحاق ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
ب،      : -فيما بلغني  -بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له  وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوته مشوا إليه ا طال ا أب ي

ن      ؟ قريش وأجمله، فخذه، فلك عقله ونصره، واتخذه ولدًا فهو لكبن الوليد أنهد فتى في  هذا عمارة ا اب لم إلين وأس
   ! أحالمنا فنقتله فإنما هو رجل برجل  أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسفه

   . هذا واهللا ما ال يكون أبدًا  ! وأعطيكم ابني فتقتلونه  أتعطونني ابنكم أغذوه لكم،  ؟ واهللا لبئس ما تسومونني  : قال

ا   : فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي  : قال ى         واهللا ي دوا عل د أنصفك قومك وجه ا طالب لق أب
   ؟ شيئًا التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم

ك  ومظاه واهللا ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذالني  : فقال أبو طالب للمطعم أو  -رة القوم علّي فاصنع ما بدا ل
     . وتنابذ القوم، ونادى بعضهم بعضًا فحقب األمر، وحميت الحرب، -آما قال 

ي           ه من بن م من خذل ن عدي، ويع المطعم ب ك يعرِّض ب ل        فقال أبو طالب عند ذل اداه من قبائ اف ومن ع د من عب
   : قريش، ويذآر ما سألوه وما تباعد من أمرهم

  أال ليت حظِّي من حياطتكم بكُر* مرٍو والوليِد ومطعٍم أال ُقْل لع

  يرش على الساقين من بوله قطر* من الخوِر حبحاٌب آثيٌر رغاؤه 

  إذ ما عال الفيفاء قيل له وبر* تخلَّف خْلَف الورِد ليس بالحٍق 

  إذا ُسئال قاال إلى غيرنا األمر* أرى أخوينا من أبينا وأمنا 

  آما حرجمت من رأس ذي علق الصخر* تحرجما  بلى لهما أمٌر ولكْن

  هما نبذانا مثل ما نبذ الجمر* أخّص خصوصًا عبَد شمٍس وَنْوفًال 

  فقد أصبحا منهم أآفهما صفر* هما أغمزا للقوم في أخويهما 

  من الناس إال أن يرسَّ له ِذآر* هما أشرآا في المجد من ال أبا له 

  نوا لنا مولًى إذا بغي النصروآا* وتيٍم ومخزوٍم وزهرٍة منهم 

  وال منكم ما دام من نسلنا شفر* فواهللا ال تنفك منا عداوٌة 

   . وترآنا منها بيتين أقذع فيهما  : قال ابن هشام



 

   . المستضعفين في مبالغتهم في األذية آلحاد المسلمين  : فصل 

ى من في القبائ        : قال ابن إسحاق نهم عل ذامروا بي لم       ل من ثم إن قريشًا ت ه وس أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي
ا   نهم          الذين أسلموا معه، فوثبت آل قبيلة على من فيه ع اهللا م نهم، ومن ونهم عن دي ذبونهم، ويفتن من المسلمين يع

   . وسلم بعمه أبي طالب رسول اهللا صلى اهللا عليه

ي عبد المطلب، فدعاهم إلى ما هو وبن وقد قام أبو طالب، حين رأى قريشًا يصنعون ما يصنعون، في بني هاشم،
لم  ا دعاهم            عليه من منع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ى م ابوه إل ه، وأج اموا مع ه وق اجتمعوا إلي ه، ف ام دون والقي

   . أبي لهب عدو اهللا الملعون إليه، إال ما آان من

   : صلى اهللا عليه وسلملرسول اهللا  فقال في ذلك يمدحهم ويحرضهم على ما وافقوه عليه من الحدب والنصرة

  فعبُد مناٍف سرُّها وصميُمها* إذا اجتمعت يومًا قريٌش لمفخٍر 

  ففي هاشم أشراُفها وقديُمها* وإن حصلت أشراُف عبِد مناِفها 

  هو المصطفى من سرِّها وآريمها* وإن فخرْت يومًا فإن محمدًا 

  هاعلينا فلم تظفر وطاشت حلوم* تداعت قريٌش غُّثها وسمينها 

  إذ ما ثنوا ُصعر الرقاب ُنقيُمها* وآنَّا قديمًا ال نقرُّ ُظالمة 

  ونضرُب عن أحجاِرها من يرومها* ونحمي حماها آلَّ يوم آريهٍة 

  بأآنافنا تنَدى وتنمى أرومها* بنا انتعَش العوُد الذواء وإنما 

   . في األسئلة عليه وسلم، وتعنتهم له فصل اعتراض المشرآين على رسول اهللا صلى اهللا 

ا           لم، وم ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي ه المشرآون عل ا اعترض ب ًا من         فيم اه أنواع ئلتهم إي ه في أس وا ل تعنت
   . وجه طلب الهدي والرشاد اآليات، وخرق العادات على وجه العناد، ال على

م الحق       وا، لعل ه رغب ا إلي وا، وال م ا أرادوا      سبحانه   فلهذا لم يجابوا إلى آثير مما طلب اينوا وشاهدوا م و ع م ل أنه
   . غيهم وضاللهم يتردون الستمروا في طغيانهم يعمهون، ولظلوا في

ا َلِئْن َجاءْتُهْم آَيٌة َلُيْؤِمُننَّ ِبَها ُقْل ِإ َجْهَد َأْيَماِنِهْم َوَأْقَسُموا ِباللَِّه }   : قال اهللا تعالى ا        نََّم ِعُرُآْم َأنََّه ا ُيْش ِه َوَم َد اللَّ اُت ِعْن اْلآَي
وَن   َوُنَقلُِّب َأْفِئَدَتُهْم َوَأْبَصاَرُهْم َآَما َلْم ُيْؤِمُنوا* ُيْؤِمُنوَن  ِإَذا َجاءْت َلا وْ * ِبِه َأوََّل َمرٍَّة َوَنَذُرُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُه  َوَل

ْيهِ  ْوَتى   َأنََّنا َنزَّْلَنا ِإَل ُم اْلَم َة َوَآلََّمُه ا َأنْ          ُم اْلَمَلاِئَك وا ِإلَّ اُنوا ِلُيْؤِمُن ا َآ ُبًال َم ْيٍء ُق لَّ َش ْيِهْم ُآ ْرَنا َعَل نَّ     َوَحَش ُه َوَلِك اَء اللَّ َيَش
   .  ] 111 -109  : األنعام [   { َأْآَثَرُهْم َيْجَهُلوَن

َذابَ  * ُيْؤِمُنوَن  ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َآِلَمُة َربَِّك َلا }   : وقال تعالى َرُوا اْلَع َأِليمَ  َوَلْو َجاءْتُهْم ُآلُّ آَيٍة َحتَّى َي ونس  [   { اْل   : ي
   .  ) 3/66  : ص/ج (   .  ] 96-97

ذَّبَ       }   : وقال تعالى ا َأْن َآ اِت ِإلَّ َل ِباْلآَي ا َأْن ُنْرِس ا َمَنَعَن ا         َوَم وا ِبَه َرًة َفَظَلُم َة ُمْبِص وَد النَّاَق ا َثُم َأوَُّلوَن َوآَتْيَن ا اْل ا   ِبَه َوَم
   .  ] 59  : اإلسراء [   { ُنْرِسُل ِباْلآَياِت ِإلَّا َتْخِويفًا

نَ  }  : ل تعالىوقا ًا    َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِم َأْرِض َيْنُبوع بٍ      * اْل ٍل َوِعَن ْن َنِخي ٌة ِم َك َجنَّ وَن َل َر   َأْو َتُك َفُتَفجِّ
يالً   َآَما َأْو ُتْسِقَط السََّماَء* اْلَأْنَهاَر ِخَلاَلَها َتْفِجيرًا  ِة َقِب ٌت     * َزَعْمَت َعَلْيَنا ِآَسفًا َأْو َتْأِتَي ِباللَِّه َواْلَمَلاِئَك َك َبْي وَن َل َأْو َيُك

رًا  ُسْبَحاَن َربِّي َهْل  ُنْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزَِّل َعَلْيَنا ِآَتابًا َنْقَرُؤُه ُقْل ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفي السََّماِء َوَلْن ُآْنُت ِإلَّا َبَش
   .  ] 93 -90  : اإلسراء [   { َرُسوًال



 

   . الحمد وقد تكلمنا على هذه اآليات، وما يشابهها في أماآنها في التفسير وهللا

ه     وهو شيخ من  -وقد روى يونس، وزياد، عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم  ال ل ن     : أهل مصر، يق د ب محم
   . جبير، وعكرمة عن ابن عباسعن سعيد بن  -أبي محمد 

ال  ريش        : ق ه من أشراف ق ّدد أسماءهم    -اجتمع علي د غروب الشمس    -وع ال بعضهم       بع ة، فق د ظهر الكعب عن
ذروا        : لبعض ى تع وه، وخاصموه حت د فكلم ى محم ه    ابعثوا إل وا إلي ه، فبعث ك        : في وا ل د اجتمع إن أشراف قومك ق

   . ليكلموك، فأتهم

م          فجاءهم رسول اهللا    دا له د ب ه ق لم سريعًا وهو يظن أن ه وس ان حريصًا يحب        صلى اهللا علي دء، وآ ره ب في أم
   . رشدهم، ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم

ى     يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا واهللا ال  : فقالوا ا أدخلت عل نعلم رجًال من العرب أدخل على قومه م
يح إال     قومك، لقد شتمت اآلباء، وعبت ي من قب الدين، وسفهت األحالم، وشتمت اآللهة، وفرقت الجماعة، وما بق

   . فيما بيننا وبينك وقد جئته

ى  ا تطلب        فإن آنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب ماًال جمعنا لك من أموالنا حت اًال، وإن آنت إنم ا م تكون أآثرن
د           ملكناك عل الشرف فينا سودناك علينا، وإن آنت تريد ملكًا راه ق ًا ت ا يأتيك رئي ذي يأتيك بم ذا ال ان ه ا، وإن آ ين

ى   -يسمون التابع من الجن الرئي  وآان -غلب عليك  نبرئك   فربما آان ذلك؛ بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حت
   ؟ منه، أو نعذر فيك

ه أطلب أموالكم، وال الشرف  ما جئتكم بما جئتكم ب ما بي ما تقولون، (  (   : فقال لهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يكم، ولكن اهللا    ك عل ذيرًا،             فيكم، وال المل يرًا ن م بش ي أن أآون لك ًا، وأمرن ي آتاب زل عل يكم رسوًال، وأن ي إل بعثن

دنيا واآلخرة، وإن    فبلغتكم يَّ    رسالة ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من ال ردوه عل ت
   .  )  ) اهللا بيني وبينكمأصبر ألمر اهللا حتى يحكم 

لم    - ه وس الوا  -أو آما قال رسول اهللا صلى اهللا علي إن     : فق د ف ا محم د          ي ا عرضنا عليك فق ا م ل من ر قاب آنت غي
   . أقل ماًال، وال أشد عيشًا منا علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بالدًا، وال

ذه الج  د   فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا ه ي ق ال، الت ا، وليجر        ب ا بالدن ا، وليبسط لن ضيقت علين
نهم   فيها أنهارًا آأنهار الشام والعراق، وليبعث ا م ن آالب،      : لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيما يبعث لن قصي ب

ألناك وصدقوك صدقناك،      ؟ أحق هو أم باطل  : صدوقًا، فنسألهم عما تقول فإنه آان شيخًا ا س ا  فإن فعلت م  وعرفن
   . به منزلتك عند اهللا، وأنه بعثك رسوًال آما تقول

تكم        ما بهذا بعثت إليكم (  (   : فقال لهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم د بلغ ه، فق ي ب ا بعثن د اهللا بم إنما جئتكم من عن
وه  يَّ أصبر ألمر اهللا حت           ما أرسلت به إليكم، فإن تقبل ردوا عل دنيا واآلخرة، وإن ت م في ال و حظك م اهللا  فه ى يحك

   .  )  ) وبينكم بيني

اً       : قالوا ا ملك أله        فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسل ربك أن يبعث لن ك، وتس ا عن ول، ويراجعن ا تق يصدقك بم
تمس            فيجعل لنا جنانًا وآنوزًا وقصورًا من ذهب وم في األسواق وتل راك تبتغي، فإنك تق ا ن وفضة، ويغنيك عم

   . نعرف فضل منزلتك من ربك إن آنت رسوًال آما تزعم ىالمعايش آما نلتمسه، حت

إن         ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما (  (   : فقال لهم ذيرًا، ف يرًا ون ي بش ذا، ولكن اهللا بعثن يكم به بعثت إل
   .  )  ) وبينكم  بينيفي الدنيا واآلخرة، وإن تردوه علي أصبر ألمر اهللا حتى يحكم اهللا تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم

   . إال أن تفعل فأسقط السماء آما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لن نؤمن لك  : قالوا

   )  ) ذلك إلى اهللا إن شاء فعل بكم ذلك (  (   : فقال



 

ه،             : فقالوا ألناك عن ا س ا سنجلس معك ونسألك عم م ربك أن ا عل د م دم إليك        يا محم ب، فيتق ا نطل ونطلب منك م
ه   ويعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك ا ب ا يعلمك        ؟ بنا إذا لم نقبل منك ما جئتن ه إنم ا أن د بلغن فق

ة    ذا رجل باليمام ه   ه ال ل د،            : يق ا محم د أعذرنا إليك ي دًا، فق الرحمن أب ؤمن ب ا واهللا ال ن رحمن، وإن ا واهللا ال   ال أم
   . نترآك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا

   . بنات اهللا  : نحن نعبد المالئكة، وهي  : وقال قائلهم

   . لن نؤمن لك حتى تأتينا باهللا والمالئكة قبيًال  : وقال قائلهم

عبد اهللا بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد اهللا بن  فلما قالوا ذلك قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنهم، وقام معه
ه،      : فقال له -عبد المطلب  ة بنتوهو ابن عمته عاتك -مخزوم  م تقبل يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فل
ا     ألنفسهم أمورًا ليعرفوا بها منزلتك من اهللا ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن  ثم سألوك تأخذ لنفسك م

   . العذاب ما تخوفهم به من يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من اهللا، فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل

ه،             م ترقى من لمًا ث ى السماء س ى تتخذ إل دًا حت ك أب واهللا ال أؤمن ل أتي معك بنسخة        ف ا وت ى تأتيه ا أنظر حت وأن
   . أنك آما تقول، وأيم اهللا لو فعلت ذلك لظننت أني ال أصدقك منشورة، ومعك أربعة من المالئكة يشهدون لك

فًا    نصرف رسول اهللا صلىثم انصرف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وا ًا أس اهللا عليه وسلم إلى أهله حزين
   . رأى من مباعدتهم إياه لما فاته بما طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما

ة    وهذا المجلس الذي اجتمع عليه هؤالء المأل مجلس ظلم وعدوان وعناد، ة، والرحم ولهذا اقتضت الحكمة اإللهي
   . علم أنهم ال يؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب ألن اهللا الربانية، أال يجابوا لي ما سألوا

ر عن األعمش،          : آما قال اإلمام أحمد دثنا جري د، ح ن محم ان ب دثنا عثم ن         ح اس، عن سعيد ب ن إي ر ب عن جعف
   . جبير، عن ابن عباس

  م الجبال فيزدرعواذهبًا، وأن ينحي عنه سأل أهل مكة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا  : قال

   . فإن آفروا هلكوا آما أهلكت من قبلهم األمم إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا،  : فقيل له

ودَ      ُنْر َوَما َمَنَعَنا َأْن }   : ، فأنزل اهللا تعالى )  ) ال بل أستأني بهم (  (   : قال ا َثُم َأوَُّلوَن َوآَتْيَن ا اْل ذََّب ِبَه ا َأْن َآ  ِسَل ِباْلآَياِت ِإلَّ
   . اآلية  ] 59  : اإلسراء [   { النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفَظَلُموا ِبَها

   . وهكذا رواه النسائي من حديث جرير

   . بن حكيم، عن ابن عباس عمران حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن سلمة بن آهيل، عن  : وقال أحمد

   . الصفا ذهبًا ونؤمن بك ادع لنا ربك يجعل لنا  : قالت قريش للنبي صلى اهللا عليه وسلم  : قال

   .  )  )  ؟ وتفعلون (  (   : قال

   . نعم  : قالوا

ول     : فدعا فأتاه جبريل فقال  : قال ك  إن ربك يقرأ عليك السالم ويق ر    إن شئت أصبح الصفا له      : ل ًا، فمن آف م ذهب
   . أحدًا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة منهم بعد ذلك أعذبه عذابًا ال أعذبه

   .  )  ) بل التوبة والرحمة (  (   : قال

نهم      ابعين م ن جريج،         : وهذان إسنادان جيدان، وقد جاء مرسًال، عن جماعة من الت ادة، واب ر، وقت ن جبي سعيد ب
   . واحدوغير 



 

زحر، عن  يحيى بن أيوب، عن عبيد اهللا بن وروى اإلمام أحمد، والترمذي من حديث عبد اهللا بن المبارك، حدثنا
عرض عليَّ ربي عز وجل أن    (  (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم قال علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن

ك   -بع يومًا وأجوع يومًا، ال يا رب أش  : ذهبًا، فقلت يجعل لي بطحاء مكة إذا جعت تضرعت    -أو نحو ذل إليك   ف
   . لفظ أحمد  )  ) وذآرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك

   . هذا حديث حسن، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث  : وقال الترمذي

ين سنة    قدم علينا منذ بضع  -حدثني شيخ من أهل مصر   : وقال محمد بن إسحاق ة،    -وأربع ن   عن عكرم عن اب
   . عباس

   . يهود بالمدينة بعثت قريش النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار  : قال

يس     : سلوهم عن محمد، وصفا لهم صفته، وأخبراهم بقوله  : فقالوا لهما ا ل فإنهم أهل الكتاب األول، وعندهم علم م
   . عندنا من علم األنبياء

ه،   أحبار يهود عن رسول اهللا صلى اهللا فخرجا حتى قدما المدينة، فسأال عليه وسلم ووصفا لهم أمره، وبعض قول
   . لتخبرونا عن صاحبنا هذا إنكم أهل التوراة وقد جئناآم  : وقاال

إن    : فقالت لهم أحبار يهود  : قال ن، ف و          سلوه عن ثالث نأمرآم به م يفعل فه ي مرسل، وإن ل و نب رآم بهن فه أخب
رهم   رأيكم، سلوه عن فتيةرجل متقول، فروا فيه  م حديث        ؟ ذهبوا في الدهر األول ما آان من أم ان له د آ ه ق فإن

   . عجيب

لوه عن    ؤه، وس ا هي    وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق األرض ومغاربها ما آان نب روح م رآم     ؟ ال إن أخب ف
   . لكمفاصنعوا في أمره ما بدا  بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبرآم فإنه رجل متقول،

ا    يا معشر قريش قد  : فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقاال د أمرن جئناآم بفصل ما بينكم وبين محمد، ق
الوا       أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبراهم لم فق ه وس ا،      : بها، فجاؤوا رسول اهللا صلى اهللا علي د أخبرن ا محم ي

   . أمروهم به فسألوه عما

   . ولم يستثن  )  ) سألتم عنه أخبرآم غدًا بما (  (   :  صلى اهللا عليه وسلمفقال لهم رسول اهللا

ة ال    ه        فانصرفوا عنه، ومكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمس عشرة ليل ًا، وال يأتي ك وحي ه في ذل يحدث ل
ها ال يخبرنا بشيء  غدًا، واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا في وعدنا محمد  : جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا

   . مكة أحزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشقَّ عليه ما يتكلم به أهل مما سألناه عنه، وحتى

ر       ثم جاءه جبريل عليه السالم من اهللا عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها يهم، وخب ه عل ى حزن اه عل معاتبته إي
   . لطوافما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل ا

د    ] 85  : اإلسراء [   { َقِليًال الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإلَّا َوَيْسَأُلوَنَك َعِن }   : وقال اهللا تعالى وق
   . ن أراده فعليه بكشفه من هناكمطوًال فم تكلمنا على ذلك آله في التفسير

   .  { عجبًا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم آانوا من آياتنا }   : ونزل قوله

اً   تثناء تحقيق ه    ثم شرع في تفصيل أمرهم، واعترض في الوسط بتعليمه االس ًا في قول ولن لشيء    }   : ال تعليق وال تق
   .  { نسيت إني فاعل ذلك غدًا إال أن يشاء اهللا واذآر ربك إذا

رنين   ويسألونك عن ذي }   : ثم ذآر قصة موسى لتعلقها بقصة الخضر، ثم ذي القرنين، ثم قال يكم    الق أتلو عل ل س ق
   . ثم شرح أمره وحكى خبره  { منه ذآرا



 

ي    ويسألونك عن الروح قل }   : وقال في سورة سبحان ه، وأمر من         : أي  { الروح من أمر رب ق عجيب من خلق خل
   . آوني فكانت  : أمره، قال لها

الى       ما خلقه، وتصوير حقيقته في نفس األمر يصعب وليس لكم االطالع على آل درة اهللا تع ى ق يكم بالنسبة إل عل
   .  { قليال وما أوتيتم من العلم إال }   : وحكمته، ولهذا قال

ك رسول اهللا صلى      :  ) الصحيحين ( وقد ثبت في  ذه       اهللا ع أن اليهود سألوا عن ذل يهم ه تال عل ة، ف لم بالمدين ه وس لي
ال  -ذآرها جوابًا  فإما أنها نزلت مرة ثانية أو -اآلية  ة،      : وإن آان نزولها متقدمًا، ومن ق ا نزلت بالمدين ا إنم  إنه

   . واستثناها من سورة سبحان ففي قوله نظر، واهللا أعلم

ة         قومه،ولما خشي أبو طالب دهم العرب أن يرآبوه مع   : قال ابن إسحاق ا بحرم مك وذ فيه ي تع ال قصيدته الت ق
لم لرسول اهللا           وبمكانها منها، وتودد فيها أشراف قومه، وهو على ر مس ه غي رهم في شعره أن رهم وغي ك يخب ذل

   : لشيء أبدًا حتى يهلك دونه، فقال صلى اهللا عليه وسلم، وال تارآه

  لوسائلوقد قطعوا آلَّ الُعرى وا* ولما رأيت القوم الودَّ فيهم 

  وقد طاوعوا أمر العدوِّ المزايل* وقد صاَرُحونا بالعداوِة واألذى 

  يعضون غيظًا خلفنا باألنامل* وقد حالفوا قومًا علينا أظّنًة 

  وأبيٍض غضٍب من تراث المقاول* صبرت لهم نفسي بسمراء سمحٍة 

  وأمسكت من أثوابه بالوصائل* وأحضرت عند البيت رهطي وأخوتي 

  لدى حيث يقضي حلفه آلَّ نافل* معًا مستقبلين رتاجه قيامًا 

  بمفضى السيول من إساٍف ونائل* وحيث ينيخ األشعرون رآابهم 

  مخيَّسة بين السديس وبازل* موسمة األعضاد أو قصراتها 

  بأعناقها معقودًة آالعثاآل* ترى الوْدَع فيها والرخاَم وزينًة 

  نا بسوٍء أو ملٍح بباطلعلي* أعوذ برب الناس من آّل طاعٍن 

  ومن ملحٍق في الدين مالم نحاول* ومن آاشح يسعى لنا بمعيبٍة 

  وراٍق ليرقى في حراَء ونازل* وثوٍر ومن أرسى ثبيرًا مكانه 

  وباهللا إن اهللا ليس بغافل* وبالبيت حق البيت من بطن مكٍة 

  إذا اآتنفوه بالضحى واألصائل* وبالحجر المسوّد إذ يمسحونه 

  على قدميه حافيًا غير ناعل* وموطئ إبراهيم في الصخر رطبًة 

  وما فيهما من صورٍة وتماثل* وأشواط بين المروتين إلى الصفا 

  ومن آل ذي نذٍر ومن آل راجل* ومن حج بيت اهللا من آل راآب 

  اإلل إلى مفضي الشراج القوابل* وبالمشعر األقصى إذا عمدوا له 



 

  يقيمون باأليدي صدور الرواحل* شيًة وتوقافهم فوق الجبال ع

  وهل فوقها من حرمٍة ومنازل* وليلة جمٍع والمنازل من منى 

  سراعًا آما يخرجن من وقع وابل* وجمٍع إذا ما المقربات أجزنه 

  يؤمون قذفًا رأسها بالجنادل* وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها 

  بكِر بن وائل تجيز بهم حجَّاُج* وآندَة إذ هم بالحصاب عشية 

  وردَّا عليه عاطفات الوسائل* حليفاِن شدَّا عقد ما احتلفا له 

  وشبرقه وخُد النعاِم الجوافل* وحطمهُم ُسمَر الرماِح وسرحه 

  وهل من معيٍذ يتقي اهللا عادل* فهل بعَد هذا من معاٍذ لعائذ 

  يسد بنا أبواب ترك وآابل* يطاع بنا أمر العدا وّد أننا 

  ونظعن إال أمرآم في بالبل* بيت اهللا نترك مكًة آذبتم و

  ولما نطاعن دونه ونناضل* آذبتم وبيت اهللا نبذي محمدًا 

  ونذهل عن أبنائنا والحالئل* ونسلمه حتى نصرَّع حوله 

  نهوض الروايا تحت ذات الصالصل* وينهض قوٌم بالحديد إليكم 

  نكب المتحاملمن الطعن فعل األ* وحتى نرى ذا الضغن يرآب ردعه 

  لتلتبسن أسيافنا باألماثل* وإنا لعمر اهللا إن جدَّ ما أرى 

  أخي ثقًة حامي الحقيقة باسل* بكفي فتى مثل الشهاب سمْيدٍع 

  علينا وتأتي حجة بعد قابل* شهورًا وأيامًا وحوًال محرمًا 

  يحوط الذمار غير ذرب مواآل* سيدًا  -ال أبالك -وما ترُك قوم 

  تماِل اليتامى عصمٍة لألرامل* تسقي الغمام بوجهه وأبيُض يس

  فهم عنده في رحمٍة وفواضل* يلوُذ به الهالك من آل هاشٍم 

  إلى بغضنا وجزآنا آلآل* لعمري لقد أجرى أسيد وتكره 

  ولكن أطاعا أمَر تلك القبائل* وعثماُن لم يرَبع علينا وقنفٌذ 

  قبا فينا مقالَة قائلولم ير* أطاعا أبّيًا وابن عبِد يغوِثهم 

  وآل تولى معرضًا لم يجامل* آما قد لقينا من سبينع ونوفٍل 

  نكل لهما صاعًا بصاع المكايل* فإن يلفيا أو يمِكن اهللا منهما 



 

  ليظعننا في أهل شاٍء وجامل* وذاك أبو عمرو أبي غير بغضنا 

  فناِج أبا عمٍرو بنا ثم خاتل* يناجي بنا في آل ممسى ومصبٍح 

  بلى قد تراه جهرًة غير خائل* ويؤلي لنا باهللا ما أن يغشنا 

  من األرض بين أخشٍب فمجادل* أضاق عليه بغضنا آل تلعٍة 

  بسعيك فينا معرضًا آالمخاتل* وسائل، أبا الوليد ماذا حبوتنا 

  ورحمته فينا ولست بجاهل* وآنت امرءًا ممن يعاش برأيه 

  حسوٍد آذوٍب مبغض ذي دغاول* فعتبة ال تسمع بنا قوَل آاشٍح 

  آما مرَّ قيل من عظام المقاول* ومرَّ أبو سفيان عني معرضًا 

  ويزعم أني لست عنكم بغافل* يفرُّ إلى نجٍد وبرد مياهه 

  شفيٌق ويخفي عارماِت الدواخل* ويخبرنا فعل المناصح أنه 

  وال معظٍم عند األمور الجالئل* أمطعُم لم أخذلك في يوم نجدٍة 

  أولى جدٍل من الخصوِم المساجل* وال يوَم خصٍم إذ أتوك ألدة 

  وإني متى أوآل فلست بوائل* أمطعم إن القوم ساموك خطًة 

  عقوبة شٍر عاجًال غير آجل* جزى اهللا عنا عبُد شمس ونوفال 

  له شاهَد من نفسِه غيُر عائل* يميران قسٍط ال يخيس شعيرًة 

  بني خلٍف قيضًا بنا والغياطل* لقد سفهت أحالم قوم تبدلوا 

  وآل قصي في الخطوب األوائل* ونحن الصميُم من ذؤابِة هاشم 

  علينا الِعدى من آل طمٍل وخامل* وسهٍم ومخزوم تمالوا وألَّبوا 

  فال تشرآوا في أمرآم آل واغل* فعبُد مناٍف أنتم خيُر قومكم 

  لوجئتم بأمٍر مخطٍئ للمفاص* لعمري لقد وهنتم وعجزتم 

  اآلن أحطاُب أقدٍر ومراجل* وآنتم حديثًا َحطَب قْدٍر وأنتم 

  وخذالننا وترآنا في المعاقل* ليهن بني عبد مناف عقوقنا 

  وتحتلبوها لقحة غير باهل* فإن نك قومًا نتَّئر ما صنعتم 

  وبشِّر قصيًا بعدنا بالتخاذل* فأبلغ قصيًا أن سينشَر أمُرنا 

  إذا ما لجأنا دونهم في المداخل* ظيمٌة ولو طرقُت ليًال قصيًا ع



 

  لكنَّا أسًى عند النساء المطافل* ولو صدقوا ضربًا خالل بيوتهم 

  لعمري وجدنا ُغبًَّة غير طائل* فكل صديٍق وابن أخٍت نعدَّه 

  براء إلينا من معقَِّة خاذل* سوى أن رهطًا من آالب بن مرة 

  امًا مفردًا من حمائلزهير حس* ونعم ابن أخِت القوم غير مكذب 

  إلى حسب في حومِة المجد فاضل* أشمَّ من الشمِّ البهاليِل ينتمي 

  وإخوته دأب المحبِّ المواصل* لعمري لقد آلفُِّت وجدًا بأحمد 

  إذا قاسه الحكَّام عند التفاضل* فمن مثُله في الناس أي مؤمَّل 

  افليوالي إلهًا ليس عنه بغ* حليٌم رشيد عادل غير طائش 

  له إرُث مجٍد ثابٍت غير ناصل* آريُم المساعي ماجٌد وابن ماجد 

  وأظهر دينًا حقه غير زائل* وأيَّده ربُّ العباد بنصره 

  تجرُّ على أشياِخنا في المحافل* فواهللا لوال أن أجيء بُسبٍَّة 

  من الدهر جدًا غير قول التهازل* لكّنا تبعناه على آل حالٍة 

  لدينا وال يعنى بقوِل األباطل* ننا ال مكذٌب لقد علموا أن اب

  يقصر عنها سورُة المتطاول* فأصبح فينا أحمٌد في أرومٍة 

  ودافعت عنه بالذَّرى والكالآل* حدبت بنفسي دونه وحميته 

   . بالشعر ينكر أآثرها هذا ما صح لي من هذه القصيدة، وبعض أهل العلم  : قال ابن هشام

غ         ظيمة بليغة جدًا ال يستطيع يقولها إال من نسبت هذه قصيدة ع  : قلت ات السبع، وأبل ه، وهي أفحل من المعلق إلي
   . األموي في مغازيه مطولة بزيادات أخر واهللا أعلم في تأدية المعنى فيها جميعها، وقد أوردها

   . الصالة والسالم فصل تعذيب قريش للمسلمين ألتباعهم النبي عليه 

ة     ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول اهللا صلى  : قال ابن إسحاق اهللا عليه وسلم من أصحابه، فوثبت آل قبيل
تد          على من فيها من المسلمين، فجعلوا ة إذا اش ذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مك يحبسونهم ويع

ذي ي  الحر، من استضعفوه نهم من يصلب    منهم يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتن من شدة البالء ال  صيبهم، وم
    . لهم ويعصمه اهللا منهم

ديهم، وهو    : فكان بالل ان         مولى أبي بكر لبعض بني جمح، مولدًا من مول ة، وآ ه حمام اح، واسم أم ن رب الل ب ب
ره في بطحاء         صادق اإلسالم، طاهر القلب، وآان أمية ابن خلف ى ظه رة، يطرحه عل يخرجه إذا حميت الظهي

ه     العظيمة مكة، ثم يأمر بالصخرة ول ل م يق ر        : فتوضع على صدره، ث ى تموت، أو تكف ذا حت زال هك ال واهللا ال ت
   . اهللا عليه وسلم، وتعبد الالت والعزى بمحمد صلى

   . أحٌد أحد-وهو في ذلك -  : فيقول



 

ول  نوفل يمر به وهو يعذب لذلك، و آان ورقة بن  : فحدثني هشام بن عروة، عن أبيه قال  : قال ابن إسحاق   : هو يق
ول            أحٌد أحد واهللا يا  : أحٌد أحد، فيقول ي جمح فيق ه من بن ك ب ف، ومن يصنع ذل ن خل ة ب   : بالل، ثم يقبل على أمي

     . لئن قتلتموه على هذا ألتخذنه حنانًا أحلف باهللا

لم إ    قد استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة توفي بعد البعثة في فترة  : قلت ان عد    الوحي، وإسالم من أس ا آ نم
   . فكيف يمر ورقة ببالل، وهو يعذب وفيه نظر  { المدثر يا أيها } نزول 

بعبد له أسود، فأعتقه وأراحه من العذاب،  ثم ذآر ابن إسحاق مرور أبي بكر ببالل وهو يعذب، فاشتراه من أمية
لم من       د  وذآر مشتراه لجماعة ممن أس نهم   العبي اء، م ي أصيب          : واإلم رة، وأم عميس الت ن فهي الل، وعامر ب ب

ا     بصرها ثم رده اهللا ان له يدتهما تطحن ا س فسمعها   تعالى لها، والنهدية، وابنتها اشتراها من بني عبد الدار بعثتهم
   . واهللا ال أعتقكما أبدًا  : وهي تقول لهما

   . حل يا أم فالن  : فقال أبو بكر

   . حل أنت أفسدتهما فأعتقهما  : فقالت

   ؟ فبكم هما  : قال

   . بكذا وآذا  : قالت

   . قد أخذتهما وهما حرتان، أرجعا إليها طحينها  : قال

   ؟ أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها  : قالتا

   . أو ذلك إن شئتما  : قال

   . اإلسالم ها علىآان عمر يضرب -حي من بني عدي  -واشترى جارية بني مؤمل 

   . عبد اهللا بن الزبير، عن بعض أهله فحدثني محمد بن عبد اهللا بن أبي عتيق، عن عامر بن  : قال ابن إسحاق

داء     يا بني إني أراك تعتق  : قال أبو قحافة البنه أبي بكر  : قال اًال جل ضعافًا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رج
   ؟ يمنعونك ويقومون دونك

   . يا أبة إني إنما أريد ما أريد  : فقال أبو بكر  : الق

وصدق بالحسنى فسنيسره     فأما من أعطى واتقى    } فتحدث أنه ما أنزل هؤالء اآليات إال فيه وفيما قال أبوه   : قال
   . إلى آخر السورة  { لليسرى

   . زر، عن ابن مسعود أحمد، وابن ماجه من حديث عاصم بن بهدلة، عن وقد تقدم ما رواه اإلمام

لم،   : قال ه سمية، وصهيب،        أول من أظهر اإلسالم سبعة، رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ار، وأم ر، وعم و بك وأب
   . وبالل، والمقداد

ه   فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنعه اهللا بعمه أبي طالب، وأبو ائرهم فأخذهم     بكر منع ا س ه، وأم اهللا بقوم
ا أرادوا إال           المشرآون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في  ى م اهم عل د وات نهم من أحد إال وق ا م الشمس، فم

ه    ه هانت علي ه في               بالًال، فإن ون ب وا يطوف دان فجعل أعطوه الول ه فأخذوه ف ى قوم ان عل الى، وه نفسه في اهللا تع
   . أحٌد أحد  : مكة وهو يقول شعاب

   . ورواه الثوري عن منصور، عن مجاهد مرسًال



 

إذا حميت   -وآانوا أهل بيت إسالم    -وأمه  وآانت بنو مخزوم يخرجون بعمار ابن ياسر وبأبيه  : قال ابن إسحاق
م   ول       الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر به لم فيق ه وس ا بلغني    -رسول اهللا صلى اهللا علي صبرًا آل   (  (   : -فيم

   .  )  ) الجنة اسر موعدآمي

راهيم،      وقد روى البيهقي عن الحاآم، عن إبراهيم بن عصمة العدل، حدثنا السري ن إب لم ب دثنا مس بن خزيمة، ح
ر، عن   ابر  حدثنا هشام بن أبي عبيد اهللا، عن أبي الزبي ه          : ج ار وأهل رَّ بعم لم م ه وس أن رسول اهللا صلى اهللا علي

   .  )  ) شروا آل عمار، وآل ياسر فإن موعدآم الجنةأب (  (   : وهم يعذبون فقال

   . فأما أمه فيقتلوها فتأبى إال اإلسالم

   . حدثنا وآيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد  : وقال اإلمام أحمد

   . بحربة في قلبها أول شهيد آان في اإلسالم استشهد أم عمار سمية طعنها أبو جهل  : قال

   . وهذا مرسل

ه        وآان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال من     : محمد بن إسحاق قال لم ل د أس ريش، إن سمع برجل ق ق
   . خير منك، لنسفهن حلمك، ولنفلين رأيك، ولنضعن شرفك ترآت دين أبيك وهو  : شرف ومنعة أنبه وخزَّاه وقال

   . واهللا لنكسدن تجارتك، ولنهلكن مالك  : وإن آان تاجرًا قال

   . آان ضعيفًا ضربه وأغرى به، لعنه اهللا وقبحه وإن

ال           : قال ابن إسحاق  ر ق ن جبي ر، عن سعيد ب ن جبي يم ب اس    قلت   : وحدثني حك ن عب د اهللا ب ان المشرآون     : لعب أآ
   ؟ من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم يبلغون من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ًا من شدة الضر      انوا ليضربون أحدهم، ويجيعونه، ويعطشونهإن آ  ! نعم واهللا  : قال حتى ما يقدر أن يستوي جالس
   . الفتنة، حتى يقولوا له، الالت والعزى إلهآن من دون اهللا الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من

   . نعم، افتداء منهم بما يبلغون من جهدهم  : فيقول

هِ  } ى وفي مثل هذا أنزل اهللا تعال  : قلت انِ          َمْن َآَفَر ِباللَّ ِئنٌّ ِباْلِإيَم ُه ُمْطَم ِرَه َوَقْلُب ْن ُأْآ ا َم ِه ِإلَّ ِد ِإيَماِن ْن َبْع ْن    ِم ْن َم َوَلِك
   . اآلية  ] 106  : النحل [   { َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدرًا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّه

   . أجارنا اهللا من ذلك بحوله وقوته فهؤالء آانوا معذورين بما حصل لهم من اإلهانة والعذاب البليغ،

ال    حدثنا أبو معاوية، حدثنا األعمش، عن مسلم، عن  : وقال اإلمام أحمد ن األرت، ق اب ب آنت    : مسروق، عن خب
   . ال واهللا ال أقضيك حتى تكفر بمحمد  : فأتيته أتقاضاه فقال بن وائل دين، رجًال قينًا وآان لي على العاص

   . ال واهللا ال أآفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث  : فقلت

   ؟ فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك  : قال

   .  ] 80-77  : مريم [   } َوَيْأِتيَنا َفْردًا {   : إلى قوله  { َماًال َوَوَلدًا َأْيَت الَِّذي َآَفَر ِبآَياِتَنا َوَقاَل َلُأوَتَينََّأَفَر } فأنزل اهللا تعالى 

   . وغيرهما من طرق عن األعمش به  ) الصحيحين ( أخرجاه في 

   . فجئت أتقاضاه فذآر الحديث فًاآنت قينًا بمكة، فعملت للعاص ابن وائل سي  : وفي لفظ البخاري

   . وإسماعيل حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا بيان  : وقال البخاري



 

ول   : قاال ول     : سمعنا قيسًا يق ًا يق ي صلى     : سمعت خباب ردة وهو في ظل          أتيت النب لم وهو متوسد بب ه وس اهللا علي
   ؟ اهللا أال تدعو اهللا لنايا رسول   : فقلت الكعبة، وقد لقينا من المشرآين شدة،

   . فقعد وهو محمر الوجه

ه،   قد آان من آان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون (  (   : فقال عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دين
رق رأسه فيشق     ى مف ى يسير             ويوضع المنشار عل ذا األمر حت تمن اهللا ه ه، ولي ك عن دين ا يصرفه ذل اثنتين م ب

   .  )  ) والذئب على غنمه (  ( ، زاد بيان  )  ) حضرموت ما يخاف إال اهللا عز وجل ن صنعاء إلىالراآب م

   . مسلم انفرد به البخاري دون  )  ) ولكنكم تستعجلون (  (   : وفي رواية

   . وقد روى من وجه آخر عن خباب وهو مختصر من هذا واهللا أعلم

د  رحم     : وقال اإلمام أحم د ال دثنا عب دثنا     ح ر، ح ن جعف فيان واب ن         ن، عن س ي إسحاق، عن سعيد ب شعبة، عن أب
   . وهب، عن خباب

ر    -في الصالة     : يعني - شكونا إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم شدة الرمضاء فما أشكانا  : قال ن جعف ال اب م    : وق فل
   . يشكنا

ول   : الق حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق  : وقال أيضًا ًا     : سمعت سعيد بن وهب يق سمعت خباب
   . في الظهيرة  : وسلم الرمضاء فلم يشكنا، قال شعبة يعني شكونا إلى رسول صلى اهللا عليه  : يقول

   . بن وهب، عن خباب ورواه مسلم، والنسائي، والبيهقي من حديث أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد

   . فلم يشكنا -في وجوهنا وأآفنا  -البيهقي  زاد - عليه وسلم حر الرمضاء شكونا إلى رسول اهللا صلى اهللا  : قال

   . الرمضاء فلم يشكنا شكونا إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة في  : وفي رواية

إسحاق، عن حارثة بن مضرب  ورووا ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي، عن وآيع عن األعمش، عن أبي
   . خباب العبدي، عن

   . يشكنا شكونا إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حر الرمضاء فلم  : قال

ي   م   -والذي يقع ل م       -واهللا أعل ذا الحديث مختصر من األول وهو أنه ا        أن ه لم م ه وس ه صلى اهللا علي شكوا إلي
أ    يلقون من المشرآين من التعذيب بحر الرمضاء، وأنهم ون ب ك من    يسحبونهم على وجوههم فيتق ر ذل آفهم، وغي

   . إسحاق وغيره أنواع العذاب آما تقدم عن ابن

ى المشرآين، أو   م ينجزه        وسألوا منه صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو اهللا لهم عل ك ول يهم، فوعدهم ذل يستنصر عل
بلهم         ان ق رهم عمن آ ة، وأخب ة الراهن م في الحال ا أصابهم،            له ا هو أشد مم ذاب م ون من الع انوا يلق م آ وال أنه

نهم،     ك عن دي اليم           يصرفهم ذل ه، وينشره، وينصره في األق ره، ويعلن ر، ويظه ذا األم يتم ه  ويبشرهم أن اهللا س
ى         ذئب عل ى حضرموت ال يخاف إال اهللا عز وجل وال نكم    واآلفاق حتى يسير الراآب من صنعاء إل ه، ولك غنم

   . تستعجلون

ا    : وجوهنا وأآفنا فلم يشكنا، أي حر الرمضاء في شكونا إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : ولهذا قال لم يدع لن
ا هو       في الساعة الراهنة، فمن استدل بهذا الكف آم الحديث على عدم اإلبراد، أو على وجوب مباشرة المصلى ب

   . ففيه نظر واهللا أعلم أحد قولي الشافعي

 



 

اب   ة        : ب ه وسلم وإقام ة النبي صلى اهللا علي ة   مجادل الحق وإن       الحجة الدامغ رافهم في أنفسهم ب يهم واعت عل
   . وبغيًا وجحودًا أظهروا المخالفة عنادًا وحسدًا

   . السختياني، عن عكرمة عن ابن عباس حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب  : قال إسحاق بن راهوايه

ا جهل     عليه القرآن، أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأ ك أب فكأنه رقَّ له، فبلغ ذل
   . أن يجمعوا لك ماًال يا عم إن قومك يريدون  : فأتاه فقال

   ؟ ِلَم  : قال

   . ليعطوآه فإنك أتيت محمدًا لتعرض ما قبله  : قال

   . قد علمت قريش أني أآثرها ماًال  : قال

   . فقل فيه قوًال يبلغ قومك أنك منكر له  : قال

ي، وال        ؟ ا أقولوماذ  : قال نكم رجل أعرف باألشعار من ا م ي، وال بأشعار       فواهللا م م برجزه، وال بقصيده من أعل
ه لمثمر          الجن، واهللا ما يشبه الذي يقول شيئًا من ه لطالوة، وإن ه حالوة، وإن علي ذي يقول ه ال هذا، وواهللا أن لقول

   . أسفله، وإنه ليعلو وال يعلى، وإنه ليحطم ما تحته أعاله مغدق

   . ال يرضى عنك قومك حتى تقول فيه  : قال

   . قف عني حتى أفكر فيه، فلما فكر  : قال

ُدودًا    * َوِحيدًا  َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت } إن هذا إال سحر يؤثر يأثره عن غيره، فنزلت   : قال اًال َمْم ُه َم يَن َوَبنِ * َوَجَعْلُت َل
   . اآليات  ] 13-11  : المدثر [   { ُشُهودًا

   . بمكة عن إسحاق به هكذا رواه البيهقي، عن الحاآم، عن عبد اهللا بن محمد بن علي الصنعاني

     . وقد رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة مرسًال

اءِ    ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر }   : فيه أنه قرأ عليه ِن اْلَفْحَش ى َع ْم     ِباْلَعْدِل َواْلِإْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَه ِي َيِعُظُك ِر َواْلَبْغ َواْلُمْنَك
   .  ] 90  : النحل [   { َلَعلَُّكْم َتَذآَُّروَن

ونس     وقال البيهقي عن  ار، عن ي د الجب ن عب ن إسحاق،        الحاآم، عن األصم، عن أحمد اب د ب ر، عن محم ن بكي ب
ر    -عن ابن عباس  أو عكرمة، -حدثني محمد بن أبي محمد، عن سعيد بن جبير  أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونف

د حضر     يهم، وق ان ذا سن ف ريش وآ ال  من ق ه وق     : المواسم فق يكم في تقدم عل ود العرب س أمر  إن وف د سمعوا ب
   . فيه رأيًا واحدًا وال تختلفوا فيكذب بعضكم بعضًا، ويرد قول بعضكم بعضًا صاحبكم هذا فأجمعوا

   . يا أبا عبد شمس، فقل، وأقم لنا رأيًا نقوم به  : فقيل

   . بل أنتم فقولوا وأنا أسمع  : فقال

   ؟ نقول آاهن  : فقالوا

   . ما هو بكاهن رأيت الكهان  : فقال

   . فما هو بزمزمة الكهان

   ؟ نقول مجنون  : فقالوا



 

   . تخالجه وال وسوسته ما هو بمجنون، ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بحنقه وال  : فقال

   ؟ نقول شاعر  : فقال

   . ومبسوطه، فما هو بالشعر ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر برجزه، وهزجه، وقريضه، ومقبوضه،  : فقال

   ؟ فنقول هو ساحر  : لواقا

   . بعقده ما هو بساحر قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه وال  : قال

   ؟ فما نقول يا أبا عبد شمس  : قالوا

أنتم بقائلين من هذا شيئًا إال عرف أنه باطل،   واهللا إن لقوله لحالوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجنًى فما  : قال
فتقولوا هو ساحر يفرِّق بين المرء ودينه، وبين المرء وأبيه، وبين المرء  ن تقولوا هذا ساحر،وإن أقرب القول أل

   . وبين المرء وأخيه، وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك وزوجته،

  : ليدإياه، وذآروا لهم أمره وأنزل اهللا في الو فجعلوا يجلسون للناس حتى قدموا الموسم ال يمر بهم أحد إال حذروه
   . اآليات  ] 13-11  : المدثر [   { َوَبِنيَن ُشُهودًا* َوَجَعْلُت َلُه َماًال َمْمُدودًا * َوِحيدًا  َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت } 

يَن    َن َجَعُلواالَِّذي }   : وفي أولئك النفر ْرآَن ِعِض يَن    * اْلُق َأَلنَُّهْم َأْجَمِع َك َلَنْس اُنوا  * َفَوَربِّ ا َآ ونَ  َعمَّ -91  : الحجر  [   { َيْعَمُل
93 [  .   

م     : قلت ة عقله م وقل اُلوا   }   : وفي ذلك قال اهللا تعالى إخبارًا عن جهله ْل َق اِعٌر        َأ َب َو َش ْل ُه َراُه َب ِل اْفَت اٍم َب َغاُث َأْحَل ْض
يقولون فيه فكل شيء يقولونه باطل، ألن من خرج عن   فحاروا ماذا  ] 5  : األنبياء [   { َآَما ُأْرِسَل اْلَأوَُّلوَن َفْلَيْأِتَنا ِبآَيٍة

   . الحق مهما قاله أخطأ

   .  ] 48  : اإلسراء [   { َلَك اْلَأْمَثاَل َفَضلُّوا َفَلا َيْسَتِطيُعوَن َسِبيًال اْنُظْر َآْيَف َضَرُبوا }   : قال اهللا تعالى

هو ابن  -شيبة، حدثنا علي ابن مسهر عن األجلح  حدثني أبو بكر ابن أبي  :  ) مسنده ( وقال اإلمام عبد بن حميد في 
   . األسدي، عن جابر بن عبد اهللا عن الذيال بن حرملة - عبد اهللا الكندي

ا،       أنظروا أعلمكم بالسحر والكهانة  : اجتمع قريش يومًا فقالوا  : قال رق جماعتن ذي ف ذا الرجل ال والشعر، فليأت ه
   ؟ ماذا يرد عليه وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر

   . ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة  : فقالوا

   . فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ؟ أم عبد اهللا يا محمد أنت خير  : أنت يا أبا الوليد، فأتاه عتبة فقال  : فقالوا

   . وسلم فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه  ؟ أنت خير أم عبد المطلب  : فقال

ى       فإن آنت تزعم أن هؤالء خير منك فقد عبدوا اآللهة التي عبت،  : قال تكلم حت نهم ف ر م وإن آنت تزعم أنك خي
على قومه منك فرقت جماعتنا، وشتت أمرنا، وعبت ديننا، وفضحتنا  نسمع قولك إنا واهللا ما رأينا سخلة قط أشأم

   . فيهم أن في قريش ساحرًا، وأن في قريش آاهنًا في العرب حتى لقد طار

انى   لى بعض بالسيوف واهللا ما ننتظر إال مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إ ى نتف ا       : حت ان إنم ا الرجل إن آ أيه
رجًال، وإن آان إنما بك الباه فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك  بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش

   . عشرًا

   )  )  ؟ فرغت  (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



 

   ! نعم   : قال

ال رسول اهللا صلى اهللا    لم  فق ه وس رحمن   (  (   :  علي رحيم  بسم اهللا ال رَِّحيِم      * حم  }   : ال رَّْحَمِن ال َن ال ٌل ِم اٌب  * َتْنِزي ِآَت
ودَ    َفِإْن َأْعَرُضوا َفُقْل } إلى أن بلغ   { َعَرِبّيًا ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن ُفصَِّلْت آَياُتُه ُقْرآنًا اٍد َوَثُم اِعَقِة َع   { َأْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َص

   .  )  )  ] 13-2  : فصلت [ 

   ؟ حسبك ما عندك غير هذا  : فقال عتبة

   . ال  : قال

   ؟ ما وراءك  : فرجع إلى قريش فقالوا

   . ونه إال آلمتهما ترآت شيئًا أرى أنكم تكلم  : قال

   ؟ فهل أجابك  : قالوا

   ! نعم   : فقال

   . أنذرآم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ال والذي نصبها بنية ما فهمت شيئًا مما قال غير أنه  : ثم قال

   ؟ ويلك يكلمك الرجل بالعربية ال تدري ما قال  : قالوا

   . لصاعقةال واهللا ما فهمت شيئًا مما قال غير ذآر ا  : قال

دوري، عن          اس ال اآم، عن األصم، عن عب ره عن الح د رواه البيهقي وغي ن      وق د ب ين، عن محم ن مع ى ب يحي
   . فضيل، عن األجلح به

ه آالم، وزاد   ك فكنت          : وفي ا ل دنا ألويتن ا بك الرياسة عق ال        وإن آنت إنم ا ق ه لم ده أن ا بقيت وعن ًا م إن   }   : رأس ف
رحم أن يكف         { صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أعرضوا فقل أنذرتكم ه وناشده ال ى في ة عل م    أمسك عتب ه، ول عن

   . يخرج إلى أهله واحتبس عنهم

د         : فقال أبو جهل ى محم ة إال صبأ إل رى عتب ا ن ريش م ا ذاك إال من حاجة       واهللا يا معشر ق ه، وم ه طعام وأعجب
   . ته، انطلقوا بنا إليه فأتوهإصاب

ك من        واهللا يا عتبة ما جئنا إال أنك صبوت إلى محمد  : فقال أبو جهل ا ل ان بك حاجة جمعن وأعجبك أمره، فإن آ
   . أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد

   . فغضب وأقسم باهللا ال يكلم محمدًا أبدًا

فأجابني بشيء واهللا ما هو بسحر   -القصة  وقص عليهم -أتيته لقد علمتم أني من أآثر قريش ماًال، ولكني   : وقال
غ    { تنزيل من الرحمن الرحيم * حم }   : الرحيم بسم اهللا الرحمن  : وال بشعر وال آهانة، قرأ ى بل إن أعرضوا   }   : حت  ف

   .  { صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فقل أنذرتكم

   . شيئًا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدًا إذا قال

ال   ثم قال البيهقي عن الحاآم، عن األصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن حدثني    : يونس، عن محمد بن إسحاق ق
   . حدثت أن عتبة بن ربيعة، وآان سيدًا حليمًا  : قال يد بن زياد مولى بني هاشم، عن محمد بن آعبيز

ه         -قال  ريش، ورسول اهللا صلى اهللا علي ادي ق لم جالس وحده في المسجد       ذات يوم وهو جالس في ن ا    : -وس ي
   . العله يقبل بعضها ويكف عن معشر قريش أال أقوم إلى هذا فأعرض عليه أمورًا



 

   ! بلى يا أبا الوليد   : قالوا

ى رسول         فقام عتبة حتى جلس إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذآر الحديث ا عرض عل ة وفيم ه عتب ا ل فيم
   . ذلك اهللا صلى اهللا عليه وسلم من المال والملك وغير

د     : فقال عتبة  : وقال بن إسحاق ى محم وم إل ه وأ  يا معشر قريش أال أق ل بعضها       فأآلم ه يقب ه أمور لعل عرض علي
زة      لم حم ين أس ك ح ا وذل ف عن ا ويك ه إياه دون     فنعطي لم يزي ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص حاب رس ورأوا أص

   . ويكثرون

   . فقم إليه وآلمه  ! بلى يا أبا الوليد   : فقالوا

منا حيث قد علمت من السِّطة في أخي إنك  يا ابن  : فقام عتبة حتى جلس إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
ه   العشيرة والمكان في النسب، وأنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحالمهم، وعبت ب

   . به من مضى من آبائهم آلهتهم ودينهم، وآفَّرت

   . فاسمع مني حتى أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها

   .  )  ) الوليد اسمع يا أبا (  (   : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال له ر  : قال

اًال،      يا ابن أخي إن آنت إنما تريد بما جئت به من هذا األمر ماًال  : قال ا م ى تكون أآثرن جمعنا لك من أموالنا حت
ًا م   وإن آنت تريد به شرفًا سودناك علينا ه ملك ان    حتى ال نقطع أمرًا دونك، وإن آنت تريد ب ا، وإن آ اك علين لكن

ا   يأتيك رئيًا تراه ال تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى هذا الذي نبرئك منه، فإنه ربم
   . إذا فرغ عتبة حتى -أو آما قال له  -غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه 

   .  )  )  ؟  الوليد أفرغت يا أبا (  (   : قال له النبي صلى اهللا عليه وسلم

   ! نعم  : قال

   .  )  ) اسمع مني (  (   : قال

   ! أفعل   : قال

رحمن   * حم  }   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ل من ال رحيم   تنزي وم       * ال ًا لق ًا عربي ه قرآن اب فصلت آيات آت
   .  { يعلمون

ة انصت   فمضى ر ا عتب ره        سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأها فلما سمع به ه أو خلف ظه ه خلف ا وألقى بيدي له
ال  معتمدًا عليها ليسمع منه حتى انتهى رسول اهللا صلى ا     (  (   : اهللا عليه وسلم إلى السجدة فسجدها ثم ق ا أب سمعت ي

   )  )  ؟ الوليد

   . قال سمعت

   .  )  ) فأنت وذاك (  (   : قال

   . أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به نحلف باهللا لقد جاءآم  : ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض

   ؟ ما وراءك يا أبا الوليد  : فلما جلسوا إليه قالوا

ال ا هو  : ق ط، واهللا م ه ق ا سمعت مثل وًال م د سمعت ق ي واهللا ق ي أن ر ورائ ا معشر ق ة، ي يش بالشعر وال الكهان
ا     ين م ذا الرجل وب أ           أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين ه ذي سمعت نب ه ال ونن لقول واهللا ليك وه، ف ه واعتزل هو في



 

تم أسعد          عظيم، فإن تصبه العرب فقد م، وعزه عزآم، وآن ه ملكك ى العرب فملك آفيتموه بغيرآم، وإن يظهر عل
   . به الناس

   . سحرك واهللا يا أبا الوليد بلسانه  : قالوا

   . هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم  : الق

   . ثم ذآر يونس عن ابن إسحاق شعرًا قاله أبو طالب يمدح فيه عتبة

ا    : وقال البيهقي ة،         أخبرنا أبو محمد عبد اهللا بن يوسف األصبهاني أخبرن ن الفضل األدمي بمك لمة ب ة س و قتيب أب
ن         داود  حدثنا أبو أيوب أحمد بن بشر الطيالسي، حدثنا د ب ن زرعة، عن محم ى ب دثنا المثن بن عمرو الضبي، ح

   . عمر إسحاق، عن نافع عن ابن

ة           : قال ن ربيع ة ب ى عتب لم عل ه وس رأ رسول اهللا صلى اهللا علي ل * حم   )  (   : لما ق رحيم    تنزي رحمن ال ى    )  ( من ال أت
ذا الرجل          م أطيعوني في هذايا قو  : أصحابه فقال لهم د سمعت من ه واهللا لق ده، ف ا بع األمر اليوم، واعصوني فيم
   . أذناي آالمًا مثله، وما دريت ما أرد عليه آالمًا ما سمعت

   . وهذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه

   . دثني الزهرييونس، عن ابن إسحاق ح ثم روى البيهقي عن الحاآم، عن األصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن

ليسمعوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان، واألخنس بن شريق خرجوا ليلًة  : قال
منهم مجلسًا ليستمع منه، وآٍل ال يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون   وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ آل رجٍل

ع الفجر تفرق     له، حتى إذا و        أصبحوا وطل ودوا فل بعض ال تع ال بعضهم ل وا وق ق فتالوم م الطري م   وا فجمعه رآآ
   . بعض سفهائكم ألوقعتم في نفسه شيئًا

ى         نهم إل ٍل م اد آل رج ة ع ة الثاني ع الفجر         ثم انصرفوا حتى إذا آانت الليل ى طل ه حت اتوا يستمعون ل مجلسه، فب
ة أخذ آل      ما قالوا أول مرة  تفرقوا فجمعهم الطريق، قال بعضهم لبعض مثل ة الثالث ثم انصرفوا، فلما آانت الليل

نتعاهد أن  ال نبرح حتى  : فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقالوا رجل منهم مجلسه
   . ال نعود

م      ن شريق أخذ عصاه ث ه         فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا، فلما أصبح األخنس ب فيان في بيت ا س ى أب ى أت خرج حت
   ؟ محمد أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من  : قالف

   . بها يا أبا ثعلبة واهللا لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد  : فقال

   . وأنا والذي حلفت به  : فقال األخنس

     ؟ مدالحكم ما رأيك فيما سمعت من مح يا أبا  : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال

ى   ماذا سمعت تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا،  : فقال وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حت
ان     ا آفرسي ره الوا  إذا تجاثينا على الرآب وآن ذه           : ق درك ه ى ن وحي من السماء، فمت ه ال ي يأتي ا نب واهللا ال   ؟ من

   . وال نصدقه نسمع به أبدًا

د اهللا   : بن شريق ثم قال البيهقي فقام عنه األخنس دثنا         أخبرنا أبو عب د، ح دثنا أحم اس، ح و العب ا أب افظ، أخبرن الح
   . أسلم عن المغيرة بن شعبة يونس، عن هشام بن سعد، عن زيد بن

ة،      إن أول يوم عرفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أني أمشي أنا  : قال ة مك وأبو جهل بن هشام في بعض أزق
ى       (  (   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألبي جهل ينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالإذ لق مَّ إل م، هل ا الحك ا أب ي

   .  )  ) رسوله، أدعوك إلى اهللا اهللا وإلى



 

ا   : فقال أبو جهل د إال    ؟ يا محمد، هل أنت منته عن سب آلهتن د بلغت     هل تري د      ؟ أن نشهد أنك ق نحن نشهد أن ق ف
   . التبعتك فواهللا لو أني أعلم أن ما تقول حق  ؟ لغتب

   . فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . فينا الحجابة  : إن بني قصي قالوا واهللا إني ألعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء  : وأقبل علي فقال

   . نعم  : فقلنا

   . فينا السقاية  : ثم قالوا

   . نعم  : فقلنا

   . فينا الندوة  : ثم قالوا

   . نعم  : فقلنا

   . فينا اللواء  : ثم قالوا

   . نعم  : فقلنا

   . ثم أطعموا وأطعمنا

   . منا نبي، واهللا ال أفعل  : حتى إذا تحاآت الرآب قالوا

حدثنا محمد ابن خالد، محمد بن يعقوب األصم،  أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ؛ قال أخبرنا أبو العباس  : وقال البيهقي
   . أبي إسحاق حدثنا أحمد بن خلف، حدثنا إسرائيل، عن

   . وهما جالسان مرَّ النبي صلى اهللا عليه وسلم على أبي جهل، وأبي سفيان،  : قال

   . هذا نبيكم يا بني عبد شمس  : فقال أبو جهل

   . منا وأذل لفالنبي يكون فيمن أق  ؟ وتعجب أن يكون منا نبي  : قال أبو سفيان

   . صلى اهللا عليه وسلم يسمع أعجب أن يخرج غالم من بين شيوخ نبيًا، ورسول اهللا  : فقال أبو جهل

واهللا     أما أنت يا أبا سفيان، فما هللا ورسوله غضبت (  (   : فأتاهما فقال م ف ا الحك ولكنك حميت لألصل، وأما أنت يا أب
   .  )  ) آثيرًا لتضحكن قليًال ولتبكين

   . بئسما تعدني يا ابن أخي من نبوتك  : فقال

   . هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة

 َذاَوِإَذا َرَأْوَك ِإْن َيتَِّخُذوَنَك ِإلَّا ُهُزوًا َأَه }   : أضرابه آما قال اهللا تعالى مخبرًا عنه وعن -لعنه اهللا  -وقول أبي جهل 
َذابَ         ِإْن َآاَد َلُيِضلَُّنا َعْن آِلَهِتَنا* الَِّذي َبَعَث اللَُّه َرُسوًال  َرْوَن اْلَع يَن َي وَن ِح ْوَف َيْعَلُم ا َوَس َبْرَنا َعَلْيَه ا َأْن َص ْن   َلْوَل َم

   .  ] 42-41  : الفرقان [   { يًالَتُكوُن َعَلْيِه َوِآ َأَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َأَفَأْنَت* َأَضلُّ َسِبيًال 

   . عن ابن عباس حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير،  : وقال اإلمام أحمد



 

وارٍ    : قال لم مت ة  نزلت هذه اآلية ورسول اهللا صلى اهللا عليه وس ْر ِبصَ    }   : بمك ا َتْجَه ا ُتَخاِفتْ  َوَل   : اإلسراء  [   { َلاِتَك َوَل
     . آان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن  : قال  ] 110

د صلى اهللا     : قال فلما سمع ذلك المشرآون سبوا القرآن، وسبوا من أنزله، ومن جاء به، فقال اهللا تعالى لنبيه محم
رآن، وال   : أي { ِبَصَلاِتَك َوَلا َتْجَهْر }   : عليه وسلم ا عن أصحابك،      بقراءتك، فيسمع المشرآون، فيسبوا الق تخافت به

 من حديث أبي بشر  ) الصحيح ( ا رواه صاحبا وهكذ  { َذِلَك َسِبيًال َواْبَتِغ َبْيَن } فال تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك 
   . جعفر بن أبي حية به

اس         : وقال محمد بن إسحاق ن عب ة، عن اب ن الحصين، عن عكرم ال  حدثني داود ب ان رسول اهللا صلى اهللا      : ق آ
ه   -وهو يصلي  -عليه وسلم إذا جهر بالقرآن  وا عن ان الرجل إذا أراد أن       تفرق ه، وآ وا أن يستمعوا من يسمع  وأب
 وسلم بعض ما يتلو، وهو يصلي استرق السمع، دونهم َفَرقَا منهم، فإن رأى أنهم قد من رسول اهللا صلى اهللا عليه

لم،               ه وس إن خفض رسول اهللا صلى اهللا علي م يستمع، ف م فل ه يستمع ذهب خشية أذاه وا أن ذين     عرف م يسمع ال ل
   . يستمعون من قراءته شيئًا

فال يسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق   { ِبَها َوَلا ُتَخاِفْت } فيتفرقوا عنك،   { ِبَصَلاِتَك َوَلا َتْجَهْر }   : فأنزل اهللا تعالى
   .  { َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبيًال } به بعض ما يسمع، فينتفع  ذلك، لعله يرعوي إلى

  الحبشة باب هجرة أصحاب رسول اهللا من مكة إلى أرض 

انوا      ا آ ؤمنين، وم ه من الضرب الشديد      قد تقدم ذآر أذية المشرآين للمستضعفين من الم املونهم ب ة    . يع واإلهان
   . غةالبال

ه   ه بعم دم تفصيله وهللا       وآان اهللا عز وجل قد حجرهم عن رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ومنع ا تق ب، آم ي طال أب
   . الحمد والمنة

ة، وأن أول      : وروى الواقدي نهم أحد عشر رجًال        أن خروجهم إليها في رجب سنة خمس من البعث اجر م من ه
   . فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة ماش وراآبوأربع نسوة، وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين 

ه سهلة        عثمان بن عفان، وامرأته رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه  : وهم ة، وامرأت ن عتب ة ب و حذيف وسلم، وأب
ه    بنت سهيل، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد األسد، وامرأت

و سبرة    ة بنت أبي أمية،أم سلم وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة العنزي، وامرأته ليلى بنت أبي حثمة، وأب
     . أجمعين أبي رهم، وحاطب بن عمرو، وسهيل بن بيضاء، وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهم بن

إن      نسائهم وأبنائ بل آانوا اثنين وثمانين رجًال، سوى  : قال ابن جرير وقال آخرون ن ياسر، نشكُّ، ف ار ب هم، وعم
   . آان فيهم آانوا ثالثة وثمانين رجًال

ه من      فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما  : وقال محمد بن إسحاق ا هو في يصيب أصحابه من البالء، وم
   . من البالء طالب، وأنه ال يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه العافية، بمكانه من اهللا عز وجل، ومن عمه أبي

ى يجعل اهللا    -أرض صدق   -عنده أحد، وهي  فإن بها ملكًا ال يظلم  ؟ لو خرجتم إلى أرض الحبشة (  (   : قال لهم حت
   .  )  ) لكم فرجًا مما أنتم فيه

ى  رارًا      فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إل ة، وف ة الفتن أرض الحبشة مخاف
   . هللا بدينهمإلى ا

ان          ان أول من خرج من المسلمين عثم ة بنت       فكانت أول هجرة آانت في اإلسالم، فك ه رقي ان، وزوجت ن عف ب
   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اد       وآذا روى البيهقي من حديث يعقوب بن سفيان، عن عباس العنبري، عن بشر ن زي بن موسى، عن الحسن ب
   . البرجمي، حدثنا قتادة



 

ا     : عنه سمعت النضر بن أنس يقول أول من هاجر إلى اهللا تعالى بأهله عثمان بن عفان رضي اهللا  : الق سمعت أب
ه        خرج  : يقول -أنس بن مالك   : يعني -حمزة  ة بنت رسول اهللا صلى اهللا علي ه رقي عثمان بن عفان، ومعه امرأت

ا    : فقالت ه وسلم خبرهما، فقدمت امرأة من قريشالحبشة، فأبطأ على رسول اهللا صلى اهللا علي وسلم، إلى أرض ي
   . محمد، قد رأيت ختنك ومعه امرأته

   ؟ على أي حال رأيتهما  : قال

  رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذا الدبابة، وهو يسوقها  : قالت

   .  )  ) د لوط عليه السالمهاجر بأهله بع صحبهما اهللا، إن عثمان أول من  : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ي       -عمرو،  وأبو حذيفة بن عتبة، وزوجته سهلة بنت سهيل بن  : قال ابن إسحاق ن أب د ب ه بالحبشة محم وولدت ل
ه أم   ، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير،-حذيفة  وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد األسد، وامرأت

ة حليف آل الخطاب    المغيرة، وو سلمة بنت أبي أمية بن لدت له بها زينب، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيع
وم    وامرأته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سبرة بن أبي رهم العامري، -من بني عنز بن وائل  وهو - ه أم آلث وامرأت

دود      -بنت سهيل بن عمرو  ن عب د شمس ب ن عب ن         ويقال أبو حاطب ابن عمرو ب ن حسل ب ك ب ن مال ن نصر ب ب
ل       -ر عام ا قي دمها فيم ن بيضاء    -وهو أول من ق ى         - وسهيل ب فهؤالء العشرة أول من خرج من المسلمين إل

   . أرض الحبشة فيما بلغني

   . العلم وآان عليهم عثمان بن مظعون، فيما ذآر بعض أهل  : قال ابن هشام

ه أسماء بنت            : قال ابن إسحاق  ه امرأت ب، ومع ي طال ن أب ر ب م خرج جعف يس،   ث ن      عم د اهللا ب ا عب ه به دت ل وول
   . جعفر، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة

أبو طالب، ومن حالفه مع رسول   وقد زعم موسى بن عقبة أن الهجرة األولى إلى أرض الحبشة آانت حين دخل
   . أعلم اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى الشعب، وفي هذا نظر واهللا

   . إليها بي طالب إنما آان في الهجرة الثانيةأن خروج جعفر بن أ  : وزعم

يمن    -وصلوا، فلما قدموا مكة  وذلك بعد عود بعض من آان خرج أوًال، حين بلغهم أن المشرآين أسلموا ان ف وآ
نهم، ومكث          فلم يجدوا ما أخبروا به -عثمان بن مظعون   : قدم من إسالم المشرآين صحيحًا، فرجع من رجع م

   . آخرون بمكة

   . سيأتي بيانه آما -أرض الحبشة، وهي الهجرة الثانية  -رج آخرون من المسلمين إلى وخ

   . وآان جعفر بن أبي طالب فيمن خرج ثانيًا  : قال موسى بن عقبة

   . واهللا أعلم وما ذآره ابن إسحاق من خروجه في الرعيل األول أظهر، آما سيأتي بيانه

اجر       ة من المه رة ثاني ان في زم يهم،   لكنه آ دم عل ا        ين أوًال، وهو المق ره آم د النجاشي، وغي نهم عن رجم ع والمت
   . سنورده مبسوطًا

   . ثم إن ابن إسحاق سرد الخارجين صحبة جعفر رضي اهللا عنهم

   . محرث بن حمل بن شق الكناني عمرو بن سعيد بن العاص، وامرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن  : وهم

   . أمينة بنت خلف بن أسعد الخزاعيوأخوه خالد، وامرأته 

   . عمرًا وخالدًا وولدت له بها سعيدًا، وأمة التي تزوجها بعد ذلك الزبير، فولدت له



 

ه أم   : قال د اهللا         وعبد اهللا بن جحش بن رئاب، وأخوه عبيد اهللا، ومعه امرأت ن عب يس ب فيان، وق ي س ة بنت أب حبيب
والي            يسارمن بني أسد بن خزيمة، وامرأته برآة بنت  ة، وهو من م ي فاطم ن أب فيان، ومعيقيب ب ي س والة أب م

   . وهو من دوس  : هشام سعيد بن العاص، قال ابن

   . وأبو موسى األشعري عبد اهللا بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة  : قال

   . وسنتكلم معه في هذا

ن وهب       وعتبة بن غزوان ويزيد بن زمعة بن األسود، وعمرو بن أمية بن الحارث ر ب ن عمي بن أسد، وطليب ب
ة،   ن حرمل ة         بن أبي آثير بن عبد بن قصي، وسويبط بن سعد ب ه أم حرمل ه امرأت دوي، ومع يس العب ن ق م ب وجه

د             بنت عبد األسود بن خذيمة، وولداه عمرو ن عب ن هاشم ب ر ب ن عمي روم ب و ال م، وأب ن جه ة ب بن جهم، وخزيم
   . مناف بن عبد الدار

ي وقاص أخو سعد،        وفراس بن النضر بن ن أب دة، وعامر ب د عوف        الحارث بن آل ن عب ن أزهر ب والمطلب ب
   . الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف بن ضبيرة

ن داد ب ة، والمق وه عتب ن مسعود، وأخ د اهللا ب د اهللا، وعب ا عب دت به ن صخر  وول د ب ن خال األسود، والحارث ب
ة، وول     ن جبل ه التيمي، وامرأته ريطة بنت الحارث ب ن         دت ل ة، وعمرو ب ب، وفاطم ا موسى، وعائشة، وزين به

     . مرة عثمان بن عمرو بن آعب بن سعد ابن تيم بن

ال  -وشماس بن عثمان بن الشريد المخزومي    اً     : ق ا سمي شماس ان        وإنم ن عثم ان ب نه، وأصل اسمه عثم  -لحس
ن أب     وهبار بن سفيان بن عبد األسد المخزومي، وأخوه   ام ب د اهللا، وهش ن       عب د اهللا ب ن عب رة ب ن المغي ة اب ي حذيف

   . هشام بن المغيرة، وعياش بن أبي ربيعة ابن المغيرة عمرو بن مخزوم، وسلمة بن

   . مخزوم وهو من حلفاء بني -عيهامة   : ويقال له -ومعتب بن عوف بن عامر 

ر،    مظعون، وح وقدامة وعبد اهللا أخوا عثمان بن مظعون، والسائب بن عثمان بن  : قال ن معم اطب بن الحارث ب
د،  ا محم اه منه ل، وابن ت المجل ة بن ه فاطم ه امرأت ار،   ومع ت يس ه بن ه فكيه وه خطاب، وامرأت ارث، وأخ والح

د       وسفيان بن معمر بن حبيب، وامرأته ن عب ره، وهو شرحبيل ب حسنة، وابناه منها جابر، وجنادة، وابنها من غي
ن        : ذي يقال لهوهو ال -الغوث بن مزاحم بن تميم  أحد -اهللا  ة ب ن ربيع ان ب نة، وعثم ن حس ن    شرحبيل اب ان ب أهب

   . وهب بن حذافة بن جمح

ن عدي             يس ب ن ق ن الحارث ب د اهللا ب ن عدي، وعب يس ب ن ق ة ب ن        وخنيس بن حذاف ام ب ن سهم، وهش ن سعيد ب ب
ن الح      العاص بن وائل بن سعيد، وقيس بن حذافة بن قيس بن عدي، يس اب و ق د اهللا، وأب يس   وأخوه عب ن ق ارث ب

   . والسائب، وبشر، وسعيد أبناء الحارث بن عدي، وإخوته الحارث، ومعمر،

ن        وسعيد بن قيس بن عدي ألمه وهو سعيد بن عمرو التميمي، وعمير بن رئاب ن سعيد ب ن مهشم ب ة ب بن حذيف
دي،     : سهم، وحليف لبني سهم ن جزء الزبي ن        وهو محمية ب دوي، وعروة ب د اهللا الع ن عب د العزى،   ومعمر ب عب

   . النعمان، وعبد اهللا بن مخرمة العامري وعدي بن نضلة بن عبد العزى، وابنه

ه    ن        وعبد اهللا ابن سهيل بن عمرو، وسليط بن عمرو، وأخوه السكران، ومع ك ب ة، ومال ه سؤدة بنت زمع زوجت
ة      ربيعة، وامرأته عمرة بنت السعدى، وأبو حاطب بن عمرو ن خول يفهم سعد ب يمن     -العامري، وحل وهو من ال

وهي أمه، واسمها دعد بنت جحدم بن أمية  -الجراح الفهري، وسهيل بن بيضاء  وأبو عبيدة عامر بن عبد اهللا بن
ي       بن ظرب بن ن أب ن الحارث، وعمرو ب  الحارث بن فهر، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هالل بن ضبة ب

   . سرح بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن الحارث

ن ضبة، وعمرو    وع ك ب ي        ياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هالل بن مال ن أب ر اب ن زهي ن الحارث ب ب
   . بن عبد قيس بن لقيط، وأخوه الحارث الفهريون شداد بن ربيعة، وعثمان بن عبد غنم بن زهير أخوات، وسعيد



 

م     المسلم فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من  : قال ابن إسحاق ذين خرجوا به ائهم، ال ين سوى أبن
     . آان عمار بن ياسر فيهم، وهو يشكُّ فيه صغارًا وولدوا بها ثالثة وثمانون رجًال، إن

   . الحبشة غريب جدًا وذآر ابن إسحاق أبا موسى األشعري فيمن هاجر من مكة إلى أرض  : قلت

د اهللا     أخا زهير بنحدثنا حسن بن موسى، سمعت خديجًا   : وقد قال اإلمام أحمد معاوية، عن أبي إسحاق، عن عب
   . بن عتبة، عن ابن مسعود

عبد اهللا بن مسعود،    : من ثمانين رجًال، فيهم بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى النجاشي، ونحن نحوًا  : قال
   . مظعون، وأبو موسى فأتوا النجاشي وجعفر، وعبد اهللا بن عرفطة، وعثمان بن

ى       وب ا دخال عل ة، فلم د بهدي ن الولي ارة ب دراه عن        عثت قريش عمرو بن العاص، وعم م ابت ه، ث النجاشي سجدا ل
   . عمنا نزلوا أرضك، ورغبوا عنا وعن ملتنا إن نفرًا من بني  : يمينه، وعن شماله ثم قاال له

   ؟ فأين هم  : قال

  في أرضك، فابعث إليهم، فبعث إليهم  : قاال

   . أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه، فسلَّم ولم يسجد  : فقال جعفر

   ؟ مالك ال تسجد للملك  : فقالوا له

   . إنا ال نسجد إال هللا عز وجل  : قال

   ؟ وما ذاك  : قال

   . عز وجل، وأمرنا بالصالة والزآاة إن اهللا بعث إلينا رسوًال، ثم أمرنا أن ال نسجد ألحد إال هللا  : قال

   . م يخالفونك في عيسى بن مريمفإنه  : قال عمرو

   ؟ فما تقولون في عيسى بن مريم وأمه  : قال

   . البتول، التي لم يمسها بشر، ولم يفرضها ولد هو آلمته وروحه ألقاها إلى العذراء  : نقول آما قال اهللا  : قال

ه   والرهبان، وا يا معشر الحبشة والقسيسين  : فرفع عودًا من األرض ثم قال  : قال ول في هللا ما يزيدون على الذي نق
   . عنده، أشهد أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما سوى هذا، مرحبًا بكم وبمن جئتم من

   . وأنه الذي نجد في اإلنجيل

لوال ما أنا فيه من الملك ألتيته حتى أآون أنا  وأنه الرسول الذي بشَّر به عيسى بن مريم، أنزلوا حيث شئتم، واهللا
   . ي أحمل نعليهالذ

   . أدرك بدرًا وأمر بهدية اآلخرين فردت إليهما، ثم تعجَّل عبد اهللا بن مسعود حتى

   . أن النبي صلى اهللا عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته  : وزعم

   . وهذا إسناد جيد قوي، وسياق حسن

ى أرض الحبشة،       ة إل اجر من مك درجًا من بعض        إنوفيه ما يقتضي أن أبا موسى آان ممن ه ره م م يكن ذآ ل
   . الرواة واهللا أعلم



 

   . وقد روى عن أبي إسحاق السبيعي من وجه آخر

د،    :  ) الدالئل ( فقال الحافظ أبو نعيم في  ن أحم ن          حدثنا سليمان ب د اهللا ب دثنا عب ي، ح ا الغالب ن زآري د ب دثنا محم ح
   . رجاء، حدثنا إسرائيل

ي،      ا محمد بن زآريا، حدثنا الحسن بن علويةوحدثنا سليمان بن أحمد، حدثن ن موسى الختل اد ب القطان، حدثنا عب
   . حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا إسرائيل

ه     -إبراهيم  وحدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد اهللا بن محمد بن شيرويه، حدثنا إسحاق بن ن راهوي د    -هو اب دثنا عبي ح
   . عن أبي بردة، عن أبي موسى ق،اهللا بن موسى، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحا

ي          : قال ن أب ر ب ق مع جعف لم أن ننطل ه وس ك       أمرنا رسول اهللا صلى اهللا علي غ ذل ى أرض النجاشي، فبل طالب إل
ة،     قريشًا، فبعثوا عمرو بن العاص، وعمارة بن الوليد، اه بالهدي وجمعوا للنجاشي هدية، وقدما على النجاشي فأتي

   . إن ناسًا من أرضنا رغبوا عن ديننا، وهم في أرضك  : عمرو بن العاص فقبلها، وسجدا له، ثم قال

   ؟ في أرضي  : قال لهم النجاشي

   ! نعم   : قاال

   . ال يتكلم منكم أحد  : فبعث إلينا، فقال لنا جعفر

ى النجاشي، وهو جالس في مجلسه وعمرو          ا إل وم، فانتهين ارة      أنا خطيبكم الي ه، وعم ن العاص عن يمين عن   ب
   . يساره، والقسيسون جلوس سماطين

   . إنهم ال يسجدون لك  : وقد قال له عمرو وعمارة

   . للملك اسجدوا  : فلما انتهينا، بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان

   . ال نسجد إال هللا عز وجل  : فقال جعفر

   . فلما انتهينا إلى النجاشي

   ؟ ما منعك أن تسجد  : قال

   . ال نسجد إال هللا  : قال

   ؟ وما ذاك  : فقال له النجاشي

ده، اسمه       وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن -إن اهللا بعث فينا رسوًال   : قال مريم عليه الصالة والسالم من بع
د  ه -أحم د اهللا وال نشرك ب ا أن نعب ا عن   فأمرن المعروف، ونهان ا ب اة، وأمرن ؤتي الزآ يم الصالة ون يئًا، ونق ش

   . لمنكرا

ال      ن العاص، ق ك عمرو ب ن        أصلح اهللا   : فأعجب النجاشي قوله، فلما رأى ذل م يخالفونك في عيسى ب ك، إنه المل
   . مريم

   . ما يقول صاحبكم في ابن مريم  : فقال النجاشي لجعفر

   . بشر، ولم يفرضها ولدالبتول، التي لم يقربها  هو روح اهللا وآلمته أخرجه من العذراء  : يقول فيه قول اهللا  : قال



 

ول         يا معشر القسيسين،  : فتناول النجاشي عودًا من األرض فرفعه فقال ا نق ى م دون هؤالء عل ا يزي ان، م والرهب
   . في ابن مريم، وال وزن هذه

   . بشَّر به عيسى مرحبًا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول اهللا، وأنه الذي

   . ما شئتم، وأمر لنا بطعام وآسوة الملك ألتيته حتى أقبل نعليه، امكثوا في أرضيولوال ما أنا فيه من 

بال        ردوا على هذين هديتهما، وآان عمرو بن العاص رجًال قصيرًا،    : وقال ا أق يًال، وآان ارة رجًال جم ان عم وآ
  في البحر، فشربا ومع عمرو امرأته، فلما شربا

   . بلنيمر امرأتك فلتق  : قال عمارة لعمرو

   ؟ أال تستحي   : فقال له عمرو

ى       ارة؛ حت ه عمرو في        فأخذ عمارة عمرًا فرمى به في البحر، فجعل عمرو يناشد عم د علي فينة، فحق ه الس أدخل
      . ذلك

دعا   : فقال عمرو للنجاشي ه فطار مع         إنك إذا خرجت خلفك عمارة في أهلك، ف نفخ في إحليل ارة، ف النجاشي بعم
   . الوحش

ن موسى        من طريق أبي علي الحسن  ) الدالئل ( كذا رواه الحافظ البيهقي في وه د اهللا ب بن سالم السواق، عن عبي
   . بطعام وآسوة فأمر لنا  : فذآر بإسناده مثله إلى قوله

ه       : قال ة، وأن ان بمك ا موسى آ ى         وهذا إسناد صحيح، وظاهره يدل على أن أب ي طالب إل ن أب ر ب خرج مع جعف
   . بشةأرض الح

م مخرج رسول اهللا      : أبي موسى عن يزيد بن عبد اهللا بن أبي بردة، عن جده أبي بردة، عن  : والصحيح أنهم بلغه
ى            صلى اهللا عليه وسلم وهم باليمن، فخرجوا  فينتهم إل ألقتهم س فينة، ف اجرين في بضع وخمسين رجًال في س مه

 حابه عندهم، فأمره جعفر باإلقامة، فأقاموا عنده حتىفوافقوا جعفر بن أبي طالب، وأص النجاشي بأرض الحبشة،
   . قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زمن خيبر

   . وأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي، فأخبر عنه  : قال

   . وسلم أن ننطلق واهللا أعلم أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه  : ولعل الراوي وهم في قوله  : قال

   . وهكذا رواه البخاري في باب هجرة الحبشة

   . أبي بردة، عن أبي موسى حدثنا محمد بن العالء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا يزيد بن عبد اهللا، عن

ا       : قال اليمن، فرآبن لم ونحن ب ه وس ى النجاشي بالحبشة،        بلغنا مخرج النبي صلى اهللا علي فينتنا إل ا س فينة فألقتن س
تح        بن أبي طالب رضي اهللا فوافقنا جعفر لم حين افت ه وس ي صلى اهللا علي عنه، فأقمنا معه حتى قدمنا فوافينا النب

   . خيبر

   .  )  ) هجرتان لكم أنتم أهل السفينة (  (   : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

ن يوسف   ن      وهكذا رواه مسلم عن أبي آريب، وأبي عامر عبد اهللا بن براد ب ردة ب ي ب ن أب ا    ب ي موسى آالهم أب
   . واهللا أعلم عن أبي أسامة به، وروياه في مواضع ُأخر مطوًال

ر   ة جعف ي طالب من      وأما قصة جعفر مع النجاشي فإن الحافظ ابن عساآر رواها في ترجم ن أب من    ) تاريخه  ( ب
   . رواية نفسه، ومن رواية عمرو بن العاص



 

   . آما تقدم وعلى يديهما جرى الحديث، ومن رواية ابن مسعود

   . وأم سلمة آما سيأتي

   . فأما رواية جعفر فإنها عزيزة جدًا

ور،    ن النق ي        رواها ابن عساآر عن أبي القاسم السمرقندي، عن أبي الحسين ب ي طاهر المخلص، عن أب عن أب
   . القاسم البغوي

ن       حدثنا أ حدثنا أبو عبد الرحمن الجعفي، عن عبد اهللا بن عمر بن أبان،  : قال د ب ي، عن مجال ن عمرو البجل سد ب
   . أبيه سعيد، عن الشعبي، عن عبد اهللا بن جعفر، عن

   . سفيان إلى النجاشي بعثت قريش عمرو بن العاص، وعمارة بن الوليد بهدية من أبي  : قال

   . فادفعهم إلينا قد صار إليك ناس من سفلتنا، وسفهائنا،  : -ونحن عنده  -فقالوا له 

   . حتى اسمع آالمهم ال  : قال

  ؟ ما يقول هؤالء  : فبعث إلينا، فقال  : قال

   . فآمنا به وصدقناه قلنا هؤالء قوم يعبدون األوثان، وإن اهللا بعث إلينا رسوًال  : قال

   ؟ أعبيد هم لكم  : فقال لهم النجاشي

   . ال  : قالوا

   .  ؟ فلكم عليهم دين  : فقال

   . ال  : قالوا

   . فخلوا سبيلهم  : قال

   . قال فخرجنا من عنده

   . إن هؤالء يقولون في عيسى غير ما تقول  : فقال عمرو بن العاص

   . نهار إن لم يقولوا في عيسى مثل قولي لم أدعهم في أرضي ساعة من  : قال

  فأرسل إلينا، فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من األولى

   . ى بن مريمما يقول صاحبكم في عيس  : قال

  يقول هو روح اهللا وآلمته ألقاها إلى عذراء بتول  : قلنا

   . فأرسل  : قال

   . ادعوا لي فالن القس، وفالن الراهب، فأتاه ناس منهم  : فقال

   ؟ ما تقولون في عيسى بن مريم  : فقال



 

   ؟ فما تقول  ! أنت أعلمنا   : فقالوا

   ؟ أيؤذيكم أحدًا  : هؤالء مثل هذا، ثم قال ما عدا عيسى ما قال  : قال -رض وأخذ شيئًا من األ -  : قال النجاشي

   .  ! نعم   : قالوا

  من آذى أحدًا منهم فاغرموه أربعة دراهم  : فنادى مناد

   ؟ أيكفيكم  : ثم قال

   . ال، فأضعفها  : قلنا

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : بها لنا له هرفلما هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى المدينة، وظ  : قال
   . الذين آنا حدثناك عنهم، وقد أردنا الرحيل إليه، فردنا قد ظهر، وهاجر إلى المدينة، وقتل

   .  ! نعم   : قال

   . فحملنا، وزودنا

م، أشهد أن ال      : ثم قال ذا صاحبي معك ه إال اهللا وأن   أخبر صاحبك بما صنعت إليكم، وه ه   إل ل ل   : ه رسول اهللا، وق
   . يستغفر لي

   : عليه وسلم، واعتنقني، ثم قال فخرجنا حتى أتينا المدينة، فتلقاني رسول اهللا صلى اهللا  : قال جعفر

   )  )  ؟ ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر (  ( 

   ؟ صنع به صاحبنا هذا جعفر فسله ما  : ووافق ذلك فتح خيبر، ثم جلس فقال رسول النجاشي

   . اهللا وأنك رسول اهللا نعم فعل بنا آذا وآذا وحملنا وزودنا، وشهد أن ال إله إال  : فقال

لم           : وقال لي ه وس ام رسول اهللا صلى اهللا علي ي، فق ه يستغفر ل ل ل ا ثالث مرات       ق م دع ر    (  ( فتوضأ، ث م اغف الله
   .  )  ) للنجاشي

   . آمين  : فقال المسلمون

   . اهللا عليه وسلم انطلق فأخبر صاحبك بما رأيت من رسول اهللا صلى  : ال جعفر للرسولثم ق

   . حسن غريب  : ثم قال ابن عساآر

ن إسحاق، حدثني              د ب ر، عن محم ن بكي ونس ب ال ي د ق لمة فق ة أم س ا رواي د        وأم ن عب ي بكر ب الزهري، عن أب
   : قالت هاالرحمن بن حارث بن هشام، عن أم سلمة رضي اهللا عنها أن

وا،    لم، وفتن ه وس ة       لما ضاقت مكة، وأوذي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي بالء والفتن ا يصيبهم من ال ورأوا م
لم     في دينهم، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ه وس يستطيع دفع ذلك عنهم، وآان رسول اهللا صلى اهللا علي

  يكره، ومما ينال أصحابه ال يصل إليه شيء مما في منعة من قومه، ومن عمه،

ى يجعل       إن بأرض الحبشة (  (   : فقال لهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالده حت ألحقوا ب ده ف ملكًا ال يظلم أحد عن
   .  )  ) فيه اهللا لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم



 

ديننا، ولم نخش فيها ظلمًا، فلما آمنين على  فخرجنا إليها إرساًال حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار
الده،      رأت قريش أنا قد أصبنا دارًا وأمنًا، ا من ب ا ليخرجون غاروا منا، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فين

ه،        وليردنا دايا ولبطارقت ه ه وا ل ة، فجمع ي ربيع ن أب نهم     عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد اهللا ب دعوا م م ي فل
   . له هدية على حدةرجًال إال هيئوا 

م         : وقالوا لهما يهم، ث وا ف ل أن تتكلم ه قب ق هديت ردهم        ادفعوا إلى آل بطري إن استطعتم أن ي داياه، ف ه ه وا إلي ادفع
   . عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا

وه        ه، فكلم ه هديت دموا إلي ه إال ق ق من بطارقت ه   فقدما عليه فلم يبق بطري الوا ل ذا ا      : فق ى ه دمنا عل ا ق ك في   إنم لمل
   . يدخلوا في دينكم سفهائنا، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم

أن  الوا   فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم، فإذا نحن آلمناه فأشيروا عليه ب ى النجاشي        : يفعل فق دَّموا إل م ق ل، ث نفع
 -إليه فرسًا، وجبة ديباج أنهم أهدوا   : وذآر موسى بن عقبة -مكة األدم  هداياه، وآان من أحب ما يهدون إليه من

   . عليه هداياه فلما أدخلوا

د         أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم  : قالوا له ه، وق دع ال نعرف دين مبت اؤا ب يدخلوا في دينك وج
إنهم أعال ب     لجئوا إلى بالدك، وقد بعثنا إليك يهم، ف ردهم عل ًا،   فيهم عشائرهم، آباؤهم وأعمامهم وقومهم لت م عين ه

   . لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك فإنهم

ى أدعوهم،      ! ال لعمر اهللا   : فغضب ثم قال يهم حت م عل الدي          ال أرده ى ب وا إل وم لجئ رهم، ق ا أم أآلمهم وأنظر م ف
م     واختاروا جواري على جوار غيري فإن تهم، ول ك منع آانوا آما يقولون رددتهم عليهم، وإن آانوا على غير ذل

   . إليهم وبينهم، ولم أنعم عينًا وذآر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردهم بينهم أدخل

   ؟ حتى أسمع آالمهم وأعلم على أي شيء هم عليه ! ال واهللا   : فقال

   . فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له

   .  ؟ أتانا من قومكم  أيها الرهط أال تحدثوني ما لكم ال تحيوني آما يحييني من  : فقال

   ؟ أنصارى أنتم ؟ فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينكم 

   . ال  : قالوا

   ؟ أفيهود أنتم  : قال

   . ال  : قالوا

   ؟ فعلى دين قومكم   : قال

   . ال  : قالوا

   ؟ فما دينكم  : قال

   . اإلسالم  : قالوا

   ؟ وما اإلسالم  : قال

   . بد اهللا ال نشرك به شيئًانع  : قالوا

     ؟ من جاءآم بهذا  : قال



 

البر   جاءنا به رجل من أنفسنا، قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه اهللا  : قالوا إلينا آما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا ب
ه،       والصدقة والوفاء وأداء األمانة، ادة اهللا وحده ال شريك ل ا بعب ان وأمرن ا    ونهانا أن نعبد األوث فصدقناه، وعرفن

ذبوه وأرادوا    اهللا، وعلمنا أن الذي جاء به من عند اهللا فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا، وعادوا آالم النبي الصادق وآ
   . ودمائنا من قومنا قتله، وأرادونا على عبادة األوثان، ففررنا إليك بديننا

   . واهللا إن هذا لمن المشكاة التي خرج منها أمر موسى  : قال

ر   ال جعف ا          : ق لم أخبرن ه وس إن رسول اهللا صلى اهللا علي ة ف ا التحي ذلك        وأم ا ب ة السالم، وأمرن ة أهل الجن أن تحي
   . فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا

   . منه وابن العذراء البتول فعبد اهللا ورسوله وآلمته ألقاها إلى مريم وروح  : وأما عيسى بن مريم

   .  ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العودواهللا  : فأخذ عودًا وقال

   . واهللا لئن سمعت الحبشة لتخلعنك  : فقال عظماء الحبشة

  . في حين ردَّ علي ملكي فأطع الناس في دين اهللا واهللا ال أقول في عيسى غير هذا أبدًا، وما أطاع اهللا الناس  : فقال
   . معاذ اهللا من ذلك

ن   فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم ولم يكن شيء  : وقال يونس عن ابن إسحاق أبغض لعمرو بن العاص وعبد اهللا ب
   . أبي ربيعة من أن يسمع آالمهم

   ؟ ماذا تقولون  : فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا

   . وماذا نقول، نقول واهللا ما نعرف  : فقالوا

ان         صلى اهللا عليه وسلم وما نحن عليه من أمر ديننا، وما جاء به نبينا ه آ وا علي ا دخل ان، فلم ا آ ك م آائن من ذل
   . اهللا عنه الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب رضي

   . قومكم ولم تدخلوا في يهودية، وال نصرانية فارقتم دين  ؟ ما هذا الدين الذي أنتم عليه  : فقال له النجاشي

ر   ه جعف ى        : فقال ل ًا عل ا قوم ك آن ا المل ان   أيه د األوث ة ونسيء الجوار يستحل المحارم        الشرك ونعب ونأآل الميت
   . نحل شيئًا وال نحرمه بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، ال

دعانا          ه ف اءه وصدقه وأمانت نا نعرف وف ا من أنفس ا نبي ه ونصل        فبعث اهللا إلين د اهللا وحده ال شريك ل ى أن نعب إل
   . ونصوم له، وال نعبد غيره وجل األرحام ونحمى الجوار ونصلي هللا عز

ه من الحجارة         فدعانا إلى اهللا لنوحده ونعبده ونخلع ما  : وقال زياد عن ابن إسحاق ا من دون د نحن وآباؤن آنا نعب
ا بصدق الحديث وأداء    دماء،           واألوثان، وأمرن ام وحسن الجوار، والكف عن المحارم وال ة وصلة األرح األمان

وأمرنا  الزور وأآل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد اهللا وال نشرك به شيئًا،وقول  ونهانا عن الفواحش
   . بالصالة، والزآاة والصيام

دنا اهللا وحده ال شريك       فعدوا عليه أمور اإلسالم فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما  : قال د اهللا، فعب جاء به من عن
ا             ع له ولم نشرك به شيئًا، وحرمنا ما حرم ا عن دينن ذبونا ليفتنون ا، فع ا قومن دا علين ا، فع ا أحل لن ا م ا، وأحللن لين

ا  ويردونا ا وضيقوا    إلى عبادة األوثان من عبادة اهللا، وأن نستحل ما آنا نستحل من الخبائث، فلما قهرون وظلمون
ى من    اك عل ا في جوار     علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بالدك واخترن ا أن ال  سواك، ورغبن ك ورجون

   . نظلم عندك أيها الملك

   . دعا أساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله وقد  ؟ هل معك شي مما جاء به عن اهللا  : فقال له النجاشي  : قالت



 

   . نعم  : فقال له جعفر

ى أخضلت     هلم فاتل علي مما جاء به، فقرأ عليه صدرًا من آهيعص فبكى   : قال ه، وبكت   واهللا النجاشي حت لحيت
   . عليهم أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تال

يكم وال      إن هذا الكالم ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى،   : ثم قال لهم م عل وا راشدين ال واهللا ال أرده انطلق
   . أنعمكم عينًا

   . فخرجنا من عنده وآان أتقى الرجلين فينا عبد اهللا بن أبي ربيعة

د        واهللا آلتينه غدًا بما استأصل به خضراءهم،  : ال عمرو بن العاصفق ذي يعب ه ال م يزعمون أن إله ه أنه وألخبرن
   . عيسى بن مريم عبد

   . فإن له رحمًا ولهم حقًا ال تفعل فإنهم وإن آانوا خالفونا  : فقال له عبد اهللا بن أبي ربيعة

يهم      أيها  : عليه فقالفلما آان الغد دخل   ! واهللا ألفعلن   : فقال ًا، فأرسل إل وًال عظيم الملك، إنهم يقولون في عيسى ق
   . ولم ينزل بنا مثلها فسلهم عنه فبعث واهللا إليهم

   ؟ ماذا تقولون له في عيسى إن هو يسألكم عنه  : فقال بعضنا لبعض

ال   نقوله فيه  نقول واهللا الذي قاله اهللا فيه، والذي أمرنا نبينا أن  : فقالوا ه فق ده بطارقت ون     : فدخلوا عليه وعن ا تقول م
   ؟ في عيسى بن مريم

   . مريم العذراء البتول نقول هو عبد اهللا ورسوله وروحه وآلمته ألقاها إلى  : فقال له جعفر

   . عيسى بن مريم مما قلت هذا العويد ما عدا  : فدلى النجاشي يده إلى األرض فأخذ عودًا بين أصبعيه فقال

   . خرت بطارقتهفتنا

اآلمنون في األرض ومن سبكم غرم، من سبكم  السيوم -اذهبوا فأنتم سيوم في األرض   ! وإن تناخرتم واهللا   : فقال
   . الذهب  : والدبر بلسانهم -دبرًا وإني آذيت رجًال منكم  غرم، من سبكم غرم، ثالثًا ما أحب أن لي

   . ي دبرًا من ذهبما أحب أن ل  : عن ابن إسحاق  : وقال زياد

   . ويقال زبرًا وهو الجبل بلغتهم  : قال ابن هشام

   . ملكي، وال أطاع الناس في فأطيع الناس فيه فواهللا ما أخذ اهللا مني الرشوة حين ردَّ علي  : ثم قال النجاشي

   . ردُّوا عليهما هداياهم فال حاجة لي بها

   . هما ما جاءا بهواخرجا من بالدي فخرجا مقبوحين مردودًا علي

   .   . الحبشة ينازعه في ملكه فأقمنا مع خير جار في خير دار، فلم نشب أن خرج عليه رجل من  : قالت

ا        فواهللا ما علمنا حزنا حزنا قط هو أشد منه، فرقًا من أن يظهر ذلك ا م ك ال يعرف من حقن أتي مل الملك عليه في
جاشي فخرج إليه سائرًا فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للن آان يعرفه، فجعلنا ندعو اهللا ونستنصره

   ؟ من يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون  : بعضهم لبعض

ى         أنا، فنفخوا له قربة فجعلها في -وآان من أحدثهم سنًا  -وقال الزبير  ل حت ا في الني صدره، فجعل يسبح عليه
   . الوقعة فهزم اهللا ذلك الملك وقتله، وظهر النجاشي عليه ناس فحضرخرج من شقه اآلخر إلى حيث التقى ال



 

   . اهللا النجاشي أال فأبشروا، فقد أظهر  : فجائا الزبير فجعل يليح لنا بردائه ويقول

م    : قلت ى          فواهللا ما علمنا أننا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي، ث ا إل ى خرج من خرج من ده حت ا عن أقمن
   . من أقام مكة وأقام

   . فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير عن أم سلمة  : قال الزهري

ي ملكي     : فقال عروة اس في        أتدري ما قوله ما أخذ اهللا مني الرشوة حين رد عل ه، وال أطاع الن فآخذ الرشوة في
   ؟ فأطيع الناس فيه

   . هشام، عن أم سلمة نما حدثني ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ب  ! ال   : فقلت

م يكن ألب         فإن عائشة حدثتني أن أباه آان ملك قومه، وآان له أخ له  : فقال عروة ا عشر رجًال ول من صلبه اثن
ا           : بينها، فقالوا النجاشي ولد غير النجاشي، فأدارت الحبشة رأيها ه اثن إن ل اه ف ا أخ ا النجاشي وملكن ا أب لو أنا قتلن

دوا           صلبه فتو  عشر رجًال من  نهم اختالف، فع رًا طويًال ال يكون بي يهم ده ك، لبقيت الحبشة عل وا المل ه   ارث علي
   . فقتلوه وملَّكوا أخاه

ه   فدخل النجاشي بعمه حتى غلب عليه فال يدبر أمره غيره، وآان لبيبًا حازمًا من الرجال، فلما رأت الحبشة مكان
م         أمر عمه فما  قد غلب هذا الغالم على  : من عمه قالوا ئن فعل ل اه، فل ا أب ا قتلن د عرف أن نأمن أن يملكه علينا وق

ى    : فقالوا شريفًا إال قتله، فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بالدنا، فمشوا إلى عمه يدع منا قد رأينا مكان هذا الفت
تقتله وإما أن تخرجه من   ال نأمن أن يملك علينا فيقتلنا، فأما أن  منك وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجعلناك مكانه وإنا

   . بالدنا

   . بالدآم ويحكم قتلتم أباه باألمس وأقتله اليوم، بل أخرجه من  : قال

ان      فخرجوا به فوقفوه في السوق وباعوه من التجار قذفه في سفينة بستمائة ا آ ه، فلم انطلق ب درهم أو بسبعمائة ف
ه  ده       يتمطر تحته   العشي هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عم ى ول ه، ففزعوا إل ا فأصابته صاعقة فقتلت

 . خير فمرج على الحبشة أمرهم فإذا هم محمقون ليس في أحد منهم

بعض  ره        : فقال بعضهم ل رآم غي ذي ال يصلح أم م ال أمر         تعلمون واهللا أن ملكك م ب ان لك إن آ داة، ف تم الغ ذي بع لل
ى سريره     طلبه فأدرآوه ف الحبشة حاجة فأدرآوه قبل أن يذهب، فخرجوا في ردوه فعقدوا عليه تاجه وأجلسوه عل

   . ال نعطيك  : ردوا علي مالي آما أخذتم مني غالمي، فقالوا  : وملكوه، فقال التاجر

ال   : فقال ك،    : إذًا واهللا ألآلمنه، فمشى إليه فكلمه فق ا المل م           أيه ه، ث اعوه ثمن ذي ب ي ال ًا فقبض من ي ابتعت غالم إن
ال   يدي ولمعدوا على غالمي فنزعوه من  ه أن ق   : يردوا علي مالي، فكان أول ما خبر به من صالبة حكمه وعدل

   . ماله، أو لتجعلن يد غالمه في يده فليذهبن به حيث شاء لتردن عليه

ا         ما أخذ اهللا  : بل نعطيه ماله فأعطوه إياه، فلذلك يقول  : فقالوا ي ملكي، وم مني الرشوة فآخذ الرشوة حين ردَّ عل
   . اس في فأطيع الناس فيهأطاع الن

ه أن إليك        آان أبو النجاشي ملك الحبشة، فمات والنجاشي  : وقال موسى بن عقبة ى أخي غالم صغير، فأوصى إل
فرغب أخوه في الملك فباع النجاشي من بعض التجار، فمات عمه  ملك قومك حتى يبلغ ابني، فإذا بلغ فله الملك،

ردت     ه وقضى، ف ن           الحبشة النجاش   من ليلت ره مختصرًا، وسياق اب ذا ذآ ى رأسه، هك اج عل ى وضعوا الت ي حت
   . وأبسط فاهللا أعلم إسحاق أحسن

ن    والذي وقع في سياق ابن إسحاق إنما هو ذآر عمرو بن العاص وعبد اهللا بن أبي ربيعة، والذي ذآره موسى ب
ن العاص    رة      عقبة واألموي وغير واحد أنهما عمرو ب ن المغي د ب ن الولي ارة ب ا       وعم ذين دع وهو أحد السبعة ال

لم         عليهم رسول اهللا صلى اهللا ه وس ره صلى اهللا علي ى ظه عليه وسلم حين تضاحكوا يوم وضع سال الجزور عل
   . عند الكعبة وهو ساجد



 

   . وهكذا تقدم في حديث ابن مسعود وأبي موسى األشعري

ارة      : والمقصود ه، وعم ان أنهما حين خرجا من مكة آانت زوجة عمرو مع فينة       آ نًا فاصطحبا في الس ابًا حس ش
   . عمرًا في البحر ليهلكه فسبح حتى رجع إليها وآان عمارة طمع في امرأة عمرو بن العاص، فألقى

اجرين     لو أعلم أنك تحسن السباحة لما ألقيتك، فحقد عمرو  : فقال له عمارة عليه فلما لم يقض لهما حاجة في المه
ى بعض  من النجاشي، وآان عمارة قد ت ى            وصل إل ه النجاشي فسحر حت أمر ب ه عمرو ف أهل النجاشي فوشى ب
   . الوحوش ذهب عقله وساح في البرية مع

الخطاب، وأنه تقصده بعض الصحابة   وأنه عاش إلى زمن أمارة عمر بن -قصة مطولة جدًا  -وقد ذآر األموي 
   . ن ساعته فاهللا أعلميرسله مات م أرسلني أرسلني وإال مت، فلما لم  : ومسكه فجعل يقول

   : أن قريشًا بعثت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرتين  : وقد قيل

   . مع عمرو بن العاص وعمارة  : األول

   . مع عمرو وعبد اهللا بن أبي ربيعة  : والثانية

     . واهللا أعلم  ) الدالئل ( نص عليه أبو نعيم في 

لينالوا ممن هناك ثأرًا فلم يجبهم النجاشي رضي اهللا   بعد وقعة بدر قاله الزهري، إن البعثة الثانية آانت  : وقد قيل
   . فاهللا أعلم عنه وأرضاه إلى شيء مما سألوا

ا    أن أبا طالب لما رأى ذلك من صنيع  : وقد ذآر زياد، عن ابن إسحاق قريش آتب إلى النجاشي أبياتًا يحضه فيه
   : قومه عنده منعلى العدل وعلى اإلحسان إلى من نزل 

  وعمرو وأعداء العدو األقارب* أال ليت شعري آيف في النأي جعفر 

  وأصحابه أو عاق ذلك شاغب* وما نالت أفعال النجاشي جعفرًا 

  آريم فال يشقى إليك المجانب* ونعلم، أبيت اللعن أنك ماجد 

  وأسباب خير آلها بك الزب* ونعلم بأن اهللا زادك بسطة 

ان        : الزبير قال حدثني يزيد بن رومان، عن عروة بن  : عن ابن إسحاق  : وقال يونس م النجاشي عثم ان يكل ا آ إنم
   . جعفرًا هو المترجم رضي اهللا عنهم أن  : بن عفان رضي اهللا عنه، والمشهور

ا قا      حدثني يزيد بن رومان، عن  : عن ابن إسحاق  : وقال زياد البكائي ا    : لت عروة، عن عائشة رضي اهللا عنه لم
   . على قبره نور مات النجاشي آان يتحدث أنه ال يزال ُيرى

لما مات النجاشي     : بن إسحاق به ورواه أبو داود، عن محمد بن عمرو الرازي، عن سلمة بن الفضل، عن محمد
   . نور رضي اهللا عنه آنا نتحدث أنه ال يزال ُيرى على قبره

   . ني جعفر بن محمد، عن أبيهحدث  : عن محمد بن إسحاق  : وقال زياد

ا، وخرجوا      : اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي   : قال م         إنك فارقت دينن أ له ر وأصحابه فهي ى جعف ه، فأرسل إل علي
   . سفنًا

   . بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا ارآبوا فيها وآونوا آما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا  : وقال



 

ب  اب فكت ى آت د إل م عم ه ث دًا  : في ه إال اهللا وأن محم هد أن ال إل و يش ده   ه هد أن عيسى عب وله، ويش ده ورس عب
   . قبائه عند المنكب األيمن، وخرج إلى الحبشة وصفوا له ورسوله وروحه، وآلمته ألقاها إلى مريم، ثم جعله في

   ؟ يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم  : فقال

   ! بلى   : قالوا

   ؟ أنتم بسيرتي فيكم فكيف  : قال

   . خير سيرة  : قالوا

   ؟ فما بكم  : قال

   . أن عيسى عبده ورسوله  : فارقت ديننا، وزعمت  : قالوا

   ؟ فما تقولون أنتم في عيسى  : قال

   . هو ابن اهللا  : نقول  : قالوا

يم لم يزد على هذا، وإنما يعني بن مر وهو يشهد أن عيسى  : -ووضع يده على صدره على قبائه  -فقال النجاشي 
   . على ما آتب فرضوا وانصرفوا

   . واستغفر له فبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما مات النجاشي صلى عليه

ي  ت ف د ثب ه   ) الصحيحين ( وق رة رضي اهللا عن ي هري ديث أب ن ح ى  أن  : م لم نع ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
   . المصلى فصف بهم وآـَّبر أربع تكبيرات ت فيه، وخرج بهم إلىالنجاشي في اليوم الذي ما

ال         حدثنا أبو الربيع، حدثنا ابن عيينة،  : موت النجاشي  : وقال البخاري ابر ق ن جريج، عن عطاء، عن ج   : عن اب
ا على أخيكم مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلو (  (   : -النجاشي  حين مات -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   .  )  ) أصحمة

ر واحد، وفي بعض          ن مسعود وغي ك، واب ن مال ات تسميته أصحمة، وفي      وروى ذلك من حديث أنس ب الرواي
   . لبيبًا زآيًا، وآان عادًال عالمًا رضي اهللا عنه وأرضاه رواية مصحمة وهو أصحمة بن بحر، وآان عبدًا صالحًا

ن إسحاق      ونس عن اب ال ي ة    -أصحم    : البيهقي  ي مصحمة وفي نسخة صححها    اسم النجاش    : وق   : -وهو بالعربي
   . عطية

   . آسرى، هرقل  : آقولك  : وإنما النجاشي اسم الملك  : قال

ى من        آذا ولعله يريد به قيصر، فإنه علم لكل من ملك الشام مع  : قلت م عل روم، وآسرى عل الد ال الجزيرة من ب
يمن والشحر،      مصر آافة،ملك الفرس، وفرعون علم لمن ملك  ك ال والمقوقس لمن ملك اإلسكندرية وتبع لمن مل

   . الهند وخاقان لمن ملك الترك  : وبطليموس لمن ملك اليونان وقيل والنجاشي لمن ملك الحبشة،

ذ  إنما صلى عليه ألنه آان يكتم إيمانه من قومه،  : وقال بعض العلماء ا فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه فله
   . صلى عليه صلى اهللا عليه وسلم

ه   فالغايب إن آان قد صلي عليه ببلده ال تشرع الصالة عليه  : قالوا ببلد أخرى، ولهذا لم يصل النبي صلى اهللا علي
ه     وسلم في غير المدينة، ال أهل مكة وال ل أن م ينق غيرهم، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة ل

   . في غير البلدة التي صلى عليه فيها، فاهللا أعلم صلى على أحد منهم



 

دم         وشهود أبي هريرة رضي اهللا عنه الصالة على النجاشي، دليل على  : قلت ي ق ر الت تح خيب د ف ا مات بع أنه إنم
ي صلى          بقية المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب ذا روى أن النب ر، وله تح خيب وم ف ه ي رضي اهللا عن

   .  )  ) واهللا ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر بن أبي طالب (  (   : سلم قالعليه و اهللا

ي صلى             ى النب ه إل د النجاشي رضي اهللا عن دايا وتحف من عن م به دموا معه لم وصحبتهم أهل      وق ه وس اهللا علي
، ومع جعفر وهدايا النجاشي  األشعريين رضي اهللا عنهم السفينة اليمنية أصحاب أبي موسى األشعري وقومه من

ه رضي اهللا             ذونخترا أو  : ابن أخي النجاشي لم عوضًا عن عم ه وس ي صلى اهللا علي له ليخدم النب را أرس ذومخم
     . وأرضاهما عنهما

   . نظر واهللا أعلم توفي النجاشي في رجب سنة تسع من الهجرة، وفي هذا  : وقال السهيلي

وب      أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بنأنبأنا الفقيه   : وقال البيهقي ن يعق د ب اس محم إبراهيم الطوسي، حدثنا أبو العب
ب،       حدثنا هالل بن العالء الرقي، حدثنا ي غال ه، عن أب أبي العالء بن مدرك، حدثنا أبو هالل بن العالء، عن أبي

ام يخدم            : قال عن أبي أمامة لم فق ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي د النجاشي عل دم وف ال ق نحن    : أصحابه  هم، فق
   . نكفيك يا رسول اهللا

   .  )  ) أآافيهم إنهم آانوا ألصحابي مكرمين وإني أحب أن (  (   : فقال

   )  .  .  . يتبع ( 

   .  .  .   .  .  . المؤمنين، وما آانوا قد تقدم ذآر أذية المشرآين للمستضعفين من  :  ) 1  .  .  . تابع ( 

ن العالء،        أنبأنا  : رنا أبو محمد عبد اهللا بن يوسف األصبهانيوأخب  : ثم قال دثنا هالل ب ي، ح ن األعراب أبو سعيد ب
ال    حدثنا أبي، حدثنا طلحة بن زيد، عن ادة ق ي قت دم    : األوزاعي، عن يحيى بن أبي آثير، عن أبي سلمة، عن أب ق

ال    على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام رسول اهللا ص  وفد النجاشي لم يخدمهم، فق ه وس   : أصحابه  لى اهللا علي
   . نحن نكفيك يا رسول اهللا

   .  )  ) أآافيهم إنهم آانوا ألصحابنا مكرمين وإني أحب أن (  (   : فقال

   . تفرد به طلحة بن زيد عن األوزاعي

ي ال البيهق ن    : وق رو ب و عم دثنا أب ران، ح ن بش ين ب و الحس دثنا أب ل ب  ح دثنا حنب ماك، ح دثنا الس حاق، ح ن إس
م يخرج        لما  : الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال ه فل قدم عمرو بن العاص من أرض الحبشة جلس في بيت

   ؟ ماله ال يخرج ما شأنه  : إليهم، فقالوا

   . إن أصحمة يزعم أن صاحبكم نبي  : فقال عمرو

ن إسحاق   ي           : قال اب ن أب د اهللا ب ن العاص وعب دم عمرو ب ا ق ة ولم وا من         ربيع ا طلب درآوا م م ي ريش، ول ى ق عل
ان رجًال ذا      أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وردَّهم ن الخطاب وآ النجاشي بما يكرهون، وأسلم عمر ب

ًا،            شكيمة ال يرام ما وراء ظهره ى غاظوا قريش زة حت لم وبحم ه وس ه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي امتنع ب
   : يقولاهللا بن مسعود  فكان عبد

قاتل قريشًا حتى صلى عند الكعبة وصلينا  ما آنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر
   . معه

   . أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب ما زلنا  : عن ابن مسعود أنه قال  ) صحيح البخاري ( وثبت في   : قلت

ن مسعود     : عن سعد بن إبراهيم قالحدثني مسعر بن آدام   : وقال زياد البكائي ال اب ًا،       : ق ان فتح إن إسالم عمر آ
لم          وإن هجرته آانت نصرًا، وإن إمارته آانت ا أس ر، فلم لم عم ى أس ة حت د الكعب رحمة، ولقد آنا وما نصلي عن

   . صلى عند الكعبة وصلينا معه عمر قاتل قريشًا حتى



اء      فلما آان رأس ثالث سنين تالوم رجال من بني عبد مناف ومن قصي ورجال دتهم نس د ول ريش ق من سواهم من ق
ى نق      من بني هاشم، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا تهم عل رهم من ليل ه    بالحق، واجتمع أم دوا علي ا تعاه ض م

   . وبعث اهللا على صحيفتهم األرضة فلحست آل ما آان فيها من عهد وميثاق من الغدر والبراءة منه،

ا إال        : ويقال رك اسما هللا فيه م تت ة           آانت معلقة في سقف البيت فل م وقطيع ا من شرك وظل ان فيه ا آ لحسته، وبقي م
   . حيفتهم، فذآر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألبي طالبصنع بص رحم، وأطلع اهللا عز وجل رسوله على الذي

عبد المطلب حتى أتى المسجد، وهو حافل من  ال والثواقب ما آذبني، فانطلق يمشي بعصابته من بني  : فقال أبو طالب
أتوهم ليعطوهم        قريش، فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنكروا بالء، ف دة ال م خرجوا من ش رسول اهللا   ذلك، وظنوا أنه

   . وسلم صلى اهللا عليه

أتوا     : فتكلم أبو طالب فقال م، ف ذآرها لك ا         قد حدثت أمور بينكم لم ن ه أن يكون بينن ا فعلَّ دتم عليه ي تعاه بصحيفتكم الت
ا ال يشكون     وبينكم صلح، وإنما قال ذلك خشية ين به أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها، فأتوا بصحيفتهم معجب

تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع    قد آن لكم أن  : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مدفوعًا إليهم فوضعوها بينهم وقالوارس أن
   . لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم قومكم؛ فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد جعلتموه خطرًا

ي    إنما أتيتكم ألعطيكم أمرًا لكم فيه َنَصٌف إن ابن  : فقال أبو طالب ذبني    -أخي أخبرن م يك ذه     -ول ريء من ه إن اهللا ب
إن        الصحيفة التي في أيديكم، ومحا آل الظلم، ف ا ب ا وتظاهرآم علين تكم إيان اسم هو له فيها، وترك فيها غدرآم وقطيع

دنا    آان ذي    الحديث الذي قال ابن أخي آما قال فأفيقوا فواهللا ال نسلمه أبدًا حتى يموت من عن ان ال ا، وإن آ ال   آخرن ق
   . باطًال دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتم

ا      قد رضينا بالذي تقول، ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق  : قالوا ا، فلم ر خبره د أخب المصدوق صلى اهللا عليه وسلم ق
انوا واهللا إن آان هذا قط إال سحر من صاحبكم، فارتكسوا وعادوا بشرِّ   : قالوا رأتها قريش آالذي قال أبو طالب  ما آ

   . على رهطه بما تعاهدوا عليه عليه من آفرهم، والشدة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى المسلمين، والقيام

ه      إن أولى بالكذب والسحر  : أولئك النفر من بني عبد المطلب  : فقال تم علي ذي اجتمع م إن ال غيرنا فكيف ترون فإنا نعل
ديكم       سحرمن قطيعتنا أقرب إلى الجبت وال من أمرنا، ولوال إنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم وهي في أي

   ؟ آان فيها من اسمه وما آان فيها من بغي ترآه أفنحن السحرة أم أنتم طمس اهللا ما

  نساء من بني هاشم فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش ولدتهم

رة أبو البختري و  : منهم رو، وآانت         المطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية بن المغي ن عم ام ب ن األسود وهش ة ب وزمع
   . نحن برءاء مما في هذه الصحيفة  : رجال من أشرافهم ووجوههم في -من بني عامر بن لؤي  -الصحيفة عنده وهو 

رؤا    الشعر في ش هذا أمر قضى بليل وأنشأ أبو طالب يقول  : فقال أبو جهل لعنه اهللا ذين تب ر ال أن صحيفتهم ويمدح النف
   . ويمتدح النجاشي منها ونقضوا ما آان فيها من عهد

د اهللا الحافظ        : قال البيهقي و عب ذا روى شيخنا أب ق    -وهك ي من طري ن          يعن ي األسود عن عروة ب ة عن أب ن لهيع اب
إنما آانت هجرة الحبشة بعد   : أنه قالوقد تقدم عن موسى بن عقبة  - يعني آسياق موسى بن عقبة رحمه اهللا -الزبير 

   . عن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لهم في ذلك فاهللا أعلم دخولهم إلى الشعب

ا أنسب         واألشبه أن أبا طالب إنما قال قصيدته الالمية التي قدمنا  : قلت ذآرها ههن د دخولهم الشعب أيضًا ف ذآرها بع
   . واهللا أعلم



ذي        لما مضى   : قال  . طريق يونس عن محمد بن إسحاق ثم روى البيهقي من ى ال لم عل ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
م          بعث به وقامت بنو هاشم وبنو عبد المطلب دونه ه إال أنه ومهم علي ا ق ل م ى مث ه عل وأبوا أن يسلموه وهم من خالف

   . ويسلموا أخاهم لما قارفه من قومه اتقوا أن يستذلوا

ى   و هاشم وبنو المطلب وعرفت قريش أن ال سبيل إلىفلما فعلت ذلك بن محمد، اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم عل
 يناآحوهم وال ينكحوا إليهم وال يبايعوهم وال يبتاعوا منهم وآتبوا صحيفة في ذلك بني هاشم وبني عبد المطلب أن ال

   . الفتنة وزلزلوا زلزاًال شديدًا يهم البالء وعظمتوعلقوها بالكعبة، ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم واشتد عل

ة         ه من فتن وا في ا بلغ ي طالب وم ان يسمع أصوات        ثم ذآر القصة بطولها في دخولهم شعب أب ى آ د الشديد حت الجه
ره     ى آ راهيتهم لصحيفتهم         صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع حت روا آ ا أصابهم وأظه ريش م ة ق عام

ا               أن اهللا برحمته الظالمة، وذآروا ه وبقي فيه مًا هو هللا إال أآلت ا اس دع فيه م ت ريش األرضة فل ى صحيفة ق أرسل عل
ذلك    الظلم أخبر ب لم ف م ذآر       والقطيعة والبهتان، فأخبر اهللا تعالى بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وس و طالب ث ه أب عم

     . بقية القصة آرواية موسى بن عقبة وأتم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد نزلوا  فلما رأت قريش أن أصحاب  : ياد عن محمد بن إسحاقوقال ابن هشام عن ز
زة مع رسول        بلدًا أصابوا منه أمنًا وقرارًا، وأن ان هو وحم لم فك النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أس

دون     جتمعوا وائتمروا على أناهللا عليه وسلم وأصحابه، وجعل اإلسالم يفشو في القبائل فا اهللا صلى ًا يتعاق وا آتاب يكتب
   . وال ينكحوهم وال يبيعوهم شيئًا وال يبتاعوا منهم فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على أن ال ينكحوا إليهم

دًا عل       فلما اجتمعوا لذلك آتبوا في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم ة توآي ى علقوا الصحيفة في جوف الكعب
   . عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي منصور ابن  : أنفسهم، وآان آاتب الصحيفة

   . صلى اهللا عليه وسلم فشل بعض أصابعه النضر ابن الحارث، فدعا عليه رسول اهللا  : ويقال  : قال ابن هشام

   . العبدوي طلحة بن أبي طلحة  : آان الذي آتب الصحيفة  : وقال الواقدي

ريش      منصور بن عكرمة آما ذآره ابن إسحاق، وهو  : والمشهور أنه  : قلت ا وآانت ق ع به الذي شلت يده فما آان ينتف
   . عكرمة أنظروا إلى منصور بن  : تقول بينها

   . وآانت الصحيفة معلقة في جوف الكعبة  : قال الواقدي

د     فلما فعلت ذلك قريش انحازت   : قال ابن إسحاق و عب و هاشم وبن ه في شعبه          بن دخلوا مع ي طالب ف ى أب المطلب إل
   . عبد العزى بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب

   . حين فارق قومه، وظاهر عليهم قريشًا أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة،  : وحدثني حسين بن عبد اهللا

   ؟ عليها  ابنة عتبة هل نصرت الالت والعزى وفارقت من فارقها وظاهر يا  : فقال

   . فجزاك اهللا خيرًا يا أبا عتبة  ! نعم  : قالت

ن إسحاق    ال اب ول       : ق ان يق ه آ ول      -وحدثت أن ا يق د   -في بعض م دني محم د        يع ة بع ا آائن زعم أنه ا ي ياء ال أراه أش
   .    . تبًا لكما ال أرى فيكما شيئًا مما يقول محمد  : يديه فيقول فيالموت، فماذا وضع في يدي بعد ذلك، ثم ينفخ 

   : قال أبو طالب ه الذي صنعوافلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا في  : قال ابن إسحاق

  لؤيًا وُخصَّا من لؤي بني آعب* أال أبِلغا عني على ذاِت بيننا 



  نبيًا آموسى خطَّ في أول الكتب* ألم تعلموا أنا وجدنا محمدًا 

  وال خير ممن خصَّه اهللا بالحب* وأن عليه في العباد محبة 

  راغيِة السقبلكم آائٌن نحسًا آ* وأن الذي الصقتموا من آتابكم 

  الذنب ويصبح من لم يجن ذنبًا آذي* أفيقوا أفيقوا قبل أن يُحفر الثرى 

  أواصرنا بعد المودة والقرب* وال تتبعوا أمَر الوشاة وتقطعوا 

  أمرَّ على من ذاقه حلب الحرب* وتستجلبوا حربًا عوانًا وربما 

  آرب لعزَّاء من عض الزمان وال* فلسنا ورب البيت نسلم أحمدًا 

  وأيٍد أترَّْت بالقساسية الشهب* ولما َتِبن منا ومنكم سوالٌف 

  به والنسور الطخم يعكفن آالشرب* بمعترِك ضيٍق ترى آسر القنا 

  ومعمعة األبطال معرآة الحرب* آأن مجال الخيل في حجراته 

  وأوصى بنيه بالطِّعان وبالضرب* أليس أبونا هاشٌم شدَّ أزره 

  وال نشتكي ما قد ينوب من النكب* رب حتى تملنا ولسنا نملُّ الح

  إذا طار أرواُح الكماِة من الرعب* ولكننا أهل الحفائظ والنهى 

م         : قال ابن إسحاق دوا ول ى جه ًا حت نتين أو ثالث ك س ى ذل ه من أراد         فأقاموا عل يهم شيء إال سرًا مستخفيًا ب يصل إل
ه غالم           -يما يذآرون ف -هشام  صلتهم من قريش، وقد آان أبو أجهل بن ن أسد، مع د ب ن خويل ن حزام ب يم ب لقي حك

ه       يحمل قمحًا يريد ق ب لم في الشعب فتعل ه وس ال  به عمته خديجة بنت خويلد، وهي عند رسول اهللا صلى اهللا علي   : وق
ة،        ؟ أتذهب بالطعام إلى بني هاشم  ى أفضحك بمك ذهب أنت وطعامك حت ام      واهللا ال ت ن هش ري ب و البخت اءه أب ن   فج ب

   . الحارث بن أسد

   . مالك وله  : فقال

   . يحمل الطعام إلى بني هاشم  : فقال

   . خلِّ سبيل الرجل  ؟ يأتيها بطعامها طعام آان لعمته عنده بعثت به إليه أتمنعه أن  : فقال له أبو البختري

و البخ  حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ    -لعنه اهللا  -فأبى أبو جهل   : قال ه       أب ر فضربه فشجه ووطئ ري لحى بعي ت
رى   لم           وطئًا شديدًا، وحمزة بن عبد المطلب قريب ي ه وس ك رسول اهللا صلى اهللا علي غ ذل م يكرهون أن يبل ك، وه ذل

اراً     وأصحابه فيشمتون بهم رًا وجه ارًا س يًال ونه أمر    ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ل ًا ب منادي
     . فيه أحدًا من الناس اهللا تعالى ال يتقي

  فيهم المستهزئون بالنبي صلى اهللا عليه وسلم وما ظهر 



د           ي عب ي هاشم وبن ه من بن ه وقوم ام عم ا وق ه اهللا منه ا        فجعلت قريش حين منع ين م نهم وب الوا بي ه وح المطلب دون
ريش بأح       أرادوا من البطش به، يهمزونه ويستهزؤن به زل في ق رآن ين يمن نصب   ويخاصمونه، وجعل الق داثهم، وف

   . لنا، ومنهم من نزل فيه القرآن في عامة من ذآر اهللا من الكفار لعداوته، منهم من سمى

ه     زول قول ن خلف ون الى  فذآر ابن إسحاق أبا لهب ونزول السورة فيه، وأمية ب َزةٍ    }    : تع لِّ ُهَم ٌل ِلُك َزةٍ  َوْي السورة    { ُلَم
   . بكاملها فيه

   . فيه  ] 77  : مريم [   { َوَوَلدًا اًالَآَفَر ِبآَياِتَنا َوَقاَل َلُأوَتَينَّ َم َأَفَرَأْيَت الَِّذي j}   : والعاص بن وائل ونزول قوله

   . وقد تقدم شيء من ذلك

   . آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد لتترآن سب  : وأبا جهل بن هشام وقوله للنبي صلى اهللا عليه وسلم

   . اآلية  ] 108  : األنعام [   { ِعْلٍم َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َفَيُسبُّوا اللََّه َعْدوًا ِبَغْيِر َوَلا َتُسبُّوا الَِّذيَن }    : ونزول قول اهللا فيه

د ال   -قاله السهيلي  ومنهم من يقول علقمة بن آلدة -والنضر بن الحارث بن آلدة بن علقمة  ي صلى اهللا   وجلوسه بع نب
رآن   و الق ا             عليه وسلم في مجالسه حيث يتل فنديار وم تم واس ار رس يئًا من أخب يهم النضر ش و عل ى اهللا، فيتل دعو إل وي

ين   واهللا ما محمد بأحسن حديثًا مني، وما حديثه إال  : من الحروب في زمن الفرس، ثم يقول جرى بينهما أساطير األول
   . اآتتبها آما اآتتبها

   ] 5  : الفرقان [   { َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًال َوَقاُلوا َأَساِطيُر اْلَأوَِّليَن اْآَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى j(}   :  تعالىفأنزل اهللا

   .  ] 7  : الجاثية [   { َوْيٌل ِلُكلِّ َأفَّاٍك َأِثيٍم (}   : وقوله

ا   -وجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : قال ابن إسحاق ا بلغن اء          - فيم رة في المسجد فج ن المغي د ب ًا مع الولي يوم
تكلم رسول اهللا صلى       هم فيالنضر بن الحارث حتى جلس مع ريش، ف المجلس، وفي المجلس غير واحد من رجال ق

   . فعرض له النضر فكلَّمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى أفحمه اهللا عليه وسلم

ا      َلْو* َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَهنََّم َأْنُتْم َلَها َواِرُدوَن  ِإنَُّكْم َوَما (}   : ثم تال عليه وعليهم ا َوَرُدوَه ًة َم اِء آِلَه َآاَن َهُؤَل
   .  ] 100 - 98  : األنبياء [   { َزِفيٌر َوُهْم ِفيَها َلا َيْسَمُعوَن َلُهْم ِفيَها* َوُآلٌّ ِفيَها َخاِلُدوَن 

   . السهمي حتى جلس ثم قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقبل عبد اهللا بن الزبعري

د     واهللا ما قام واهللا ما قام النضر بن  : فقال الوليد بن المغيرة له د زعم محم الحارث البن عبد المطلب آنفًا وما قعد، وق
     . حصب جهنم أّنا وما نعبد من آلهتنا هذه

نم مع من      : محمدًا أما واهللا لو وجدته لخصمته، فسلوا  :  بن الزبعريفقال عبد اهللا أآل ما نعبد من دون اهللا حصب جه
   ؟ عبده

   . فنحن نعبد المالئكة واليهود تعبد عزيرًا والنصارى تعبد عيسى

د          ه ق ن الزبعري ورأوا أن ول اب ه في المجلس من ق ك      فعجب الوليد ومن آان مع ذآر ذل لرسول اهللا  احتج وخاصم ف
   . صلى اهللا عليه وسلم

ده في           (  (   : فقال و مع من عب د من دون اهللا فه رتهم         آل من أحب أن يعب ياطين، ومن أم دون الش ا يعب م إنم ار، أنه الن
   .  )  ) بعبادته



ُدوَن      ِإنَّ الَِّذيَن }    : فأنزل اهللا تعالى ا ُمْبَع َك َعْنَه َنى ُأوَلِئ ا * َسَبَقْت َلُهْم ِمنَّا اْلُحْس َتَهْت        َل ا اْش ي َم ْم ِف َها َوُه َمُعوَن َحِسيَس َيْس
ذي    أي عيسى وعزير  ] 102-101  : األنبياء [   { َخاِلُدوَن َأْنُفُسُهْم ان ال ار والرهب ى طاعة    ومن عبد من األحب ن مضوا عل

   . اهللا تعالى

ات اهللا        ا بن ة وأنه دون المالئك م يعب ذآرون أنه ا ي ذَ   j}   : ونزل فيم اُلوا اتََّخ ادٌ      َوَق ْل ِعَب ْبَحاَنُه َب دًا ُس رَّْحَمُن َوَل ونَ  ال   { ُمْكَرُم
   . واآليات بعدها  ] 29-26  : األنبياء [ 

ا *  َمْرَيَم َمَثًال ِإَذا َقْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّوَن َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن (}   : ونزل في إعجاب المشرآين بقول ابن الزبعري  َوَقاُلوا َأآِلَهُتَن
   . باطل وهذا الجدل الذي سلكوه  ] 58-57  : الزخرف [   { َخِصُموَن َخْيٌر َأْم ُهَو َما َضَرُبوُه َلَك ِإلَّا َجَدًال َبْل ُهْم َقْوٌم

نََّم   ِإنَُّكْم َوَما (}   : فقوله وهم يعلمون ذلك ألنهم قوم عرب ومن لغتهم أن ما لما ال يعقل، َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجَه
ه من األحجار      { َواِرُدوَن َأْنُتْم َلَها انوا يعبدون ة         إنما أريد بذلك ما آ ك المالئك اول ذل ي آانت صور أصنام، وال يتن الت
 الصور، وال المسيح، وال عزيرًا، وال أحدًا من الصالحين ألن اللفظ ال يتناولهم ال زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الذين

   . لفظًا وال معنى

ْم    }    : اهللا تعالى فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى ابن مريم من المثل جدل باطل آما قال ْل ُه َما َضَرُبوُه َلَك ِإلَّا َجَدًال َب
   .  { َخِصُموَن َقْوٌم

ا        أي بنبوتنا   { َعْمَنا َعَلْيِهَأْن ِإلَّا َعْبٌد }  أي عيسى   } ِإْن ُهَو {   : ثم قال ى م درتنا عل ام ق اه     أي دليًال على تم نشاء حيث خلقن
من هذا وال من هذا، وخلقنا سائر بني آدم من ذآر  من ذآر بال أنثى، وخلقنا آدم ال من أنثى بال ذآر، وقد خلقنا حواء
اهرة    أي أمارة ودليًال  { ِللنَّاِس َوِلَنْجَعَلُه آَيًة }  : وأنثى آما قال في اآلية األخرى درتنا الب ى ق ا   {  عل ًة ِمنَّ ا     } َوَرْحَم رحم به ن

   . من نشاء

ون  [   { َحلَّاٍف َمِهيٍن َوَلا ُتِطْع ُآلَّ }    : األخنس بن شريق ونزول قوله تعالى فيه  : وذآر ابن إسحاق ات، وذآر     ] 10  : ن اآلي
ن عمرو      وأنا آبير قريش وسيدها، ويترك أبو أينزل على محمد وأترك  : بن المغيرة حيث قال الوليد مسعود عمرو ب

   . الثقفي سيد ثقيف فنحن عظيما القريتين

   . والتي بعدها  ] 31  : الزخرف [   { َعِظيٍم ُنزَِّل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َوَقاُلوا َلْوَلا }    : ونزول قوله فيه

يط    ي مع ن أب ي أنك جالست      : وذآر أبي بن خلف حين قال لعقبة ب م يبلغن داً  أل ه وجهي من وجهك        ؟ محم وسمعت من
ك عدو اهللا        إن أنت جلست -وأستغلظ من اليمين  -م أن أآلمك حرا ه ففعل ذل ل في وجه إليه أو سمعت منه إال أن تتف

   . -لعنه اهللا  -عقبة 

ا     َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم (}   : فأنزل اهللا وُل َي ِه َيُق ى َيَدْي ِبيًال       َعَل وِل َس َع الرَُّس ْذُت َم ي اتََّخ مْ    * َلْيَتِن ي َل ى َلْيَتِن ا َوْيَلَت ًا    َي ْذ ُفَلان َأتَِّخ
   . والتي بعدها  ] 28-27  : الفرقان [   { َخِليًال

   . قال ومشى أبي بن خلف بعظم بال قد أرم

ه        هذا بعد ما أرم، ثم فته بيده يا محمد أنت تزعم أن اهللا يبعث  : فقال ريح نحو رسول اهللا صلى اهللا علي ثم نفخه في ال
   . وسلم

   . ثم يدخلك النار أنا أقول ذلك، يبعثه اهللا وإياك بعد ما تكونان هكذا  ! نعم  : فقال

رٍَّة     ُقْل ُيْحِييَها* َوَنِسَي َخْلَقُه َقاَل َمْن ُيْحِيي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم  َوَضَرَب َلَنا َمَثًال (}   : وأنزل اهللا تعالى َأَها َأوََّل َم ِذي َأْنَش الَّ
   . إلى آخر السورة  ] 79-78  : يس [   { َعِليٌم َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق



لم       : قال ه وس ا بلغني وهو يطوف     -واعترض رسول اهللا صلى اهللا علي ة     فيم اب الكعب د ب ب،     -عن ن المطل األسود ب
   . وائل وآانوا ذوي أسنان في قومهم والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والعاص بن

   . وأنت في األمر يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن  : فقالوا

   . آخرها إلى  { َلا َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن* اْلَكاِفُروَن  ُقْل َيا َأيَُّها }    : نزل اهللا فيهمفأ

   . ولما سمع أبو جهل بشجرة الزقوم

الى   هلموا  : هو تمر يضرب بالزبد ثم قال  ؟ زقومأتدرون ما ال  : قال أنزل اهللا تع وِم    }    : فلنتزقم ف َجَرَة الزَّقُّ امُ * ِإنَّ َش  َطَع
   .  ] 44-43  : الدخان [   { اْلَأِثيِم

د طمع       ووقف الوليد بن المغيرة فكلَّم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ه وق لم يكلم ه وس ورسول اهللا صلى اهللا علي
وم      ن أم مكت ه اب ة       - في إسالمه فمر ب ن عنكث د اهللا ب ة بنت عب لم        -عاتك ه وس م رسول اهللا صلى اهللا علي األعمى فكل

   . يستقرئه القرآن، فشق ذلك عليه حتى أضجره وجعل

ه         وذلك أنه شغله عما آان فيه من أمر الوليد، وما طمع فيه من إسالمه،  ًا، وترآ ه عابس ه انصرف عن ر علي ا أآث فلم
ذي   : وقد قيل  } مرفوعة مطهرة { إلى قوله   { األعمى عبس وتولى أن جاءه }    : فأنزل اهللا تعالى ان يحدث رسول     إن ال آ

   . أعلم اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين جاءه ابن أم مكتوم أمية بن خلف فاهللا

يس بصحيح،      ثم ذآر ابن إسحاق من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة وذلك حين بلغهم ل ل ان النق إسالم أهل مكة وآ
جلس يومًا مع المشرآين،   : وغيره أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ) الصحيح ( هو ما ثبت في ولكن آان له سبب، و

   . حتى ختمها وسجد يقرؤها عليهم  { صاحبكم والنجم إذا هوى ما ضل j}   : عليه وأنزل اهللا

الى  فسجد من هناك من المسلمين والمشرآين والجن واإلنس، وآان لذلك سبب   : ذآره آثير من المفسرين عند قوله تع
 {j مُ      ِمْن َرُسوٍل َوَلا َنِبيٍّ ِإلَّا ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى الشَّْيَطاُن َقْبِلَك َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن مَّ ُيْحِك ْيَطاُن ُث ي الشَّ ا ُيْلِق  ِفي ُأْمِنيَِّتِه َفَيْنَسُخ اللَُّه َم

   .  ] 52  : الحج [   { اللَُّه آَياِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم

ئال يسمعها     وذآروا قصة الغرانيق وقد أحببنا اإلض ا صفحًا ل ى مواضيعها، إال أن      راب عن ذآره من ال يضعها عل
   .  ) الصحيح ( أصل القصة في 

   . عكرمة عن ابن عباس حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن  : قال البخاري

اإلنس انفرد به البخاري دون والمشرآون والجن و سجد النبي صلى اهللا عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون  : قال
   . مسلم

   . إسحاق سمعت األسود عن عبد اهللا حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي  : وقال البخاري

 -أو تراب  -من معه غير شيخ أخذ آفًا من حصا  قرأ النبي صلى اهللا عليه وسلم والنجم بمكة، فسجد فيها وسجد  : قال
   . فرأيته بعد قتل آافرًا، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث شعبة يكفيني هذا،  : وقال فرفعه إلى جبهته

ن المطلب     حدثنا إبراهيم حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس  : وقال اإلمام أحمد ر ب عن عكرمة بن خالد عن جعف
   . بن أبي وداعة عن أبيه

ده، فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد         بمكة سورة النجم، فسجد  قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال وسجد من عن
   . ال يسمع أحدًا يقرأها إال سجد معه ولم يكن أسلم يومئذ المطلب، فكان بعد ذلك



   . وقد رواه النسائي عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به

وذلك الشيخ الذي استثناه ابن مسعود لم يسجد   رأسه استكبارًا،وقد يجمع بين هذا والذي قبله بأن هذا سجد ولكنه رفع 
   . بالكلية واهللا أعلم

ة لرسول اهللا         د سجدوا متابع ا رأى المشرآين ق ل لم لموا         والمقصود أن الناق د أس م ق د أنه لم أعتق ه وس صلى اهللا علي
   . لحبشة بهاالخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة ا واصطلحوا معه ولم يبق نزاع بينهم، فطار

ن إسحاق     فظنوا صحة ذلك فأقبل منهم طائفة طامعين بذلك، وثبتت جماعة وآالهما ذآر اب محسن مصيب فيما فعل ف
ن         أسماء من رجع منهم؛ عثمان بن عفان وامرأته رقية ة ب ن عتب ة ب و حذيف لم، وأب ه وس بنت رسول اهللا صلى اهللا علي

د   ربيعة، وامرأته سهلة بنت وام،           سهيل بن عمرو وعب ن الع ر ب ن غزوان، والزبي ة ب اب، وعتب ن رئ ن جحش ب اهللا ب
   . بن عمير، وسويبط بن سعد بن حرملة ومصعب

ن           د اهللا ب رو، وعب ن عم داد ب ن عوف والمق رحمن ب د ال ر، وعب د األسد،        وطليب بن عمي ن عب لمة ب و س مسعود، وأب
ا    -ة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة بن عثمان، وسلم وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة، وشماس د حبس وق

   . -وهو ممن شك فيه أخرج إلى الحبشة أم ال  -وعمار بن ياسر  -والخندق  بمكة حتى مضت بدرًا وأحدًا

د          ة وعب ه السائب، وأخواه قدام ون، وابن ن مظع ان ب ة،       ومعتب ابن عوف، وعثم ن حذاف يس ب ون، وخن ا مظع اهللا ابن
   . وعامر بن ربيعة، وامرأته ليلى بنت أبي حثمة -الخندق  وقد حبس بمكة إلى بعد - وهشام بن العاص بن وائل

م       وقد حبس حتى آان -وعبد اهللا بن مخرمة، وعبد اهللا بن سهيل بن عمرو  لمين فشهد معه ى المس يوم بدر فانحاز إل
ن عبد شمس، وامرأته سودة بنت آلثوم بنت سهيل، والسكران بن عمرو ب وأبو سبرة بن أبي رهم، وامرأته أم -بدرًا 

دة    وسعد بن خولة، -بمكة قبل الهجرة وخلف على امرأته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وقد مات -زمعة  و عبي وأب
ي سرح     ن أب ون رجًال      بن الجراح، وعمرو بن الحارث بن زهير وسهيل بن بيضاء، وعمرو ب ة وثالث يعهم ثالث فجم

   . رضي اهللا عنهم

ين        (  (   : وقالت عائشة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : يوقال البخار أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل ب
     .  )  ) البتين

   . المدينة فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من آان هاجر إلى الحبشة إلى

ي موسى وهو في         عن أبي موسى وأسماء رضي اهللا عنهما عن النبي صلى اهللا عليه  : وفيه دم حديث أب د تق وسلم وق
اء         ، وسيأتي حديث أسماء بنت عميس ) الصحيحين (  اجرة الحبشة إن ش أخر من مه ان ت بعد فتح خيبر حين قدم من آ

   . اهللا وبه الثقة

   . إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان عن  : وقال البخاري

م           آنا نسلِّم على النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي فيرد  : قال ه فل لمنا علي د النجاشي س ا من عن ا رجعن ا، فلم علين
   ؟ إنا آنا نسلم عليك فترد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي لم ترد علينا   : يرد علينا، فقلنا يا رسول اهللا

   .  )  ) إن في الصالة شغًال (  (   : قال

ه، وهو         وقد روى البخاري أيضًا ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق أخر عن     ران عن األعمش ب ن مه ليمان ب س
 َوُقوُموا ِللَِّه (}   : آنا نتكلم في الصالة حتى نزل قوله  ) الصحيحين (  يقوي تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت في

   . عن الكالم فأمرنا بالسكوت ونهينا  ] 238  : البقرة [   { َقاِنِتيَن



ا   على أن المراد جنس الصحابة، فإن زيدًا أنصاري مدني، وتحريم الكالم في الصالة ثبت بمكة، فتعين الحمل على م
   . تقدم

   . وإنما آان المحرم له غيرها معها واهللا أعلم ه اآلية وهي مدنية فمشكل ولعله اعتقد أنها المحرمة لذلكوأما ذآر

و       عثمان  : وآان ممن دخل منهم بجوار؛ فيمن سمي لنا  : قال ابن إسحاق رة، وأب ن المغي د ب بن مظعون في جوار الولي
   . ة بنت عبد المطلبطالب، فإن أمه بر سلمة بن عبد األسد في جوار خاله أبي

   . حدثني عمن حدثه عن عثمان فأما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف

دو في          لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا  : قال روح ويغ بالء، وهو ي لم من ال ه وس علي
ال  ي           غدو  واهللا إن  : أمان من الوليد بن المغيرة ق ي جوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل دين ي ورواحي ف

د    يا  : في اهللا ما ال يصيبني لنقص آثير في نفسي، فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له يلقون من البالء واألذى ا عب أب
   . شمس وفت ذمتك، وقد رددت إليك جوارك

 لعله آذاك أحد من  ؟ لم يا ابن أخي  : قال له



 

ن إسحاق ال اب د خروج من  : ق ان إسالم عمر بع ى  خرج من أصحاب رسول وآ لم إل ه وس اهللا صلى اهللا علي
   . الحبشة

د         حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اهللا بن عياش  : قال ابن إسحاق ن عب ز ب د العزي ة، عن عب ي ربيع بن أب
ة قالت   اهللا بن عامر بن ربيعة، عن أمه أم عبد اهللا بنت د        : أبي حثم ى أرض الحبشة وق ا لنترحل إل ذهب  واهللا إن

ا،       : أقبل عمر فوقف علي وهو على شرآه، فقالت عامر في بعض حاجتنا، إذ ا وشدة علين ه أذى لن  وآنا نلقى من
   ؟ إنه االنطالق يا أم عبد اهللا  : فقال  : قالت

   . حتى يجعل اهللا لنا مخرجًا  ؟ وقهرتمونا واهللا لنخرجن في أرض من أرض اهللا إذ آذيتمونا  ! نعم   : قلت

   . خروجنا-فيما أرى  -وقد أحزنه  صحبكم اهللا، ورأيت له رقة لم أآن أراها، ثم انصرف  : فقال  : قالت

   . عمر آنفًا ورقته وحزنه علينا يا أبا عبد اهللا لو رأيت  : فجاء عامر بحاجتنا تلك، فقلت له  : قالت

   ؟ أطمعت في إسالمه  : قال

   ! نعم   : قلت  : قالت

   . الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطابال يسلم   : قال

   . يأسًا منه لما آان يرى من غلظته وقسوته على اإلسالم  : قالت

انين    هذا يردُّ قول من زعم أنه آان تمام األربعين من المسلمين؛  : قلت وق الثم فإن المهاجرين إلى الحبشة آانوا ف
   . المهاجريناألربعين بعد خروج  إنه آان تمام  : اللهم إال أن يقال

ال     ويؤيد هذا ما ذآره ابن إسحاق ههنا في قصة إسالم عمر وحده رضي اهللا  ه ق ياقها فإن ه، وس ان إسالم     : عن وآ
د أسلمت،              عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب   ل آانت ق ن نفي ن عمرو ب د ب ن زي د سعيد ب وآانت عن

   . مرمستخفون بإسالمهم من ع وأسلم زوجها سعيد بن زيد وهم

ن   وآان نعيم بن عبد اهللا النحام رجل من بني عدي قد أسلم أيضًا، مستخفيًا بإسالمه فرقًا من قومه، وآان خباب ب
د رسول اهللا صلى اهللا     األرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن، فخرج عمر يومًا متوشحًا سيفه يري

ين    ورهطًا من أصحابه فذآروا له أنهم قد  عليه وسلم م قريب من أربع ين    اجتمعوا في بيت عند الصفا، وه من ب
ي  ي       رجال ونساء ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمه حمزة، وأبو بكر بن أب ن أب ي ب ة الصديق، وعل قحاف

ام      ان أق م         طالب رضي اهللا عنهم، في رجال من المسلمين ممن آ ة، ول لم بمك ه وس مع رسول اهللا صلى اهللا علي
   . إلى أرض الحبشة يخرج فيمن خرج

   ؟ أين تريد يا عمر  : فلقيه نعيم بن عبد اهللا فقال

   . وعاب دينها، وسبَّ آلهتها فأقتله أريد محمدًا هذا الصابي الذي فرق أمر قريش، وسفَّه أحالمها،  : قال

داً   تارآيك تمشي على األرض  واهللا لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف  : فقال له نعيم د قتلت محم   ؟ وق
   . أفال ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم

   ؟ وأي أهل بيتي   : قال

ه،     ختنك وابن عمك سعيد بن زيد، وأختك فاطمة فقد واهللا أسلما  : قال ى دين لم عل وتابعا محمدًا صلى اهللا عليه وس
ه       فعليك بهما، فرجع عمر عائدًا إلى أخته ن األرت مع اب ب دها خب ة وعن ا   فاطم ا،     ) طه  ( صحيفة فيه ا إياه يقريه

 وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة   -أو في بعض البيت  -عمر تغيب خباب في مخدع لهم  فلما سمعوا حس
ال  فجعلتها تحت فخذها، وقد سمع عمر حين دنا إلى الباب قراءة خباب عليها، فلما دخل  ي       : ق ة الت ذه الهينم ا ه م

   ؟ سمعت



 

   . شيئًاما سمعت   : قاال له

   . بختنه سعيد بن زيد بلى، واهللا لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدًا على دينه، وبطش  : قال

ه    فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها، ه وختن ه أخت م    : فلما فعل ذلك قالت ل نع
ا رأى عمر    قد أسلمنا وآمنا باهللا ورسوله فاصنع ما بدا ا صنع وارعوى،          لك، فلم ى م دم عل دم ن ه من ال ا بأخت م

آاتبًا، فلما  وآان عمر  ؟ هذه الصحيفة التي آنتم تقرؤن آنفًا أنظر ما هذا الذي جاء به محمدًا أعطيني  : وقال ألخته
   . إنا نخشاك عليها  : قال ذلك قالت له أخته

ا، فلم     : قال ا إليه ك طمعت في إسالمه فقالت       اال تخافي، وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأه ال ذل ا أخي إنك      : ق ي
   . المطهرون نْجس، على شرآك، وإنه ال يمسَّه إال

   . ما أحسن هذا الكالم وأآرمه  : منها صدرًا قال فقرأها فلما قرأ  ) طه ( فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها 

ي  واهللا   : فلما سمع ذلك خباب بن األرت خرج إليه فقال له ه        يا عمر إن دعوة نبي د خصك ب ألرجو أن يكون اهللا ق
و  معته أمس وه إني س لم؛ ف ه وس ول صلى اهللا علي ن    (  (   : يق ر ب ام أو بعم ن هش م ب أبي الحك الم ب د اإلس م أي الله

   . اهللا يا عمر فاهللا  )  ) الخطاب

   . فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم  : فقال له عند ذلك

ى رسول اهللا       هو في بيت عند الصفا، معه نفر من أصحابه، فأخذ عمر  : بفقال له خبا د إل م عم سيفه فتوشحه، ث
فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول اهللا صلى      صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فضرب عليهم الباب

ى رسول ا     اهللا عليه وسلم فنظر من خلل الباب؛ لم    فإذا هو بعمر متوشح بالسيف، فرجع إل ه وس هللا صلى اهللا علي
   . يا رسول اهللا هذا عمر بن الخطاب متوشحًا بالسيف  : وهو فزع فقال

   . يريد شرًا قتلناه بسيفه فائذن له، فإن آان جاء يريد خيرًا بذلناه، وإن آان  : فقال حمزة

لم       له الرجل ونهض   فأذن  .  )  ) ايذن له (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ه وس ه رسول اهللا صلى اهللا علي إلي
ن الخطاب      (  (   : أو بمجمع ردائه ثم جذبه جذبة شديدة فقال حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بحجزته ا اب   ؟ ما جاء بك ي

   .  )  ) فواهللا ما أرى أن تنتهي حتى ينزل اهللا بك قارعة

   . اهللا من عند يا رسول اهللا جئتك ألومن باهللا ورسوله، وبما جاء  : فقال عمر

رق أصحاب رسول اهللا     فكبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكبيرة فعرف أهل البيت أن  : قال عمر قد أسلم، فتف
يمنعان       صلى اهللا عليه وسلم من مكانهم، وقد عزوا في ا س وا أنهم زة، وعلم أنفسهم حين أسلم عمر مع إسالم حم

   . هما من عدوهموسلم، وينتصفون ب رسول اهللا صلى اهللا عليه

   . أسلم رضي اهللا عنه فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسالم عمر حين  : قال ابن إسحاق

ن إسحاق    ال اب ي نجيح المكي، عن أصحابه          : ق ن أب د اهللا ب ك أن       : وحدثني عب د، وعمن روى ذل عطاء، ومجاه
ول      ان يق ه آ ه أن ه عن ا         لإلسالم  آنت   : إسالم عمر فيما تحدثوا ب ة أحبه دًا، وآنت صاحب خمر في الجاهلي مباع

   . وأشربها

دًا،    وآان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة، فخرجت ليلة أريد نهم أح جلسائي أولئك فلم أجد فيه م
ال   لو أني جئت فالنًا الخمار لعلي أجد  : فقلت ي  ل   : فقلت   : عنده خمرًا فأشرب منها، فخرجت فجئته فلم أجده ق و أن

   . فطفت سبعًا أو سبعين جئت الكعبة

وآان إذا صلى استقبل الشام، وجعل الكعبة  فجئت المسجد؛ فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي،  : قال
   . األسود واليماني بينه وبين الشام، وآان مصاله بين الرآنين



 

ه        : أسمع ما يقول، فقلت الليلة حتىواهللا لو أني استمعت لمحمد   : فقلت حين رأيته  : قال ه ألستمع من وت من ئن دن ل
ائم       ألروعنه، فجئت من قبل الحجر فدخلت لم ق ه وس تحت ثيابها، فجعلت أمشي رويدًا ورسول اهللا صلى اهللا علي

   . القرآن، حتى قمت في قبلته مستقبله ما بيني وبينه إال ثياب الكعبة يصلي يقرأ

م أزل     فلما سمعت القرآن   : قال ي وبكيت ودخلني اإلسالم، فل ى قضى رسول اهللا        رق له قلب ًا حت اني قائم في مك
ي حسين    صلى اهللا عليه وسلم صالته، ثم انصرف، وآان إذا ان مسكنه في     -انصرف خرج على دار ابن أب وآ

   . -معاوية  الدار الرقطاء التي آانت بيد

ا         ابن أزهر أدرآته، فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس، ودار  : قال عمر ي إنم ي فظن أن ا سمع حسي عرفن فلم
   ؟ الخطاب هذه الساعة  ما جاء بك يا ابن  : اتبعته ألوذيه، فنهمني ثم قال

   . قلت جئت ألومن باهللا وبرسوله وبما جاء من عند اهللا  : قال

ال  ال         : ق م ق لم ث ه وس د اهللا رسول اهللا صلى اهللا علي د  (  (   : فحم ا عمر   هداك اهللا  ق ي        )  ) ي ا ل م مسح صدري، ودع ث
   . صلى اهللا عليه وسلم بيته بالثبات، ثم انصرفت ودخل رسول اهللا

   . فاهللا أعلم أي ذلك آان  : قال ابن إسحاق

ك من         : قلت ا ورد في ذل ه وم ار مطوًال في أول      وقد استقصيت آيفية إسالم عمر رضي اهللا عن األحاديث واآلث
   . على حدة، وهللا الحمد والمنةسيرته التي أفردتها 

   ؟ أي قريش أنقل للحديث  : أسلم عمر قال لما  : وحدثني نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر قال  : قال ابن إسحاق

   . جميل بن معمر الجمحي فغدا عليه  : فقيل له

ن عمر   ا يفعل         : قال عبد اهللا ب ره وأنظر م ع أث ا غالم   -وغدوت أتب ا ر   وأن ل آم ه     -أيت  أعق ال ل اءه فق ى ج   : حت
   ؟ صلى اهللا عليه وسلم  أعلمت يا جميل أني أسلمت، ودخلت في دين محمد

ا          : قال ه أن ر، واتبعت ه عم ام يجر رداءه واتبع ى ق ه حت أعلى         فواهللا ما راجع اب المسجد صرخ ب ى ب ام عل ى ق حت
   . طاب قد صباأال إن ابن الخ -الكعبة  وهم في أنديتهم حول -يا معشر قريش   : صوته

ه إال      : يقول عمر من خلفه  : قال د أسلمت وشهدت أن ال إل ه      آذب ولكني ق اروا إلي دًا رسول اهللا، وث اهللا وأن محم
   . على رؤوسهم فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس

ول      : قال ى رأسه وهو يق م      : وطلح فقعد وقاموا عل دا لك ا ب وا م و    افعل اهللا أن ل أحلف ب د       ف ة رجل لق ا ثالثمائ د آن ق
     . ترآناها لكم أو ترآتموها لنا

رة وقميص          : قال ة حب ه حل ريش علي ل شيخ من ق ال      فبينما هم على ذلك إذ أقب يهم، فق ى وقف عل ا    : موشى حت م
   ؟ شأنكم

   . صبأ عمر  : فقالوا

   . خلوا عن الرجل  ؟ مون لكم صاحبهم هكذايسل أترون بني عدي  ؟ رجل اختار لنفسه أمرًا فماذا تريدون  ؟ فمه  : قال

   . فواهللا لكأنما آانوا ثوبًا آشط عنه  : قال

ال ة  : ق ى المدين اجر إل د أن ه ي بع ذي  : فقلت ألب ة من الرجل ال ا أب م  ي وم أسلمت وه ة ي ك بمك وم عن زجر الق
   ؟ يقاتلونك

   . ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي  : قال



 

يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة    وي، وهو يدل على تأخر إسالم عمر؛ ألن ابن عمر عرضوهذا إسناد جيد ق
ع       وآانت أحد في سنة ثالث من الهجرة، وقد آان مميزًا ل الهجرة بنحو من أرب يوم أسلم أبوه، فيكون إسالمه قب

   . تسع سنين واهللا أعلم سنين، وذلك بعد البعثة بنحو

ال      م، أخبرنا األصم، أخبرنا أحمد بن عبدحدثنا الحاآ  : وقال البيهقي ن إسحاق ق ونس، عن اب م    : الجبار، حدثنا ي ث
لم    ه وس ة      قدم على رسول اهللا صلى اهللا علي ك     -عشرون رجًال وهو بمك من النصارى حين     -أو قريب من ذل

   . الكعبةفوجدوه في المجلس، فكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم حول  ظهر خبره من أرض الحبشة،

ى   فلما فرغوا من مساءلتهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إل
ا سمعوا رآن، فلم يهم الق ال عل ه وصدقوه  اهللا عز وجل وت وا ب ه وآمن تجابوا ل م اس دمع، ث نهم من ال فاضت أعي

   . في آتابهم من أمره وعرفوا منه ما آان يوصف لهم

م من أهل      خيبكم  : فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقال اهللا من رآب بعثكم من وراءآ
تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم، ما  دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل، فلم

ًا أحمق   نكم   نعلم رآب ال    -م ا ق م    : -أو آم الوا له م        : ق ا ولك ا أعمالن يكم، لن اهلكم سالم عل ألون    ال نج الكم، ال ن أعم
   . أنفسنا خيرًا

   . إن النفر من نصارى نجران، واهللا أعلم أي ذلك آان  : فيقال

الوا           الذين آتيناهم { واهللا أعلم أن فيهم نزلت هذه اآليات   : ويقال يهم ق ى عل ون وإذا يتل ه يؤمن م ب ه ه اب من قبل الكت
لمين     إنه الحق من ربنا إناآمنا به  ه مس درؤن بالحسنة         * آنا من قبل ا صبروا وي رتين بم ون أجرهم م أولئك يؤت
م        * ومما رزقناهم ينفقون  السيئة ا ولك ا أعمالن الوا لن ه وق يكم ال     وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عن الكم سالم عل أعم

   .  } نبتغي الجاهلين

  نجاشيفصل آتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى ال

  :  ) الدالئل ( قال البيهقي في 

  النجاشي،  باب ما جاء في آتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى 

ار، عن   ال      ثم روى عن الحاآم، عن األصم، عن أحمد بن عبد الجب ن إسحاق ق ونس، عن اب اب من     (  (   : ي ذا آت ه
ى      لم إل ه وس اهللا         النجاشي األصحم عظيم الحبشة،     رسول اهللا صلى اهللا علي دى، وآمن ب ع اله ى من اتب سالم عل

وأدعوك   إله إال اهللا وحده ال شريك له، لم يتخذ صاحبًة وال ولدًا، وأن محمدًا عبده ورسوله  ورسوله وشهد أن ال
   . بدعاية اهللا فإني أنا رسوله فأسلم تسلم

د إال    {  نكم أن ال نعب ا وبي يئًا وال يتخذ بعضنا بعضًا        اهللا وال يا أهل الكتاب تعالوا إلى آلمة سواء بينن ه ش نشرك ب
   .  )  ) فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك  } اشهدوا بأنا مسلمون أربابًا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا

إن  ا نظر، ف ره ههن ي ذآ د قصة هجرة الحبشة وف ي بع ره البيهق ذا ذآ ى  هك ا هو إل اب إنم ذا الكت الظاهر أن ه
ى اهللا عز     لمسلم صاحب جعفر وأصحابه،النجاشي الذي آان بعد ا دعوهم إل وذلك حين آتب إلى ملوك األرض ي

ى صاحب مصر،     وجل قبيل الفتح، آما آتب إلى هرقل عظيم الروم قيصر الشام، وإلى آسرى ملك الفرس، وإل
   . وإلى النجاشي

ة وهي     نسخة واحد آانت آتب النبي صلى اهللا عليه وسلم إليهم واحدة؛ يعني  : قال الزهري ذه اآلي ا ه ة، وآلها فيه
ا في          من سورة آل عمران، وهي مدنية بال خالف فإنه ة من أوله انون آي زل ثالث وثم د ن من صدر السورة، وق

   . التفسير، وهللا الحمد والمنة وفد نجران آما قررنا ذلك في

ا       لعل األصحم فهذا الكتاب إلى الثاني ال إلى األول، وقوله فيه إلى النجاشي األصحم راوي بحسب م مقحم من ال
   . فهم، واهللا أعلم



 

ه   وأنسب من هذا ههنا ما ذآره البيهقي أيضًا عن الحاآم، عن أبي الحسن دثنا   -بمرو   -محمد بن عبد اهللا الفقي ح
ال  حماد بن أحمد، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا بعث رسول اهللا صلى      : سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق ق

   : أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وآتب معه آتابًا لم عمرو بناهللا عليه وس

د إليك     بسم اهللا الرحمن الرحيم، من محمد رسول اهللا إلى النجاشي (  (  إني أحم األصحم ملك الحبشة، سالم عليك ف
ريم روح اهللا  اهللا الملك القدوس المؤمن المهيمن، ول الطاهرة        وأشهد أن عيسى بن م ريم البت ى م ا إل ه ألقاه وآلمت

   . الحصينة، فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخته، آما خلق آدم بيده ونفخه الطيبة

ه، وأن        ى طاعت واالة عل ه، والم ى اهللا وحده ال شريك ل إني        وإني أدعوك إل اءني، ف ذي ج ي وبال ؤمن ب ي فت تتبعن
رًا، ومع         ن عمي جعف د بعثت إليك اب إني          هرسول اهللا وق ر، ف أقرهم ودع التجب إذا جاؤوك ف ر من المسلمين ف نف

   .  )  ) وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، والسالم على من اتبع الهدى أدعوك وجنودك إلى اهللا عز وجل،

د رسول اهللا من النجاشي      بسم اهللا الرحمن  : فكتب النجاشي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرحيم، إلى محم
د      صحم بن أبجر، سالم عليك يا نبي اهللا مناأل ى اإلسالم، فق داني إل اهللا ورحمة اهللا وبرآاته ال إله إال هو الذي ه

   . ذآرت رسول اهللا فيما ذآرت من أمر عيسى، فورب السماء واألرض إن عيسى ما يزيد على ما بلغني آتابك يا

ن عمك وأصحابه، فأ           ا اب ا وقرين ه إلين ا بعثت ب ا م د عرفن د بايعتك      شهد أنك رسول   وق اهللا صادقًا ومصدقًا، وق
   . العالمين وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه هللا رب

ك           إني ال أمل ن أبجر، ف ن األصحم ب ا ب ي اهللا بأربح ا نب ا       وقد بعثت إليك ي إال نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت ي
   .  )  ) رسول اهللا فإني أشهد أن ما تقول حق

  المطلب في نصر رسول اهللا بائل قريش بني هاشم وعبدفصل ذآر مخالفة ق 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتحالفهم فيما  في ذآر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول
لم، وحصرهم          بينهم عليهم، على أن ال يبايعوهم وال ه وس يهم رسول اهللا صلى اهللا علي لِّموا إل ى يس يناآحوهم حت

ات            في شعبإياهم  ه من آي ك آل ا ظهر في ذل اجرة، وم ة ف ذلك صحيفة ظالم  أبي طالب مدة طويلة، وآتابتهم ب
   . النبوة ودالئل الصدق

ة عن الزهري      ن عقب ى المسلمين       : قال موسى ب تدوا عل م إن المشرآين اش غ المسلمين        ث ى بل انوا حت ا آ آأشد م
   . يقتلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عالنية الجهد، واشتد عليهم البالء، وجمعت قريش في مكرها أن

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعبهم،   فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا
   . وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادوا قتله

   . ويقينًا إيمانًا فاجتمع على ذلك مسلمهم وآافرهم، فمنهم من فعله حمية، ومنهم من فعله

وأجمعوا على ذلك، اجتمع المشرآون من     فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،
ه        قريش، فأجمعوا أمرهم أن ال يجالسوهم وال لَّموا رسول اهللا صلى اهللا علي ى يس وتهم حت يبايعوهم وال يدخلوا بي

يأخذهم بهم رأفة  ومواثيق ال يقبلوا من بني هاشم صلحًا أبدًا، وال وآتبوا في مكرهم صحيفة وعهودًا وسلم للقتل،
   . حتى يسلموه للقتل

ًا   فلبث بنو هاشم في شعبهم ثالث سنين، واشتد عليهم البالء والجهد وقطعوا عنهم األسواق، فال يترآوا لهم طعام
  فاشتروه يقدم مكة وال بيعًا إال بادروهم إليه،

   . سفك دم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميريدون بذلك أن يدرآوا 

رى        فكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه ى ي ى فراشه حت لم فاضطجع عل وس
اس   ام الن راش           ذلك من أراد به مكرًا واغتياًال له، فإذا ن ى ف ه فاضطجعوا عل ي عم ه أو بن ه أو أخوت أمر أحد بني

   . وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه يه وسلم،رسول اهللا صلى اهللا عل



 

دو         لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا  : قال روح ويغ بالء، وهو ي لم من ال ه وس علي
ي ورواحي في جوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل       غدو واهللا إن  : في أمان من الوليد بن المغيرة قال

ه    ديني يلقون من البالء واألذى ال ل رة فق   : في اهللا ما ال يصيبني لنقص آثير في نفسي، فمشى إلى الوليد بن المغي
   . أبا عبد شمس وفت ذمتك، وقد رددت إليك جوارك يا

   . لعله آذاك أحد من قومي  ؟ لم يا ابن أخي  : قال له

   . بغيره ال، ولكني أرضى بجوار اهللا عز وجل، وال أريد أن أستجير  : فقال

   . عالنية فانطلق إلى المسجد فاردد عليَّ جواري عالنية آما أجرتك  : قال

     . هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري  : فانطلقنا فخرجا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد بن المغيرة  : قال

   . أستجير بغير اهللا، فقد رددت عليه جواره قد وجدته وفيًَّا آريم الجوار، ولكني قد أحببت أن الصدق،   : قال

م    ثم انصرف عثمان رضي اهللا عنه ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر في مجلس من قريش ينشدهم، فجلس معه
   : عثمان فقال لبيد

  * أال آل شيء ما خال اهللا باطل

   . صدقت  : فقال عثمان

   : فقال لبيد

  * وآل نعيم ال محالة زائل

   . آذبت، نعيم الجنة ال يزول  : فقال عثمان

   ؟ فيكم يا معشر قريش، واهللا ما آان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا  : فقال لبيد

ان    فال تجدن في نفسك من قوله، فردَّ إن هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا  : فقال رجل من القوم ه عثم علي
   . ولطم عينه فخضرها والوليد ابن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان حتى شري أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل

   . في ذمة منيعة واهللا يا ابن أخي إن آانت عينك عما أصابها لغنية، ولقد آنت  : فقال

ي جوار من هو       ما بل واهللا إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل  : يقول عثمان  : قال ي لف أصاب أختها في اهللا، وإن
   . أعزُّ منك وأقدر يا أبا عبد شمس

   . هلم يا ابن أخي إلى جوارك فعد  : فقال له الوليد

   ! ال  : قال

ي      وأما أبو سلمة بن عبد األسد، فحدثني أبي إسحاق بن  : قال ابن إسحاق ن عمر أب د اهللا ب يسار، عن سلمة بن عب
ذا    : بأبي طالب، مشى إليه رجال من بني مخزوم، فقالوا له أن أبا سلمة لما استجار  : دثهسلمة أنه ح يا أبا طالب ه

   ؟ أخيك محمدًا، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا منعت منا ابن

   . أمنع ابن أخي، فقام أبو لهب إنه استجار بي، وهو ابن أختي وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم  : قال

ه، واهللا         يا معشر قريش واهللا لقد أآثرتم على هذا الشيخ، ما تزالون  : فقال ين قوم ه في جواره من ب ون علي تتواثب
   . حتى يبلغ ما أراد لتنتهن أو لنقومن معه في آل ما قام فيه،



 

   . بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة  : قالوا

لم     ه وس أبقوا وآان لهم وليًا وناصرًا على رسول اهللا صلى اهللا علي و طالب حين سمعه          ف ه أب ك فطمع في ى ذل عل
ا لهب           يقول ما يقول، ورجا أن يقوم معه في شأن رسول    و طالب يحرض أب ال أب لم، فق ه وس اهللا صلى اهللا علي

   : صلى اهللا عليه وسلم على نصرته ونصرة رسول اهللا

  لفي روضة ما أن ُيساُم المظالما* إن امرءًا أبو عتيبة عمه 

  أبا معتِب ثبت سوادك قائما* ن منه نصيحتي أقول له، وأي

  تسب بها إمَّا هبطت المواسما* وال تقبلنَّ الدهر ما عشَت خطة 

  فإنك لم تخلق على العجز الزما* وولِّ سبيل العجِز غيرك منهم 

  أخا الحرب يعطى الخسف حتى يسالما* وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى 

  م يخذلوك غانمًا أو مغارماول* وآيف ولم يجنوا عليك عظيمة 

  وتيمًا ومخزومًا عقوقًا ومأثما* جزى اهللا عنا عبد شمٍس ونوفًال 

  جماعتنا آيما ينالوا المحارما* بتفريقهم من بعِد ودٍّ وألفٍة 

  ولما تروا يومًا لدى الشعب قائما* آذبتم وبيت اهللا نبزى محمدًا 

   . وبقي منها بيت ترآناه  : قال ابن هشام

  الحبشة عزم الصديق على الهجرة إلى 

ن شهابالزهري عن       آما -رضي اهللا عنه  -وقد آان أبو بكر الصديق   : قال ابن إسحاق لم اب ن مس حدثني محمد ب
فيها األذى، ورأى من تظاهر قريش على رسول اهللا صلى اهللا  عروة عن عائشة، حين ضاقت عليه مكة وأصابه

ذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الهجرة فأذن له، فخرج أبو بكر رضي استأ عليه وسلم وأصحابه ما رأى،
اة   لقيه ابن الدغنة أخو بني الحارث بن -أو يومين  -مهاجرًا، حتى إذا سار من مكة يومًا  اهللا عنه بكر بن عبد من

   . بن آنانة وهو يومئذ سيد األحابيش

   . آنانة من عبد مناة بن اسمه الحارث بن يزيد أحد بني بكر  : قال الواقدي

   . اسمه مالك  : وقال السهيلي

   ؟ إلى أين يا أبا بكر  : فقال

   . أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي  : قال

ب، وتفعل        ؟ ولم  : قال ى النوائ ين عل زين العشيرة، وتع دوم، ارجع فإنك في        فواهللا إنك لت المعروف وتكسب المع
   . جواري

إني قد أجرت ابن أبي قحافة فال يعرض  يا معشر قريش،  : دخل مكة قام معه ابن الدغنة فقالفرجع معه حتى إذا 
   . له أحد إال بخير

   . فكفوا عنه  : قال



 

ه،            : قالت ان يصلي في ي جمح فك اب داره في بن د ب رآن       وآان ألبي بكر مسجد عن رأ الق ًا إذا ق ان رجًال رقيق وآ
ه، قالت   والعبيد فيقف عليه الصبيان  : استبكى قالت ريش       : والنساء يعجبون لما يرون من هيئت فمشى رجال من ق
     . إلى ابن الدغنة

ه     يا ابن الدغنة إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل  : فقالوا له رق وآانت ل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد ي
  فمره بأن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاءوضعفائنا أن يفتنهم فأته  هيئة ونحن نتخوف على صبياننا ونسائنا

   . لتؤذي قومك يا أبا بكر، إني لم أجرك  : فمشى ابن الدغنة إليه فقال له  : قالت

   . فيه ما أحببت وقد آرهوا مكانك الذي أنت به، وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع

   . أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار اهللا  : قال

   . علي جواريفأردد   : قال

   . قد رددته عليك  : قال

   . رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة قد  : فقام ابن الدغنة فقال  : قال

   . وقد روى اإلمام البخاري هذا الحديث متفردًا به وفيه زيادة حسنة

ر أن عائشة زوج        : بن شهابحدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، قال ا  : فقال ن الزبي أخبرني عروة ب ف
أبواي قط إال وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إال يأتينا فيه رسول  لم أعقل  : النبي صلى اهللا عليه وسلم قالت

   . اهللا عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية اهللا صلى

ة وهو        ض الحبشة، حتى إذافلما ابتلي المسلمون، خرج أبو بكر مهاجرًا نحو أر ن الدغن ه اب اد، لقي رك الغم بلغ ب
   ؟ أين تريد يا أبا بكر  : سيد القارة فقال

   . أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في األرض فأعبد ربي  : فقال أبو بكر

تحمل الكل، تكسب المعدوم، وتصل الرحم، و فإن مثلك يا أبا بكر ال يخرج وال يخرج مثله، إنك  : فقال ابن الدغنة
   . جار فارجع، فاعبد ربك ببلدك وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وأنا لك

م  فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، وطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش ه       : فقال له ا بكر ال يخرج مثل إن أب
ري الضي     وال يخرج، أتخرجون رجًال يكسب المعدوم، ويصل ل، ويق ى نوائب    الرحم، ويحمل الك ين عل ف، ويع

 مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويصلِّ فيها وليقرأ  : الدغنة، وقالوا البن الدغنة فلم يكذب قريش بجوار ابن  ؟ الحق
   . ما شاء، وال يؤذينا بذلك وال يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا

ذلك   : فقال ابن الدغنة ه في    ذلك ألبي بكر فلبث أبو بكر ب د رب ر       يعب رأ في غي داره، وال يستعلن بصالته، وال يق
   . داره

رأ           ه ويق ان يصلي في اء داره وبرزوآ ابتنى مسجدًا بفن ي بكر ف دا ألب ه نساء المشرآين       ثم ب ذف علي رآن، فيتق الق
   . وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه

ك وآان أبو بكر رجًال بكاء ال يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأف ى        زع ذل لوا إل ريش من المشرآين، فأرس أشراف ق
   . ابن الدغنة، فقدم عليهم

ه في        : فقالوا له د رب ى أن يعب اء داره،        إنا آنا أجرنا أبا بكر بجوارك عل ابتنى مسجدًا بفن ك ف د جاوز ذل داره، فق
إن أح       فأعلن في الصالة والقراءة فيه، وإنا ه ف اؤنا فإن ا ونس تن أبناؤن د    قد خشينا أن يفت ى أن يقتصر أن يعب ب عل



 

نا          ربه في داره رك ولس ا أن نخف د آرهن ا ق ك، فإن رد عليك ذمت له أن ي رين   فعل، وإن أبى إال أن يعلن ذلك فس مق
   . ألبي بكر االستعالن

عاقدت عليه قريش فإما أن تقتصر على ذلك،  قد علمت الذي قد  : فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال  : قالت عائشة
   . العرب أني أخفرت في رجل عقدت له ن ترد إلى ذمتي، فإني ال أحب أن تسمعوإما أ

   . فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار اهللا عز وجل  : فقال أبو بكر

   . اهللا عليه وسلم آما سيأتي مبسوطًا ثم ذآر تمام الحديث في هجرة أبي بكر رضي اهللا عنه مع رسول اهللا صلى

ال  دثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بنوح  : قال ابن إسحاق ه    : محمد بن أبي بكر الصديق ق ي   -لقي يعن
ن  -أبا بكر الصديق  ة   حين خرج من جوار اب ى            -الدغن ا عل ة فحث ى الكعب د إل ريش وهو عام فهاء ق فيه من س س

ا    أال  : بو بكر رضي اهللا عنهفقال له أ -أو العاص بن وائل  -بكر الوليد بن المغيرة  رأسه ترابًا، فمرَّ بأبي رى م ت
   ؟ يصنع هذا السفيه

   . أنت فعلت ذلك بنفسك  : فقال

   . وهو يقول أي رب ما أحلمك  : قال

   . أي رب ما أحلمك

   . أي رب ما أحلمك

  فصل 

ابتهم عل     آل هذه القصص ذآرها ابن إسحاق معترضًا بها بين تعاقد قريش على بني ي المطلب وآت يهم هاشم وبن
ذا      : الصحيفة وما آان من أمرها الصحيفة الظالمة وحصرهم إياهم في الشعب، وبين نقض وهي أمور مناسبة له

  نقض الصحيفة  . من أراد المغازي فهو عيال على ابن إسحاق  : اهللا الوقت، ولهذا قال الشافعي رحمه

ن إسحاق    ال اب ذي تعاق           : ق زلهم ال و المطلب في من و هاشم وبن ذا وبن ي        دته يهم في الصحيفة الت ريش عل ه ق في
ن      آتبوها، ثم أنه قام في نقض تلك الصحيفة نفر من ن عمرو ب ام ب قريش، ولم يبل فيها أحدًا أحسن من بالء هش

ن أخي             ربيعة بن الحارث بن حبيب بن ان اب ه آ ك أن ؤي، وذل ن ل ن عامر ب ن حسل ب نصر بن جذيمةبن مالك ب
      . آان هشام لبني هاشم واصًالعبد مناف ألمه، و نضلة بن هاشم بن

ره         يأتي بالبعير، وبنو هاشم  -فيما بلغني  -وآان ذا شرف في قومه، فكان  د أوق يًال ق و المطلب في الشعب ل وبن
رأسه ثم ضرب على جنبيه، فدخل الشعب عليهم ثم يأتي به قد  طعامًا، حتى إذا بلغ به فم الشعب خلع خطامه من

ن مخزوم       أوقره بزًا فيفعل به مثل ن عمرو ب د اهللا ب ن عب  ذلك، ثم أنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة ب
   . وآانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب

اعون وال      يا زهير، أقد رضيت أن تأآل الطعام، وتلبس الثياب، وتنكح  : فقال ك حيث علمت ال يب النساء، وأخوال
ى         أ ؟  يبتاع منهم، وال ينكحون وال ينكح إليهم ه إل م دعوت ام ث ن هش م ب ي الحك ما إني أحلف باهللا لو آانوا أخوال أب

   . إليه منهم، ما أجابك إليه أبدًا مثل ما دعاك

ام    : قال اذا أصنع    ! ويحك يا هش و       ؟ فم ا رجل واحد، واهللا ل ا أن ى          إنم ان معي رجل آخر لقمت في نقضها حت آ
   . أنقضها

   ؟ قد وجدت رجًال، قال من هو  : قال

   . أنا  : قال



 

  أبغنا ثالثًا، فذهب إلى المطعم بن عدي  : قال له زهير

ا       يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف، وأنت  : فقال له ه، أم ريش في ك موافق لق شاهد على ذل
ال   واهللا لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم اذا أصنع     : سراعًا، ق ا أن    ؟ ويحك فم ال   إنم د    : ا رجل واحد، ق ق

   . وجدت لك ثانيًا

   . قال أنا  ؟ من  : قال

   . أبغنا ثالثًا  : قال

   . قد فعلت  : قال

   ؟ من هو  : قال

   . زهير بن أبي أمية  : قال

   . قال للمطعم بن عدي أبغنا رابعًا، فذهب إلى أبي البختري بن هشام، فقال لهنحو ما  : قال

   ؟ أحدًا يعين على هذا وهل تجد  : فقال

   ! نعم   : قال

   ؟ من هو  : قال

   . زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك  : قال

   . أبغنا خامسًا  : قال

ه  فذهب إلى زمعة بن األسود بن المطلب بن أسد، فكلمه، وذآر له قرابتهم ذا األمر       : وحقهم، فقال ل ى ه وهل عل
   ؟ دالذي تدعوني إليه من أح

   . نعم ثم سمى القوم  : قال

رهم    وا أم ك، وأجمع ى        فاتعدوا خطم الحجون ليًال بأعال مكة فاجتمعوا هنال ام في الصحيفة حت ى القي دوا عل وتعاق
   . ينقضوها

   . أنا أبدؤآم فأآون أول من يتكلم  : وقال زهير

   . بالبيت سبعًا ثم أقبل على الناس اففلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة فط

و هاشم هلكى ال      : فقال اب، وبن ى       يا أهل مكة أنأآل الطعام ونلبس الثي د حت نهم، واهللا ال أقع اع م اعون وال يبت يبت
   . تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة

   . واهللا ال تشق -وآان في ناحية المسجد  -  : قال أبو جهل

   . ود أنت واهللا أآذب، ما رضينا آتابها حين آتبتزمعة بن األس  : قال

   . صدق زمعة ال نرضى ما آتب فيها، وال نقر به  : قال أبو البختري

   . منها، ومما آتب فيها صدقتما وآذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى اهللا  : قال المطعم بن عدي



 

   . قال هشام بن عمرو نحوًا من ذلك

ام    : قال قد قضي بليٍل، تشور فيه بغير هذا المكان،هذا أمر   : قال أبو جهل وأبو طالب جالس في ناحية المسجد وق
ن   المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد األرضة قد أآلتها إال باسمك اللهم، وآان آاتب الصحيفة منصور ب

   . فيما يزعمون عكرمة، فشلت يده

ه   أن ر  : وذآر بعض أهل العلم  : قال ابن هشام ي طالب     سول اهللا صلى اهللا علي ال ألب لم ق د     (  (   : وس ا عم إن اهللا ق ي
دع    م ت ريش، فل حيفة ق ى ص ة عل لط األرض ة      س م والقطيع ا الظل ت منه ا، ونف ه فيه و هللا إال أثبتت مًا ه ا اس فيه

   .  )  ) والبهتان

   ؟ أربك أخبرك بهذا   : فقال

   .  )  )  ! نعم (  (   : قال

   . ا يدخل عليك أحدفواهللا م  : قال

ال   يا معشر قريش، إن ابن أخي قد أخبرني بكذا  : ثم خرج إلى قريش فقال وآذا، فهلم صحيفتكم، فإن آانت آما ق
   . آاذبًا دفعت إليكم ابن أخي فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عنها، وإن آان

ك   لقد رضينا فتعاقدوا على ذلك، ثم نظروا فإذا هي آما قا  : فقال القوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فزادهم ذل
   . الصحيفة ما صنعوا شرًا، فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض

اموا في نقض         فلما مزقت وبطل ما فيها، قال أبو طالب، فيما آان  : قال ابن إسحاق ذين ق وم ال من أمر أولئك الق
   : الصحيفة يمدحهم

  لى نأيهم واهللا بالناس أرَوُدع* أال هل أتى بحريَّنا صنع ربنا 

  وأن آل ما لم يرضه اهللا مفسد* فيخبرهم أن الصحيفة مزِّقت 

  ولم يلف سحرًا آخَر الدهر يصعد* تراوحها إفك وسحر مجمَّع 

  فطائرها في رأسها يتردد* تداعى لها من ليس فيها بقرقٍر 

  ليقطع منها ساعٌد ومقلد* وآانت آفاء وقعة باثيمٍة 

  فرائصهم من خشية الشر ُترعد* هل المكَّتين فيهربوا ويظعن أ

  أيتهم فيها عند ذلك وينجد* ويترك حراٌث يقلب أمره 

  لها حدج سهم وقوس ومرهد* وتصعد بين األخشبين آتيبة 

  فعزتنا في بطن مكة أتلد* فمن ينش من حّضار مكَة عزًة 

  ونحمد فلم ننفكك نزداُد خيرًا* نشأنا بها والناس فيها قالئل 

  إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد* ونطعم حتى يترك الناس فضلهم 

  على مٍأل يهدي لحزٍم ويرشد* جزى اهللا رهطًا بالحجون تجمعوا 

  مقاولٌة بل هم أعز وأمجد* قعودًا لذي حطم الحجون آأنهم 



 

  إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد* أعان عليها آل صقر آأنه 

  شهاب بكفي قابٍس يتوقد* آأنه  جريٌء على جل الخطوب

  إذا سيم خسفًا وجهه يتربد* من األآرمين من لؤي بن غالب 

  على وجهه يسقي الغمام ويسعد* طويُل النجاد خارٌج نصف ساقه 

  يحضُّ على مقري الضيوف ويحشد* عظيم الرماد سيٌد وابن سيد 

  يمهدإذا نحن طفنا في البالد و* ويبني ألبناِء العشيرة صالحًا 

  عظيم اللواء أمره ثم يحمد* ألظَّ بهذا الصلح آل مبرأ 

  على مهٍل وسائر الناس رقد* قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا 

  وُسرَّ أبو بكر بها ومحمد* هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيًا 

  وآنا قديمًا قبلها نتودد* متى شرك األقوام في حل أمرنا 

  وندرك ما شئنا وال نتشدد* وآنا قديمًا ال نقر ظالمة 

  وهل لكم فيما يجيء به غد* هل لكم في نفوسكم  فياَل قصي

  لديك البيان لو تكلمت أسود* فإني وإياآم آما قال قائٌل 

  أسود اسم جبل قتل به قتيل ولم يعرف قاتله  : قال السهيلي

   . كلمت ألبنت لنا عمن قتلهت لديك البيان لو تكلمت أسود أي يا أسود لو  : فقال أولياء المقتول

ن عمرو        ام ب ن عدي وهش م ب ة       ثم ذآر ابن إسحاق شعر حسان يمدح المطع ا في نقض الصحيفة الظالم لقيامهم
   . الفاجرة الغاشمة

   . وقد ذآر األموي ههنا أشعارًا آثيرة اآتفينا بما أورده ابن إسحاق

   ؟ خرج بنو هاشم من الشعب د العزيز متىسألت محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عب  : وقال الواقدي

     . سنين قبل الهجرة بثالث -يعني من البعثة  -في السنة العاشرة   : قاال

و طالب عم رسول اهللا صلى          : قلت وفي أب د خروجهم ت ه خديجة بنت       وفي هذه السنة بع لم وزوجت ه وس اهللا علي
   . تعالى اهللا خويلد رضي اهللا عنها آما سيأتي بيان ذلك إن شاء

   . وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة وسلم فصل ذآر عداوة قريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

ريش لرسول     بعد إبطال الصحيفة قصصًا آثيرة -رحمه اهللا  -وقد ذآر محمد بن إسحاق  تتضمن نصب عداوة ق
ادمين  ة   اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتنفير أحياء العرب والق ى مك ار اهللا        إل ه، وإظه ك من ر ذل رة أو غي لحج أو عم

ه من البغي           المعجزات على يديه داللة على صدقه ا يرمون م فيم ذيبنا له دى، وتك ات واله فيما جاءهم به من البين
   . أمره والمكر والخداع، ويرمونه من الجنون والسحر والكهانة والتقول، واهللا غالب على والعدوان



 

ه        الدوسي مرسلة، وآان سيدًا مطاعًا شريفًا في  فذآر قصة الطفيل بن عمرو اجتمع ب ة ف دم مك د ق ان ق دوس، وآ
ال      أشراف قريش وحذروه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ه، ق ه أو يسمع آالم ا     : ونهوه أن يجتمع ب واهللا م ف

ى المس    زالوا بي حتى أجمعت أن ال أسمع ًا   منه شيئًا وال أآلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إل فًا فرق جد آرس
   . شيء من قوله، وأنا ال أريد أن أسمعه من أن يبلغني

أبى       : يصلي عند الكعبة، قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم  : قال ًا ف ه قريب فقمت من
ل أمي، واهللا إني لرجل لبيب  فقلت في نفسي واثك  : فسمعت آالمًا حسنًا، قال  : اهللا إال أن يسمعني بعض قوله، قال

ول         شاعر ما ا يق ذا الرجل م ي أن أسمع من ه ا يمنعن ان    ! يخفى علّي الحسن من القبيح، فم إن آ ه     ف أتي ب ذي ي ال
   . حسنًا قبلته، وإن آان قبيحًا ترآته

  ليهفاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت ع فمكثت حتى انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى بيته  : قال

   . -الذي قالوا  -يا محمد، إن قومك قالوا لي آذا وآذا   : فقلت

ى اهللا إال أن يسمعني      فواهللا ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذنّي بكرسف لئال  : قال م أب ك، ث أسمع قول
   . أمرك قولك، فسمعت قوًال حسنًا، فاعرض عليَّ

وًال قط أحسن       ه وسلم اإلسالم وتال عليَّفعرض عليَّ رسول اهللا صلى اهللا علي  : قال ا سمعت ق القرآن، فال واهللا م
   . منه، وال أمرًا أعدل منه

   . فأسلمت وشهدت شهادة الحق  : قال

ة        يا نبي اهللا إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم  : وقلت ي آي ادع اهللا أن يجعل ل ى اإلسالم، ف وداعيهم إل
   . إليه ما أدعوهمتكون لي عونًا عليهم في

   .  )  ) اللهم اجعل له آية (  (   : فقال  : قال

   . بين عيني نور مثل المصباح فخرجت إلى قومي حتى إذا آنت بثنية تطلعني على الحاضر، وقع  : قال

   . وقعت في وجهي لفراقي دينهم اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا بها مثلة  : فقلت  : قال

     . فتحول فوقع في رأس سوطي  : قال

ى         فجعل الحاضرون يتراؤن ذلك النور في رأس سوطي آالقنديل  : قال ة، حت يهم من الثني بط عل ا أته ق، وأن المعل
   . -وآان شيخًا آبيرًا  - جئتهم فأصبحت فيهم، فلما نزلت أتاني أبي

   . إليك عني يا أبة فلست منك ولست مني  : فقلت

   ؟ بنيولم يا   : قال

   . أسلمت وتابعت دين محمد صلى اهللا عليه وسلم  : قلت  : قال

   . أي بني فدينك ديني  : قال

   . فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك، ثم ائتني حتى أعلمك مما علمت  : فقلت

   . فذهب فاغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعرضت عليه اإلسالم فأسلم  : قال

   . ثم أتتني صاحبتي  : قال



 

   . إليك عني، فلست منك ولست مني  : قلتف

   . بأبي أنت وأمي  ؟ ولم  : قالت

   . عليه وسلم قد فرق بيني وبينك اإلسالم، وتابعت دين محمد صلى اهللا  : قلت  : قال

   . فديني دينك  : قالت

ان   فاذهبي إلى حمى ذي الشرى فتطهري منه، وآان ذو الشرى  : فقلت  : قال وه    صنمًا لدوس وآ الحمى حمى حم
   . حوله به وشل من ماء يهبط من جبل

   ؟ بأبي أنت وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيئًا  : قالت

   . ال، أنا ضامن لذلك  : قلت

م        فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها اإلسالم فأسلمت، ثم دعوت   : قال ّي، ث أبطؤا عل ى اإلسالم ف ًا إل دوس
   . اهللا عليه وسلم بمكة جئت رسول اهللا صلى

   . عليهم إنه قد غلبني على دوس الزنا فادع اهللا  : يا رسول اهللا  : فقلت له

   .  )  ) بهم اللهم اهد دوسًا، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق (  (   : قال

ى ا    فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى اإلسالم حتى هاجر رسول اهللا صلى  : قال لم إل ه وس ة ومضى   اهللا علي لمدين
ومي ورسول اهللا صلى         بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول اهللا صلى اهللا لم معي من ق عليه وسلم بمن أس

ة بسبعين    اهللا عليه وسلم بخيبر حتى نزلت ًا    -المدين انين بيت ه       -أو ثم ا برسول اهللا صلى اهللا علي من دوس فلحقن
   . بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين وسلم

   . مكة ل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى فتح اهللا عليهثم لم أز

   . أحرقه ابعثني إلى ذي الكفين، صنم عمرو بن حممة حتى  : فقلت يا رسول اهللا

   : يقول فخرج إليه فجعل الطفيل وهو يوقد عليه النار  : قال ابن إسحاق

  ميالدنا أقدم من ميالدآا* ياذا الكفين لست من عبادآا 

  ني حشوت النار في فؤادآاإ

   . حتى قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم رجع إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان معه بالمدينة  : قال

م سار      فلما أرتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من ا، ث طليحة ومن أرض نجد آله
   . الطفيل نه عمرو بنمع المسلمين إلى اليمامة ومعه اب

ه   إني قد رأيت رؤيا  : فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة فقال ألصحابه فاعبروها لي، رأيت أن رأسي حلق، وأن
   ؟ في فرجها وأرى ابني يطلبني طلبًا حثيثًا ثم رأيته حبس عني  خرج من فمي طائر، وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني

   . خيرًا  : قالوا

   . ا أنا واهللا فقد أولتهاأم  : قال

   ؟ ماذا  : قالوا



 

ال  ق رأسي     : ق ا حل ه        : أم ذي خرج من ا الطائر ال ا       فروحي،   : فوضعه، وأم ي أدخلتني في فرجه رأة الت ا الم   : وأم
   . فإني أراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابني  : إياي ثم حبسه عني فاألرض تحفر لي فأغيب فيها، وأما طلب ابني

ام اليرموك زمن عمر       ه اهللا تعالى شهيدًا باليمامة، وجرح ابنه جراحة شديدة، ثمفقتل رحم ل ع استبل منها ثم قت
   . شهيدًا رحمه اهللا

   . شاهد في الحديث الصحيح هكذا ذآر محمد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو مرسلة بال إسناد، ولخبره

ي        : قال اإلمام أحمد فيان عن أب دثنا س ع، ح دثنا وآي اد عن   ح ال      الزن رة ق ي هري ل      : األعرج عن أب دم الطفي ا ق لم
ال      : وسلم قال وأصحابه على رسول اهللا صلى اهللا عليه د استعصت ق ًا ق م      (  (   : إن دوس ًا وائت به د دوس م اه   )  ) الله

   . البخاري عن أبي نعيم عن سفيان الثوري رواه

   . عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عمرو، عن أبي سلمة،حدثنا يزيد، أنبأنا محمد بن   : وقال اإلمام أحمد

   . قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه  : قال

   . يا رسول اهللا إن دوسًا قد عصت وأبت فادع اهللا عليها  : فقالوا

   . هلكت دوس  : فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه فقلت  : قال أبو هريرة

   . يخرجوه ، إسناد جيد ولم )  ) هد دوسًا، وائت بهماللهم ا (  (   : فقال

ابر     حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن  : وقال اإلمام أحمد ر عن ج ي الزبي   : حجاج الصواف عن أب
ي صلى اهللا        ى النب ن عمرو الدوسي أت ل ب ال    أن الطفي لم فق ه وس ك في حصن حصين          : علي ا رسول اهللا هل ل ي

ة دوس   : الق -  ؟ ومنع ان ل ة  حصن آ ي الجاهلي ر اهللا    -ف ذي ذخ لم لل ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ك رس أبى ذل ف
   . لألنصار

ل            ه الطفي اجر إلي ة ه ى المدين لم إل ه وس ي صلى اهللا علي اجر النب ا ه ه         فلم ه رجل من قوم اجر مع ن عمرو وه ب
   . ما رقأ الدم حتى ماتبراجمه فشخبت يداه ف فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها

   . فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة، ورآه مغطيًا يديه

   ؟ ما صنع ربك بك  : فقال له

  غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى اهللا عليه وسلم  : فقال

   ؟ فما لي أراك مغطيًا يديك  : قال

   . قيل لي لن يصلح منك ما أفسدت  : قال

   . لطفيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقصها ا  : قال

   .  )  ) فاغفر اللهم وليديه (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . سليمان بن حرب به رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم آالهما عن

   : من طريق الحسن عن جندب قال  ) حينالصحي ( فما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت في   : فإن قيل

ا         آان فيمن آان قبلكم رجل (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ده فم ا ي كينًا فحز به به جرح فجزع، فأخذ س
   .  )  ) عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة  : رقأ الدم حتى مات، فقال اهللا عز وجل



 

تقًال في         قد يكون ذاك مشرآًا وهذا مؤمن، ويكونأنه   : فالجواب من وجوه؛ أحدها ببًا مس ذا الصنيع س د جعل ه ق
   . على هذا لتعتبر أمته دخوله النار وإن آان شرآه مستقًال إال أنه نبه

   . باإلسالم قد يكون هذاك عالمًا بالتحريم وهذا غير عالم لحداثة عهده  : الثاني

   . مخطئًا وهذا لم يكن مستحًال بلقد يكون ذاك فعله مستحًال له   : الثالث

ذا     : الرابع ا          قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذآور أن يقتل نفسه بخالف ه ل نفسه وإنم م يقصد قت ه ل ه يجوز أن فإن
   . أراد غير ذلك

ذآور      : الخامس ه الم ر ذنب اوم آب ر الحسنات         قد يكون هذاك قليل الحسنات فلم تق د يكون آثي ذا ق ار، وه دخل الن ف
   . بالهجرة إلى نبيه صلى اهللا عليه وسلم اومت الذنب فلم يلج النار بل غفر لهفق

  : رآه الطفيل بن عمرو مغطيًا يديه قال له ولكن بقي الشين في يده فقط وحسنت هيئة سائره فغطى الشين منه فلما
   ؟ مالك

   . قيل لي لن يصلح منك ما أفسدت  : قال

ا      : أي  )  ) اللهم وليديه فاغفر (  (   :  صلى اهللا عليه وسلم دعا له فقالفلما قصها الطفيل على رسول اهللا ا م فأصلح منه
   . آان فاسدًا

   . الطفيل بن عمرو والمحقق أن اهللا استجاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في صاحب

  قصة أعشى بن قيس 

م أن أعشى        من مشايخحدثني خالد بن قرة بن خالد السدوسي وغيره   : قال ابن هشام ل عن أهل العل ن وائ بكر ب
د       بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر لم يري ه وس بن وائل خرج إلى رسول اهللا صلى اهللا علي

   : اهللا عليه وسلم اإلسالم، فقال يمدح النبي صلى

  وبتَّ آما بات السليم مسهَّدا* ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 

  تناسيت قبل اليوم خلَّة مْهددا* عشق النساء وإنما وما ذاك من 

  إذا أصلحت آفَّاي عاد فأفسدا* ولكن أرى الدهر الذي هو خائن 

  فلله هذا الدهر آي ترددا* آهوًال وشبَّانًا فقدُت وثروًة 

  وليدًا وآهًال حين شْبُت وأمردا* وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع 

  مسافة ما بين النجير فصرخدا* لي وأبتذل العيس المراقيل تعت

  فإن لها في أهل يثرب موعدا* أال أيهذا السائلي أين يمَّمت 

  حفّي عن األعشى به حيث أصعدا* فإن تسألي عني فيا ربَّ سائل 

  يداها خنافًا ليِّنًا غير أحردا* أجدُت برجليها النجاد وراجعت 

  ء الظهيرة أصيداإذا خلت حربا* وفيها إذا ما هجَّرْت عجرفّيٌة 

  وال من حفى حتى تالقي محمدا* وآليت ال آوي لها من آاللٍة 



 

  تراحي وتلقي من فواضله ندى* متى ما تناخي عند باب ابن هاشم 

  أغار لعمري في البالد وأنجدا* نبي يرى ما ال ترون وذآره 

  فليس عطاء اليوم مانعه غدا* له صدقات ما تغبُّ ونائل 

  نبي اإلله حيث أوصى وأشهدا* وصاة محمٍد  أجدَّك لم تسمع

  والقيت بعد الموت من قد تزودا* إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 

  فترصد لألمر الذي آان أرصدا* ندمت على أن ال تكون آمثله 

  وال تأخذن سهمًا حديدًا لتقصدا* فإياك والميتات ال تقربنَّها 

  تعبد األوثان واهللا فاعبداوال * وذا النصب المنصوب ال تنسكنَّه 

  عليك حرامًا فانكحن أو تأبدا* وال تقربنَّ جارة آان سرها 

  لعاقبة وال األسير المقيدا* وذا الرحم القربى فال تقطعنَّه 

  وال تحمد الشيطان واهللا فاحمدا* وسبِّح على حين العشية والضحى 

  رء مخلداوال تحسبنَّ المال للم* وال تسخرن من بائٍس ذي ضرارة 

ه   اعترضه بعض -أو قريب منها  -فلما آان بمكة   : قال ابن هشام المشرآين من قريش فسأله عن أمره فأخبره أن
   . ليسلم جاء يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . يا أبا بصير إنه يحرم الزنا  : فقال له

   . واهللا إن ذلك ألمر مالي فيه من أرب  : فقال األعشى

   . يا أبا بصير إنه يحرم الخمر  : لفقا

لم      أما هذه فواهللا إن في نفسي منها العالالت، ولكني  : فقال األعشى ه فأس م آت ذا، ث منصرف فأتروى منها عامي ه
   . النبي صلى اهللا عليه وسلم فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى

ن    لمحمد بن هكذا أورد ابن هشام هذه القصة ههنا وهو آثير المؤاخذات ه اب إسحاق رحمه اهللا، وهذا مما يؤاخذ ب
     . هشام رحمه اهللا

ه        يأتي بيان ا س ي النضير آم ة بن د وقع دوم       فإن الخمر إنما حرمت بالمدينة بع ى الق فالظاهر أن عزم األعشى عل
   : ذلك وهو قوله لإلسالم إنما آان بعد الهجرة وفي شعره ما يدل على

  فإن لها في أهل يثرب موعدا* يممت  أال أيها ذا السائلي أين

   . الهجرة وال يوردها هاهنا واهللا أعلم وآان األنسب واألليق بابن هشام أن يؤخر ذآر هذه القصة إلى ما بعد

اس مجمعون    : قال السهيلي ا إال في        وهذه غفلة من ابن هشام ومن تابعه فإن الن زل تحريمه م ين ى أن الخمر ل عل
   . المدينة بعد أحد

   . بن ربيعة وقيل إن القائل لألعشى هو أبو جهل بن هشام في دار عتبة  : وقد قال



 

يس     : وذآر أبو عبيدة أن القائل له ذلك الد ق ه        هو عامر بن الطفيل في ب ى رسول اهللا صلى اهللا علي ل إل وهو مقب
   . آفره بال خالف واهللا أعلم وقوله ثم آته فأسلم ال يخرجه عن  : وسلم قال

ى رسول اهللا صلى   ثم ذ ي جهل في        آر ابن إسحاق هاهنا قصة األراشي وآيف استعدى إل لم من أب ه وس اهللا علي
دَّمنا        ثمن الجمل الذي ابتاعه منه، وآيف أذل اهللا أبا جهل د ق ة وق ه في الساعة الراهن وأرغم أنفه حتى أعطاه ثمن

   . آان من أذية المشرآين عند ذلك ذلك في ابتداء الوحي وما

   . الشجرة التي دعاها فأقبلت قصة مصارعة رآانة وآيف أراه صلى اهللا عليه وسلم 

اف   وآان رآانة بن  : وحدثني أبي إسحاق بن يسار قال  : قال ابن إسحاق عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد من
ه ر   أشد قريشًا فخال يومًا برسول اهللا صلى اهللا ال ل ه    عليه وسلم في بعض شعاب مكة، فق سول اهللا صلى اهللا علي

   .  )  )  ؟ رآانة أال تتقي اهللا وتقبل ما أدعوك إليه يا (  (   : وسلم

   . إني لو أعلم أن الذي تقول حق التبعتك  : قال

   .  )  )  ؟ أتعلم أن ما أقول حق أفرأيت إن صرعتك (  (   : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ! نعم   : قال

   .  )  ) فقم حتى أصارعك (  (   : قال

ه    : قال م         فقام رآانة إليه فصارعه فلما بطش به رسول اهللا صلى اهللا علي يئًا ث ك من نفسه ش لم أضجعه ال يمل وس
   . عد يا محمد فعاد فصرعه  : قال

   ؟ يا محمد واهللا إن هذا للعجب، أتصرعني  : فقال

   ؟  )  ) أريكه إن اتقيت اهللا واتبعت أمري وأعجب من ذلك إن شئت (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ؟ وما هو  : قال

   .  )  ) أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني (  (   : قال

   . فادعها  : قال

   . فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . إلى مكانها ارجعي إلى مكانك فرجعت  : فقال لها

اف ساحروا صاحبكم      : فذهب رآانة إلى قومه فقال  : قال د من ه        يا بني عب ا رأيت أسحر من واهللا م أهل األرض ف
   . قط، ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع

   . هكذا روى ابن إسحاق هذه القصة مرسلًة بهذا البيان

   . بن محمد بن رآانة عن أبيه ني عن أبي جعفروقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي الحسن العسقال

   . وسلم أن رآانة صارع النبي صلى اهللا عليه وسلم فصرعه النبي صلى اهللا عليه

   . غريب وال نعرف أبا الحسن وال ابن رآانة  : ثم قال الترمذي



ي صلى     أن يزيد بن رآانة  : عنهما وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي اهللا  : قلت صارع النب
ال   اهللا عليه وسلم فصرعه النبي صلى اهللا ة ق   : عليه وسلم ثالث مرات، آل مرة على مائة من الغنم فلما آان في الثالث

   . ما وضع ظهري إلى األرض أحد قبلك، وما آان أحد أبغض إلي منك يا محمد

ه        وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم وردَّ علي ه وس ه رسول اهللا صلى اهللا علي فقام عن
   . غنمه

اب        يأتي في آت ه الشجرة فأقبلت فس وة   ) وأما قصة دعائ ل النب دة صحيحة في مرات           ) دالئ د السيرة من طرق جي بع
   . متعددة إن شاء اهللا وبه الثقة

   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد تقدم عن أبي األشدين أنه صارع النبي صلى اهللا عليه وسلم فصرعه

د        ثم ذآر ابن إسحاق قصة قدوم النصارى من أهل الحبشة نحوًا من عشرين لموا عن آخرهم، وق ة فأس ى مك راآبًا إل
   . والمنة تقدم ذلك بعد قصة النجاشي وهللا الحمد

ه المستضعفون من أصحابه    المسجد، يجلس إ  وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا جلس في  : قال ابن إسحاق   : لي
   . صفوان بن أمية، وصهيب، وأشباههم من المسلمين خباب، وعمار، وأبو فكيهة، يسار، مولى

ن الحق    هؤالء أصحابه آما ترون، أهؤالء  : هزئت بهم قريش وقال بعضهم لبعض منَّ اهللا عليهم من بيننا بالهدى ودي
   . ء إليه، وما خصهم اهللا به دونناهؤال لو آان ما جاء به محمد خيرًا ما سبقنا

ِمْن ِحَساِبِهْم ِمْن َشْيٍء  َواْلَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َوَلا َتْطُرِد الَِّذيَن {   : فأنزل اهللا عز وجل فيهم
اِلِميَن   َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء ُهمْ   * َفَتْطُرَدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّ ا َبْعَض َذِلَك َفَتنَّ ُه       َوَآ نَّ اللَّ اِء َم وا َأَهُؤَل َبْعٍض ِلَيُقوُل ِب

ِذينَ * َأَلْيَس اللَُّه ِبَأْعَلَم ِبالشَّاِآِريَن  ْن َبْيِنَناَعَلْيِهْم ِم ى         َوِإَذا َجاءَك الَّ ْم َعَل َب َربُُّك ْيُكْم َآَت َلاٌم َعَل ْل َس ا َفُق وَن ِبآَياِتَن ِه   ُيْؤِمُن َنْفِس
   .  ] 54-52  : األنعام [   } ْصَلَح َفَأنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌمِمْن َبْعِدِه َوَأ الرَّْحَمَة َأنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءًا ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َتاَب

ه    وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آثيرًا ما يجلس عند  : قال ال ل د     : المروة إلى مبيعة غالم نصراني يق ر، عب جب
أ   لبنى الحضرمي، وآانوا يقولون ر، ف ك من    واهللا ما يعلم محمدًا آثيرا مما يأتي به إالجب الى في ذل ولهم  نزل اهللا تع   : ق

 {)j ُمِبيٌن ُيْلِحُدوَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ َنْعَلُم َأنَُّهْم َيُقوُلوَن ِإنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي َوَلَقْد }   ] 103  : النحل [  .   

ال عقب    : اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنه أبتر أي في العاص بن وائل حين قال عن رسول  ) سورة الكوثر ( ثم ذآر نزول 
   . له فإذا مات انقطع ذآره

وَ   j}   : فقال اهللا تعالى اِنَئَك ُه اً        : أي  { َأْبَتُرالْ  ِإنَّ َش و خلف ألوف ده، ول ذآر بع ذآر       المقطوع ال يس ال ة ول من النسل والذري
   . تكلمنا على هذه السورة في التفسير وهللا الحمد والصيت ولسان صدق بكثرة األوالد واألنسال والعقب، وقد

ك حين    : وقد روي عن أبي جعفر الباقر لم،       مات ا  أن العاص بن وائل إنما قال ذل ه وس ي صلى اهللا علي ن النب لقاسم ب
   . النجيبة وآان قد بلغ أن يرآب الدابة ويسير على

معة وذلك بسبب قول أبي بن خلف وز  { األمر وقالوا لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكًا لقضي (}   : ثم ذآر نزول قوله
   . لوال أنزل عليك ملك يكلم الناس عنك  : ابن وائل والنضر بن الحارث بن األسود والعاص

ا    : قال ابن إسحاق ا بلغن ن           ومر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيم ي جهل اب ن خلف وأب ة ب رة وأمي ن المغي د ب بالولي
ك من     هشام فهمزوه واستهزؤا به، فغاظه ذلك رهم فأنزل اهللا تعالى في ذل ك فحاق        {   : أم د استهزئ برسل من قبل ولق

   .  } سخروا منهم ما آانوا به يستهزؤن بالذين



 

ت،   ون بالبي ه       وذآر أن جبريل أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم يطوف ام رسول اهللا صلى اهللا علي ام وق فق
   . في وجهه بورقة خضراء فعمي وسلم إلى جنبه، فمرَّ به األسود ابن المطلب فرمى

   . حبنا ومرَّ به األسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى باطنه فمات منه

ريش       ومرَّ به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل آعبه آان أصابه قبل ذلك بسنين من مروره برجل ي
   . يسيرًا، فانتقض بعد ذلك فمات نبًال له من خزاعة فتعلق سهم بإزاره فخدشه خدشًا

د         و ه يري ار ل ى حم ه فخرج عل ى أخمص رجل ى شبرقة       مرَّ به العاص بن وائل فأشار إل ه عل الطائف فربض ب
   . فدخلت في أخمص رجله شوآة فقتلته

     . ومر به الحارث بن الطالطل فأشار إلى رأسه فامتحض قيحًا فقتله

   . خالد وهشام والوليد  : لثالثة وهما أن الوليد بن المغيرة لما حضره الموت أوصى بنيه  : ثم ذآر ابن إسحاق

راء ولكني أخشى أن        أي بني، أوصيكم بثالث، دمي في خزاعة فال تطلوه، واهللا  : فقال لهم ه ب م من م أنه إني ألعل
   . تدعوه حتى تأخذوه، وعقري عند أبي أزيهر الدوسي فال يفوتنكم به تسبوا به بعد اليوم، ورباي في ثقيف، فال

ه          قد زوج الوليد بنتًا له ثم أمسكها عنه فلم يدخلها وآان أبو أزيهر ا من د قبض عقره ان ق ات، وآ ى م ه حت  -علي
   . -وهو صداقها 

ه سهم صاحبكم، فأبت       : وقالوا فلما مات الوليد وثبت بنو مخزوم على خزاعة يلتمسون منهم عقل الوليد، إنما قتل
   . مربينهم األ عليهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا أشعارًا وغلظ

   . ثم أعطتهم خزاعة بعض العقل واصطلحوا وتحاجزوا

ي أزيهر وهو بسوق ذي         : قال ابن إسحاق ى أب د عل ن الولي ه        ثم عدا هشام ب ان شريفًا في قوم ه، وآ المجاز فقتل
وه           - وذلك بعد بدر -وآانت ابنته تحت أبي سفيان  ان أب ي مخزوم وآ اس لبن فيان فجمع الن ي س ن أب فعمد يزيد ب

أعمدت    : سفيان غاظه ما صنع ابنه يزيد فالمه على ذلك وضربه وودى أبا أزيهر وقال البنه بًا، فلما جاء أبوغائ
   ؟ إلى أن تقتل قريش بعضها بعضًا في رجل من دوس 

ال    ر، فق ي أزيه ل بعضنا         : وآتب حسان بن ثابت قصيدة له يحض أبا سفيان في دم أب ا ظن حسان أن يقت ئس م ب
   . ب أشرافنا يوم بدربعضًا وقد ذه

   ؟ وسلم سأله في ربا أبيه من أهل الطائف  ولما أسلم خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول اهللا صلى اهللا عليه

ك  إن هؤالء اآليات نزلن في  : فذآر لي بعض أهل العلم  : قال ابن إسحاق َه َوَذرُ      {   : ذل وا اللَّ وا اتَُّق ِذيَن آَمُن ا الَّ وا َياَأيَُّه
   . وما بعدها  ] 278  : البقرة [   } ِمَن الرَِّبا ِإْن ُآْنُتْم ُمْؤِمِنيَن َما َبِقَي

ن     ولم يكن في بني أزيهر ثأر نعلمه حتى حجر اإلسالم  : قال ابن إسحاق ن الخطاب ب بين الناس، إال أن ضرار ب
ى أرض دوس   ريش إل ا     مرداس األسلمي خرج في نفر من ق رأة يق ى ام وا عل دوس،     فنزل والة ل ا أم غيالن م ل له

ا           وآانت تمشط النساء وتجهز العرائس، ه أم غيالن ونسوة آن معه أبي أزيهر فقامت دون تلهم ب فأرادت دوس ق
   . حتى منعتهم

   . يقال إنها أدخلته بين درعها وبدنها  : قال السهيلي

   . أن ضرارًا أخوه ترى فلما آانت أيام عمر بن الخطاب أتته أم غيالن وهي  : قال ابن هشام

   . فأعطاها على أنها بنت سبيل لست بأخيه إال في اإلسالم، وقد عرفت منتك عليه  : فقال لها عمر



 

وم أحد     : قال ابن هشام ول      وآان ضرار بن الخطاب لحق عمر بن الخطاب ي رمح ويق   : فجعل يضربه بعرض ال
    . سالم رضي اهللا عنهمااإل انج يا ابن الخطاب ال أقتلك فكان عمر يعرفها له بعد

 

  فصل دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم على قريش حين استعصت عليه

ريش حين     ى ق لم عل ل سبع يوسف        وذآر البيهقي ها هنا دعاء النبي صلى اهللا عليه وس ه بسبع مث استعصت علي
   . ابن مسعودعن مسلم بن صبيح عن مسروق عن  من طريق األعمش  ) الصحيحين ( وأورد ما أخرجاه في 

   . رواية عن ابن مسعود خمس مضين؛ اللزام والروم، والدخان، والبطشة، والقمر، وفي  : قال

   . وأبطئوا عن اإلسالم إن قريشًا، لما استعصت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال

   .  )  ) اللهم أعني عليهم بسبع آسبع يوسف (  (   : قال

ى فأصابتهم س  : قال ين        نة حتى فحصت آل شيء، حتى أآلوا الجيف والميتة وحت ه وب ا بين رى م ان ي أن أحدهم آ
   . السماء آهيئة الدخان من الجوع

ُفوا  }   : ثم دعا فكشف اهللا عنهم، ثم قرأ عبد اهللا هذه اآلية مْ    ِإنَّا َآاِش يًال ِإنَُّك َذاِب َقِل ُدونَ  اْلَع دخان  [   { َعاِئ ال   ] 15  : ال   : ق
   . -فأخروا إلى يوم بدر   : أو قال -فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم القيامة 

ونَ  اْلَبْطَشَة  َيْوَم َنْبِطُش }   : إن ذلك لو آان يوم القيامة آان ال يكشف عنهم  : قال عبد اهللا ا ُمْنَتِقُم دخان  [   { اْلُكْبَرى ِإنَّ   : ال
   . يوم بدر قال  ] 16

   . وفي رواية عنه

   . لما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الناس إدبارًا  : قال

   . الميتة والجلود والعظام فأخذتهم سنة حتى أآلوا  )  ) اللهم سبع آسبع يوسف (  (   : قال

ادع اهللا        يا محمد إنك تزعم أنك  : يان وناس من أهل مكة فقالوافجاءه أبو سف وا، ف د هلك ة وأن قومك ق بعثت رحم
   . لهم

   . فشكا الناس آثرة المطر فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسقوا الغيث، فأطبقت عليهم سبعًا

   . فسقى الناس حولهم فانجذب السحاب عن رأسه  )  ) اللهم حوالينا وال علينا (  (   : فقال

ة    { العذاب قليًال إنكم عائدون إنا آاشفوا }   : وذلك قوله -وهو الجوع الذي أصابهم  -لقد مضت آية الدخان   : قال وآي
   . القمر، وذلك آله يوم بدر الروم، والبطشة الكبرى، وانشقاق

   . اللزام آلها حصلت ببدر البطشة الكبرى والدخان وآية -واهللا أعلم  -ريد ي  : قال البيهقي

ثم أورد من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب السختياني، عن    . وقد أشار البخاري إلى هذه الرواية  : قال
   . عن ابن عباس عكرمة،

تغي         : قال لم يس ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي فيان إل وا         ث من جاء أبو س ى أآل يئًا حت م يجدوا ش م ل الجوع ألنه
   .  ] 76  : المؤمنون [   { ِباْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكاُنوا ِلَربِِّهْم َوَما َيَتَضرَُّعوَن َوَلَقْد َأَخْذَناُهْم }   : العهن، فأنزل اهللا تعالى

   . صلى اهللا عليه وسلم حتى فرج اهللا عنهم فدعا رسول اهللا  : قال



 

ى أن     : ثم قال الحافظ البيهقي ا دل عل فيان م رتين واهللا        وقد روى في قصة أبي س ان م ه آ د الهجرة، ولعل ك بع ذل
   . أعلم

 

   . فصل قصة فارس والروم 

الى    ه تع زول قول م   }   : ثم أورد البيهقي قصة فارس والروم ون رُّومُ  * ال ِت ال ِد        * ُغِلَب ْن َبْع ْم ِم َأْرِض َوُه ى اْل ي َأْدَن ِف
َيْنُصُر َمْن َيَشاُء  ِبَنْصِر اللَِّه* اْلُمْؤِمُنوَن  ِسِنيَن ِللَِّه اْلَأْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح ِفي ِبْضِع* َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن 

   .  ] 6-1  : الروم [   { الرَِّحيُم َوُهَو اْلَعِزيُز

ر ن جبي رو عن سعيد ب ي عم ن أب وري عن حبيب ب فيان الث ق س م روى من طري ال ث اس ق ن عب ان   : عن اب آ
اب،    م أهل آت ارس ع      المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس ألنه ون أن تظهر ف ان المشرآون يحب ى  وآ ل

ه     الروم ألنهم أهل أوثان، فذآر ذلك المسلمون ال ل لم فق ه وس ا   (  (   : ألبي بكر فذآره أبو بكر للنبي صلى اهللا علي أم
   . فذآر أبو بكر ذلك للمشرآين  )  ) سيظهرون أنهم

ي   ظهرنا آان لنا آذا وآذا فذآر ذلك اجعل بيننا وبينك أجًال إن ظهروا آان لك آذا وآذا، وإن  : فقالوا أبو بكر للنب
   . صلى اهللا عليه وسلم

   .  )  ) أال جعلته أداة (  (   : فقال

   . دون العشر فظهرت الروم بعد ذلك  : قال

ا أن المباحث        ذا الحديث في التفسير وذآرن راهن    : أي -وقد أوردنا طرق ه ن خلف وأن       -الم ة ب ي بكر أمي ألب
لم        ة،الرهن آان على خمس قاليص، وأنه آان إلى مد ه وس فزاد فيها الصديق عن أمر رسول اهللا صلى اهللا علي

   . وفي الرهن

   . أعلم فاهللا -أو آان يوم الحديبية  -وأن غلبة الروم على فارس آان يوم بدر 

   . بن الزبير الكالبي يحدث عن أبيه ثم روى من طريق الوليد بن مسلم حدثنا أسيد الكالبي أنه سمع العالء

م رأيت     رأيت   : قال ارس، ث روم ف ة ال ورهم       غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلب روم وظه ارس وال ة المسلمين ف غلب
   . على الشام والعراق، آل ذلك في خمس عشرة سنة

   . مكة إلى بيت المقدس فصل اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 

ة بنحو من     حاقذآر ابن عساآر أحاديث اإلسراء في أوائل البعثة، وأما ابن إس فذآرها في هذا الموطن بعد البعث
ال  عشر سنين، وروى البيهقي من طريق موسى بن ه       : عقبة عن الزهري أنه ق أسري برسول اهللا صلى اهللا علي

   . المدينة بسنة وسلم قبل خروجه إلى

   . وآذلك ذآره ابن لهيعة عن أبي األسود عن عروة  : قال

ر عن         ثم روى الحاآم عن األصم عن أ    ن بكي ونس ب ار عن ي د الجب ن عب د ب ن نصر عن إسماعيل       حم أسباط ب
    . السدي

ليلة ُأسري به قبل مهاجره بستة عشر    فرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الخمس ببيت المقدس  : أنه قال
   . يع األولالقعدة، وعلى قول الزهري وعروة يكون في رب شهرًا، فعلى قول السدي يكون اإلسراء في شهر ذي

   . وابن عباس حدثنا عثمان عن سعيد ابن مينا عن جابر  : وقال أبو بكر بن أبي شيبة



 

   . الثاني عشر من ربيع األول ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل يوم االثنين  : قاال

   . انقطاع وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات، فيه

د أورد   وق اه في فضائل        د اختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي في سيرته وق نده ذآرن ديثًا ال يصح س ح
   . من رجب واهللا أعلم شهر رجب أن اإلسراء آان ليلة السابع والعشرين

ة من شهر رجب وهي             ة جمع ان أول ليل زعم أن اإلسراء آ اس من ي ا       ومن الن ي أحدثت فيه ة الرغائب الت ليل
   . ة المشهورة وال أصل لذلك واهللا أعلمالصال

   : وينشد بعضهم في ذلك

  ليلَة الجمعِة أول رجب* ليلَة الجمعِة ُعرِّج بالنبي 

   . وهذا الشعر عليه رآاآة وإنما ذآرناه استشهادًا لمن يقول به

الى          ه تع د قول ك مستقصاة عن واردة في ذل ا األحاديث ال ده     }   : وقد ذآرن ذي أسرى بعب يًال من المسجد     سبحان ال ل
ا       { السميع البصير الحرام إلى المسجد األقصى الذي بارآنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو ى م اك عل فلتكتب من هن

   . هللا الحمد والمنةوالكالم عليها ومعها ففيها مقنع وآفاية و هي عليه من األسانيد والعزو،

ثم أسري برسول اهللا صلى اهللا   : الفصول ولنذآر ملخص آالم ابن إسحاق رحمه اهللا فإنه قال بعد ذآر ما تقدم من
اء       -األقصى  عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد ة في       -وهو بيت المقدس من إيلي ا اإلسالم بمك د فش وق

   . آلها قريش وفي القبائل

ال  ان من الحديث   و  : ق ي    -آ ا بلغن لم     -فيم ه وس ي سعيد      عن مسراه صلى اهللا علي ن مسعود وأب د اهللا ب عن عب
ب رضي  ي طال ت أب انئ بن ة وأم ه ة ومعاوي دري وعائش هاب   الخ ن ش ي الحسن واب ن أب نهم والحسن ب اهللا ع

   . لي من أمره اجتمع في هذا الحديث، آل يحدث عنه بعض ما ذآر الزهري وقتادة وغيرهم من أهل العلم ما

ه       وآان في مسراه صلى اهللا عليه وسلم وما ذآر لي منه بالء وتمحيص، وأمر ه وسلطانه، في من أمر اهللا وقدرت
ه آيف شاء     عبرة ألولي األلباب، وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق، وآان من أمر اهللا على يقين، فأسرى ب

ا  ا     وآما شاء ليريه من آياته م ا ع اين م ى ع ا          أراد، حت ا م ي يصنع به ه الت ره وسلطانه العظيم، وقدرت ين من أم
   . يريد

ى رسول اهللا صلى     : يقول -فيما بلغني  -وآان عبد اهللا بن مسعود  البراق     أت لم ب ه وس ي     -اهللا علي ة الت وهي الداب
ه صاحبه    -حافرها في موضع منتهى طرفها  آانت تحمل عليها األنبياء قبله، تضع رى   فُحمل عليها ثم خرج ب ي

ر من       اآليات فيما بين راهيم وموسى وعيسى في نف  السماء واألرض حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إب
   . من لبن، وخمر، وماء  : األنبياء قد جمعوا له، فصلى بهم ثم أتى بثالثة آنية

   . هديت وهديت أمتك  : فذآر أنه شرب إناء اللبن، فقال لي جبريل

ن إسحاق في      م     : سياق الحسن البصري مرسالً    وذآر اب ل أيقظه ث اب المسجد الحرام        أن جبري ى ب ه إل خرج ب
ار، وفي      ين البغل والحم يض، ب افره في          فأرآبه البراق وهو دابة أب ه، يضع ح ا رجلي ز بهم ه جناحان يحف فخذي

   . ال يفوتني وال أفوته منتهى طرفه، ثم حملني عليه ثم خرج معي

ن إسحاق أن رسول اهللا      وفي الحديث وهو عن       : قلت ره اب ا ذآ ادة فيم ا أراد رآوب       قت لم لم ه وس صلى اهللا علي
د هللا          : قال البراق شمس به فوضع جبريل يده على معرفته ثم ا رآبك عب واهللا م ا تصنع، ف راق مم أال تستحي يا ب

   . منه قبل محمد أآرم عليه

   . فاستحى حتى أرفض عرقًا ثم قرَّ حتى رآبته  : قال



 

ال ا  ه   ق ه         : لحسن في حديث لم ومضى مع ه وس ى بيت        فمضى رسول اهللا صلى اهللا علي ه إل ى انتهى ب ل حت جبري
ر من     لم فصلى         المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نف ه وس أمهم رسول اهللا صلى اهللا علي اء ف األنبي

   . أمتك وحرمت عليكم الخمر هديت وهديت  : على إناء الخمر وقول جبريل له بهم، ثم ذآر اختياره إناء اللبن

اس        ثم انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى مكة، فأصبح يخبر  : قال ر الن ه أآث ه آذب ذآر أن ذلك ف قريشًا ب
رة وعشية أفال        : التصديق وقال وارتدت طائفة بعد إسالمها، وبادر الصديق إلى ر السماء بك إني ألصدقه في خب

 ن الصديق سأله عن صفة بيت المقدس فذآرها له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموذآر أ أصدقه في بيت المقدس
   . فيومئذ سمي أبو بكر الصديق  : قال

   . اآلية  } إال فتنة للناس وماجعلنا الرؤيا التي أريناك {   : وأنزل اهللا في ذلك  : قال الحسن

   . وذآر ابن إسحاق فيما بلغه عن أم هانئ

ا   : أنها قالت  ي        م لم إال من بيت ه وس ا صلى العشاء          أسري برسول اهللا صلى اهللا علي د م ة بع ك الليل دي تل ام عن ن
   . الصبح وصلينا معه اآلخرة، فلما آان قبيل الفجر أهبنا فلما صلى

د صليت     لقد صليت معكم العشاء اآلخرة في هذا الوادي (  (   : قال يا أم هانئ م ق ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ث
   .  )  ) لغداة معكم اآلن آما ترينا

   . الحديث الناس فيكذبونك ويؤذونك يا نبي اهللا ال تحدث بهذا  : ثم قام ليخرج فأخذت بطرف ردائه فقلت

   . فأخبرهم فكذبوه  )  ) واهللا ألحدثنهموه (  (   : قال

أنفرهم     : فقال ذا، ف ذا وآ ا       حس ال  وآية ذلك أني مررت بعير بني فالن بوادي آ ه وأن دللتهم علي ر ف دَّلهم بعي ة فن داب
اء        متوجه إلى الشام، ثم أقبلت حتى إذا آنت ه م اء في م إن ًا وله وم نيام بضجنان مررت بعير بني فالن فوجدت الق

   . فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه آما آان قد غطوا عليه بشيء

يم البيض         ة التنع رهم تصوب اآلن من ثني ك أن عي ة ذل دمها جمل  وآي ان إحداهما سوداء      اء يق ه غرارت أورق علي
   . واألخرى برقاء

وسألوهم عن اإلناء وعن البعير فأخبروهم آما  فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذي وصف لهم،  : قال
   . ذآر صلوات اهللا وسالمه عليه

ا  دعا       دت أن تغرب وذآر يونس بن بكير عن أسباط عن إسماعيل السدي أن الشمس آ ر، ف ك العي دم ذل ل أن يق قب
   . اهللا عز وجل فحبسها حتى قدموا آما وصف لهم

   . رواه البيهقي  . نون فلم تحتبس الشمس على أحد إال عليه ذلك اليوم وعلى يوشع بن  : قال

ن إسحاق   ال         : قال اب ي سعيد ق م عن أب ي من ال أته ه و   سمعت رسول    : وأخبرن ول  اهللا صلى اهللا علي لم يق ا    : س لم
ه إذا           فرغت مما آان في بيت المقدس أتى بالمعراج ولم تكم عيني ه مي د إلي ذي يم ه، وهو ال أر شيئًا قط أحسن من

د من     : حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء، يقال له حضر، فأصعدني فيه صاحبي، ه بري  باب الحفظة علي
      . عشر ألف ملك شر ألف ملك، تحت يد آل ملك منهم اثناإسماعيل، تحت يده اثنا ع  : المالئكة يقال له

   .  { إال هو وما يعلم جنود ربك } يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا حدث بهذا الحديث   : قال

ه من غرائب         كمالهثم ذآر بقية الحديث وهو مطول جدًا وقد سقناه بإسناده ولفظه ب ه فإن ا علي في التفسير وتكلمن
ن       ) الصحيحين  ( أم هانئ فإن الثابت في   األحاديث وفي إسناده ضعف، وآذا في سياق حديث ة شريك ب من رواي

ا    أبي نمر عن أنس أن اإلسراء ا عليه آان من المسجد من عند الحجر وفي سياقه غرابة أيضًا من وجوه قد تكلمن
   . هناك



 

م    وذلك قبل أن يوحى إليه، والجواب أن مجيئهم أول مرة  : ولهومنها ق ة ول آان قبل أن يوحى إليه فكانت تلك الليل
ه   يكن فيها شيء ثم جاءه المالئكة ليلة أخرى ولم يقل في ذلك، وذلك قبل أن يوحى إليه بل جاءه بعد ما أوحي إلي

آخرون وهو  ، أو بكثير نحو من عشر سنين آما زعمهقطعًا بعد اإليحاء إما بقليل آما زعمه طائفة فكان اإلسراء
   . األظهر

ى  -أو ثالثًا  -وغسل صدره تلك الليلة قبل اإلسراء غسًال ثانيًا  ى والحضرة         عل ى المأل األعل وب إل ه مطل ول أن ق
اً     ه وتعظيم ة ل راق رفع ربط            اإللهية ثم رآب الب ي آانت ت ة الت ا جاء بيت المقدس ربطه بالحلق ًا فلم ا  وتكريم به

   . المقدس فصلى في قبلته تحية المسجد األنبياء ثم دخل بيت

ة وصالته       ى بيت المقدس وربطه الداب ب، والنص المثبت       وأنكر حذيفة رضي اهللا عنه دخوله إل ذا غري ه وه في
   . مقدم على النافي

ى    ل عروجه إل ه     ثم اختلفوا في اجتماعه باألنبياء وصالته بهم أآان قب ا دل علي ه     السماء آم د نزول دم أو بع ا تق م
   . آما سنذآره على قولين فاهللا أعلم منها آما دل عليه بعض السياقات وهو أنسب

اللبن والخمر والماء هل آانت ببيت المقدس    أن صالته باألنبياء آانت في السماء، وهكذا تخيره من اآلنية  : وقيل
رغ من أمر بيت        الصحيح والمقصود آما تقدم أو في السماء آما ثبت في الحديث ا ف لم لم أنه صلى اهللا عليه وس

ه بعض       نصب له المعراج المقدس د يتوهم ا ق راق آم وهو السلم فصعد فيه إلى السماء ولم يكن الصعود على الب
   . بل آان البراق مربوطًا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة الناس

ا جاء سماء   فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاوز  ا من        السابعة وآلم ا ومن فيه ا مقربوه ه منه تلقت
ان من رآه من      اء وذآر أعي لين  أآابر المالئكة واألنبي ة           : المرس ى وعيسى في الثاني دنيا، ويحي آدم في سماء ال آ

ة، وموسى ي الرابع ة  وإدريس ف ي السادس ى الصحيح  -ف ى البيت  -عل ره إل ندًا ظه ابعة مس ي الس راهيم ف وإب
ه              الذي المعمور ودون إلي م ال يع ًا ث ه صالة وطواف دون في ة يتعب ا من المالئك وم سبعون ألف وم    يدخله آل ي ى ي إل
   . القيامة

الم، ورفعت    لم      ثم جاوز مراتبهم آلهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف األق ه وس لرسول اهللا صلى اهللا علي
اهرة       هجر،  سدرة المنتهى وإذا ورقها آآذان الفيلة، ونبقها آقالل ددة ب وان متع ة أل ك أمور عظيم وغشيها عند ذل

ه، ورأى            ورآبتها المالئكة مثل الغربان رب جل جالل ور ال يها من ن راش من ذهب وغش رة وف على الشجرة آث
ول اهللا               هناك جبريل عليه ذي يق ين السماء واألرض وهو ال ا ب احين آم ين آل جن ا ب اح م تمائة جن ه س  السالم ل

ا زاغ          ولقد }   : تعالى ا يغشى م أوى إذ يغشى السدرة م ة الم دها جن البصر   رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عن
     . الذي حدَّ له النظر إليه ما زاغ يمينًا وال شماًال وال ارتفع عن المكان  : أي  { وما طغى

الى        ه الرؤيا الثانية لجبريلوهذا هو الثبات العظيم واألدب الكريم وهذ ه اهللا تع ي خلق ى الصفة الت عليه السالم عل
   . وأبو ذر وعائشة رضي اهللا عنهم أجمعين عليها، آما نقله ابن مسعود وأبو هريرة

اب قوسين    فاستوى وهو با علَّمه شديد القوى ذو مرة }   : قوله تعالى  : واألولى هي ان ق ألفق األعلى ثم دنا فتدلى فك
لم     { أوحى أو أدنى فأوحى إلى عبده ما ه وس ادًا   وآان ذلك باألبطح، تدلى جبريل على رسول اهللا صلى اهللا علي س

ذا هو    ى، ه ا      عظم خلقه ما بين السماء واألرض حتى آان بينه وبينه قاب قوسين أو أدن الصحيح في التفسير آم
   . آابر الصحابة المتقدم ذآرهم رضي اهللا عنهمدل عليه آالم أ

د يكون    ثم دنا الجبار رب العزة  : فأما قول شريك عن أنس في حديث اإلسراء فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فق
   . أعلم من فهم الراوي فأقحمه في الحديث واهللا

   . لت عليه اآلية الكريمة واهللا أعلمد وإن آان محفوظًا فليس بتفسير لآلية الكريمة بل هو شيء آخر غير ما

ذ خمسين صالة في       وفرض اهللا سبحانه وتعالى على عبده محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى أمته الصلوات ليلتئ
ة     آل يوم وليلة، ثم لم يزل يختلف بين موسى وبين د والمن ه الحم ربه عز وجل حتى وضعها الرب جل جالله ول

   . إلى خمس



 

يم من   هي خمس   : وقال ه التكل ة السنة        وهي خمسون الحسنة بعشر أمثالها فحصل ل ذ، وأئم رب عز وجل ليلتئ ال
ال     ة فق وا في الرؤي ة        : بعضهم  آالمطبقين على هذا، واخلف اس وطائف ن عب ه اب رتين قال ؤاده م ن     : رآه بف ق اب وأطل

   . وهو محمول على التقييد عباس وغيره الرؤية

ن   وأحمد بن حنبل رضي اهللا عنهما، وصرح أبو هريرة  : وممن أطلق الرؤية بعضهم بالرؤية بالعينين وأختاره اب
   . المتأخرين جرير وبالغ فيه وتبعه على ذلك آخرون من

ي رأسه   ا       : وممن نص على الرؤية بعين و الحسن األشعري فيم و        الشيخ أب اره الشيخ أب ه، واخت ه السهيلي عن نقل
   .  ) فتاويه ( زآريا النووي في 

   . لم يقع ذلك لحديث أبي ذر في صحيح مسلم  : الت طائفةوق

   ؟ هل رأيت ربك  : قلت يا رسول اهللا

   .  )  ) نوٌر أنَّى أراه (  (   : فقال

   .  )  ) رأيت نورًا (  (   : وفي رواية

الى    : قالوا ال اهللا تع ا روي في بعض     ولم يكن رؤية الباقي بالعين الفانية ولهذا ق ة   لموسى فيم ا   (  (   : الكتب اإللهي ي
   .  )  ) وال يابس إال تدهده موسى إنه ال يراني حي إال مات،

   . والخالف في هذه المسألة مشهور بين السلف والخلف واهللا أعلم

د   ثم هبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى بيت المقدس والظاهر أن األنبياء هبطوا معه تكريمًا له وتعظيمًا عن
ان          ه من الحضرة اإللهية العظيمة آمارجوع ذا آ ه، وله وا إلي ذي طلب ل ال هي عادة الوافدين ال يجتمعون بأحد قب

ل     آلما مرَّ على ه جبري ول ل ه      -واحد منهم يق دم ذاك للسالم علي دما يتق ه،      : -عن لم علي ذا فالن فس د     ه ان ق و آ فل
   . اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرف بهم مرة ثانية

   . أممتهم  : فلما حانت الصالة  : ومما يدل على ذلك أنه قال

تفاد       ولم يحن وقت إذ ذاك إال صالة الفجر فتقدمهم إمامًا بهم عن أمر جبريل ه عز وجل، فاس فيما يرويه عن رب
   . همعلى رب المنزل حيث آان بيت المقدس محلتهم ودار إقامت بعضهم من هذا أن اإلمام األعظم يقدم في اإلمامة

   . والسكينة والوقار ثم خرج منه فرآب البراق وعاد إلى مكة فأصبح بها وهو في غاية الثبات

ل،       - أو بعضها  -وقد عاين في تلك الليلة من اآليات واألمور التي لو رآها  ًا أو طائش العق ره ألصبح مندهش غي
ًا  لم أصبح واجم ه وس ه صلى اهللا علي اآنًا   : أي -ولكن ى يخشى إن  -س ادروا إل ا رأى أن يب ه بم أخبر قوم دأ ف ب

ه اهللا   -أوًال بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة وذلك أن أبا جهل  تكذيبه، فتلطف بإخبارهم اهللا  رأى رسول  -لعن
   . صلى اهللا عليه وسلم في المسجد الحرام وهو جالس واجم

   ؟ هل من خبر  : فقال له

   ! نعم   : فقال

   ؟ ما هو  : فقال

   . إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس  : فقال

   ! إلى بيت المقدس   : قال



 

   . نعم  : قال

   ؟ أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم أتخبرهم بما أخبرتني به  : قال

   ! نعم   : قال

ول اهللا صلى اهللا   ك وأراد رس ه ذل معوا من ريش ليس ع ق ل جم و جه أراد أب ر  ف م ليخب لم جمعه ه وس ك علي هم ذل
   . ويبلغهم

   . هيا معشر قريش وقد اجتمعوا من أنديتهم  : فقال أبو جهل

   . أخبر قومك بما أخبرتني به  : فقال

ين     فقص عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبر ما رأى وأنه جاء بيت ه، فمن ب المقدس هذه الليلة وصلى في
ره        تبعادًا لخب ه واس ذيبًا ل ين مصفر تك ه           و مصفق وب ي بكر رضي اهللا عن ى أب اس إل ة وجاء الن ر بمك طار الخب

   . عليه وسلم يقول آذا وآذا فأخبروه أن محمدًا صلى اهللا

   . إنكم تكذبون عليه  : فقال

   . واهللا إنه ليقوله  : فقالوا

   . إن آان قاله فلقد صدق  : فقال

أله عن  ثم جاء إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحوله مشرآي قريش  تعلمه عن صفات       فس أخبره فاس ك ف ذل
   . به بيت المقدس ليسمع المشرآون ويعلموا صدقه فيما أخبرهم

   . عليه وسلم عن ذلك أن المشرآين هم الذين سألوا رسول اهللا صلى اهللا  ) الصحيح ( وفي 

ه دون    بيت المقدس حت  فجعلت أخبرهم عن آياته فالتبس علي بعض الشيء، فجلى اهللا لي  : قال ى جعلت أنظر إلي
   . دار عقيل وأنعته لهم

   . فقد أصاب  : أما الصفة  : فقال

ان من              ا آ رهم وم م بمروره بعي اره له دم من إخب ا تق ن إسحاق م يهم الحجة       وذآر اب ام اهللا عل ائهم، فأق شربه م
   . ربه وآفر من آفر بعد قيام الحجة عليه واستنارت لهم المحجة، فآمن من آمن على يقين من

   . اختبارًا لهم وامتحانًا  : أي  ] 60  : اإلسراء [   { الرُّْؤَيا الَِّتي َأَرْيَناَك ِإلَّا ِفْتَنًة ِللنَّاِس َوَما َجَعْلَنا }   : آما قال اهللا تعالى

وهذا مذهب جمهور السلف والخلف من أن    هللا عليه وسلمهي رؤيا عين ُأريها رسول اهللا صلى ا  : قال ابن عباس
ه وصعوده في      اإلسراء آان ببدنه وروحه صلوات اهللا وسالمه عليه آما دل على ذلك ظاهر السياقات من رآوب

   . المعراج وغير ذلك

هُ  اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى الَِّذي َباَرْآَنا َحْوَلُه َعْبِدِه َلْيًال ِمَن اْلَمْسِجِدُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِب }   : ولهذا قال فقال   { ِلُنِرَي
ات  ] 1  : اإلسراء [  د اآلي ون عن ا يك بيح إنم ارة  والتس د عب د والعب الروح والجس ه ب ى أن دلَّ عل ة ف ة الخارق العظيم

     . عنهما

ه    ًا لما بادر آفار قريش إلى التكذيب بهوأيضًا فلو آان منام ى أن واالستبعاد له إذ ليس في ذلك آبير أمر، فدلَّ عل
   . منامًا أخبرهم بأنه أسري به يقظة ال



 

ى أن       ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر معدود  : وقوله في حديث شريك عن أنس في غلطات شريك أو محمول عل
حديث عائشة رضي اهللا عنها حين ذهب رسول اهللا صلى      آما سيأتي فياالنتقال من حال إلى حال يسمى يقظة 

   . فرجعت مهمومًا فلم استفق إال بقرن الثعالب  : قال اهللا عليه وسلم الطائف فكذبوه،

لم      ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي ى فخذ رسول اهللا       وفي حديث أبي أسيد حين جاء بابنه إل ه فوضعه عل ليحنك
تيقظ        واشتغل رسول اهللا صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم م اس ه، ث يد ابن و أس ع أب وسلم بالحديث مع الناس فرف

لم  الوا       رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ه فق م يجد الصبي فسأل عن ذا الحمل أحسن من          : فل ذر، وه ع فسماه المن رف
   . واهللا أعلم التغليط

ال     ن إسحاق فق ي بكر عن     حدثني بعض آل    : وقد حكى اب ول     عائشة أم أب ا آانت تق ؤمنين أنه د جسد      : الم ا فق م
   . أسرى بروحه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكن اهللا

ان إذا سئل عن مسرى رسول        : قال ة آ ال     وحدثني يعقوب بن عتبة أن معاوي لم ق ه وس آانت    : اهللا صلى اهللا علي
   . رؤيا من اهللا صادقة

ك من       : قال ابن إسحاق  م ينكر ذل ة     فل ذه اآلي ول الحسن إن ه ا لق ك    قولهم ي      }   : نزلت في ذل ا الت ا الرؤي ا جعلن وم
ه السالم      { أريناك إال فتنة للناس راهيم علي ال إب ي أرى في     }   : وآما ق ي إن ا بن ي أذب   ي ام أن   : وفي الحديث    { حك المن

   .  )  ) يقظان تنام عيني وقلبي (  ( 

عاين من أمر اهللا تعالى، على أي حالة آان نائمًا  فاهللا أعلم أي ذلك آان، قد جاءه، وعاين فيه ما  : قال ابن إسحاق
   . أو يقظانًا آل ذلك حق وصدق

رين             : قلت  ًال من األم ك وجوَّز آ ن إسحاق في ذل د توقف اب ه وال       من حيث  وق ذي ال يشك في ة، ولكن ال الجمل
يس   دم ول ه          يتمارى أنه آان يقظانًا ال محالة لما تق ا أن جسده صلى اهللا علي مقتضى آالم عائشة رضي اهللا عنه

 اإلسراء بروحه أن يكون منامًا آما فهمه ابن إسحاق، بل قد يكون وقع اإلسراء بروحه   وسلم ما فقد، وإنما آان
اين         حقيقة وهو يقظان  ا ع راق وجاء بيت المقدس وصعد السموات وعاين م ة ويقظة ال    ال نائم ورآب الب حقيق

   . منامًا

م         لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها، ومراد من تابعها على ن إسحاق من أنه ه اب ا فهم ك، ال م ذل
   . أرادوا بذلك المنام واهللا أعلم

ا       بل اإلسراء طبق ما وقع بعد ذلك،ونحن ال ننكر وقوع منام ق  : تنبيه رى رؤي ان ال ي لم آ ه وس فإنه صلى اهللا علي
ك  ه              إال جاءت مثل فلق الصبح، وقد تقدم مثل ذل ًا قبل ه يقظة منام ع ل ا وق ل م ه رأى مث وحي أن دء ال في حديث ب

   . اإلرهاص والتوطئة والتثبت واإليناس واهللا أعلم ليكون ذلك من باب

   ؟ أو آل في ليلة على حدة  ي أن اإلسراء والمعراج هل آانا في ليلة واحدةثم قد اختلف العلماء ف

   . في المنام  : اإلسراء في اليقظة، والمعراج  : فمنهم من يزعم أن

ى أن  وقد حكى المهلب بن أبي صفرة في شرحه البخاري عن طائفة أنهم ذهبوا رة بروحه       : إل رتين م اإلسراء م
   . ه يقظةمنامًا، ومرة ببدنه وروح

   . الفقيه وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي

وذلك فيما يرى قلبه وتنام عيناه وال ينام  وهذا القول يجمع األحاديث فإن في حديث شريك عن أنس  : قال السهيلي
   . قلبه

ال في آخره   ام، ودلَّ       : وق ذا من ا في الحجر وه إذا أن تيقظت ف م اس دد     ث دعي تع نهم من ي ى اليقظة، وم ره عل غي
   . إنها أربع إسراءات  : اإلسراء في اليقظة أيضًا حتى قال بعضهم



 

أبو شامة رحمه اهللا أن يوفق بين اختالف   أن بعضها آان بالمدينة، وقد حاول الشيخ شهاب الدين  : وزعم بعضهم
ى بيت المقدس فقط          المتعدد فجعل ثالث   ما وقع في روايات حديث اإلسراء بالجمع ة إل رة من مك إسراءات، م

ى  على البراق، ومرة من مكة  إلى السماء على البراق أيضًا لحديث حذيفة، ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إل
   . السموات

ر          إن آان إنما حمله على القول بهذه الثالث اختالف الروايات  : فنقول ى أآث ك عل د اختلف لفظ الحديث في ذل فق
ك  من ه ى ذل ه           ذه الثالث صفات ومن أراد الوقوف عل د قول ا التفسير عن اه مستقصيًا في آتابن ا جمعن فلينظر فيم
ى   { ليًال سبحان الذي أسرى بعبده }   : تعالى بيت   وإن آان إنما حمله أن التقسيم انحصر في ثالث صفات بالنسبة إل

   . بدليل واهللا أعلم ى السموات فال يلزم من الحصر العقلي والوقوع آذلك في الخارج إالالمقدس وإل

ن إسحاق في      والعجب أن اإلمام أبا عبد اهللا البخاري رحمه اهللا ذآر اإلسراء بعد ذآره موت أبي طالب فوافق اب
ي طالب       بعد موت أبي طالب، وابن إسحاق ذآره المعراج في أواخر األمر، وخالفه في ذآره ر ذآر موت أب أخَّ

   . ذلك آان على اإلسراء، فاهللا أعلم أي

   . منهما بابًا على حدة والمقصود أن البخاري فرَّق بين اإلسراء وبين المعراج فبوب لكل واحد

   .  { ليًال لذي أسرى بعبدهسبحان ا }   : باب حديث اإلسراء وقول اهللا سبحانه وتعالى  : فقال

و      ن شهاب، حدثني أب ال      حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن اب رحمن ق د ال ن عب لمة ب سمعت    : س
ى اهللا        (  (   : وسلم يقول جابر بن عبد اهللا أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه ريش آنت في الحجر فجل ذبتني ق لما آ

   .  )  ) دثهم عن آياته وأنا أنظر إليهأح لي بيت المقدس فطفقت

   . جابر به وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الزهري عن أبي سلمة عن

ي صلى اهللا    ورواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد اهللا بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النب
   . عليه وسلم بنحوه

دثنا      : ث المعراجباب حدي  : ثم قال البخاري د، ح ن خال ة ب ك، عن          حدثنا هدب ن مال ادة، عن أنس ب دثنا قت ام، ح هم
   . حدثهم عن ليلة أسري به مالك بن صعصعة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم

   )  ) أتاني آت مضجعًا إذ -وربما قال في الحجر  -بينما أنا في الحطيم  (  (   : قال

   .  )  ) فشق ما بين هذه إلى هذه (  (   : وسمعته يقول  : فقال

   . فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به

   . من قصه إلى شعرته  : من نقرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول  : قال

ة دون البغل    فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانًا، فغسل قلبي (  (  ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بداب
   .  )  ) ر أبيضوفوق الحما

   ؟ وهو البراق يا أبا حمزة  : فقال الجارود

ه،    (  (   :  ! نعم   : قال أنس ه، فحملت علي دنيا،         يضع خطوه عند أقصى طرف ى السماء ال ى أت ل حت ي جبرائي انطلق ب ف
   . فاستفتح

   ؟ من هذا  : قيل

   . جبرائيل  : قال



 

   ؟ ومن معك  : قيل

   . محمد  : قال

   ؟ وقد أرسل إليه  : قيل

   ! نعم   : قال

   . مرحبًا به فنعم المجيء جاء، ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم  : قيل

   . هذا أبوك آدم، فسلِّم عليه فسلمت عليه فردَّ السالم  : فقال

   . مرحبًا باالبن الصالح والنبي الصالح  : ثم قال

   . ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح

   ؟ من هذا  : قيل

   . جبرائيل  : قال

   ؟ ومن معك  : قيل

   . محمد  : قال

   ؟ وقد أرسل إليه  : قيل

   . نعم  : قال

   . مرحبًا به فنعم المجيء جاء  : قيل

   . ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة

   . هذا يحيى وعيسى فسلِّم عليهما فسلمت عليهما فردا  : قال

   . مرحبًا باألخ الصالح والنبي الصالح  : قاالثم 

   . ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبرائيل

   ؟ من هذا  : قيل

   . جبرائيل  : قال

   ؟ ومن معك  : قال

   . محمد  : قال

   ؟ وقد أرسل إليه  : قيل

   ! نعم   : قال



 

   . مرحبًا به فنعم المجيء جاء  : قيل

   . فرد هذا يوسف فسلِّم عليه، فسلمت عليه  : لصت إذا يوسف قالففتح فلما خ

   . مرحبًا باألخ الصالح والنبي الصالح  : ثم قال

   . ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح

   ؟ من هذا   : قيل

   . جبرائيل  : قال

   ؟ ومن معك  : قال

   . محمد  : قال

   ؟ وقد أرسل إليه  : قيل

   ! نعم   : قال

   . مرحبًا به فنعم المجيء جاء  : قيل

   . هذا إدريس فسلِّم عليه فسلمت فرد  : فلما خلصت إذا إدريس، قال

   . مرحبًا باألخ الصالح والنبي الصالح  : ثم قال

   . ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح

   ؟ من هذا  : قيل

   . جبرائيل  : قال

   ؟ كومن مع  : قيل

   . محمد  : قال

   ؟ وقد أرسل إليه  : قيل

   ! نعم   : قال

   . مرحبًا به فنعم المجيء جاء  : قيل

   . فرد هذا هارون فسلِّم عليه فسلمت عليه  : فلما خلصت إذا هارون قال

   . مرحبًا باألخ الصالح والنبي الصالح  : ثم قال

   . ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح

   ؟ من هذا  : فقيل



 

   . جبرائيل  : قال

   ؟ ومن معك  : قيل

   . محمد  : قال

   ؟ وقد أرسل إليه  : قيل

   ! نعم   : قال

   . مرحبًا به فنعم المجيء جاء  : قيل

   . هذا موسى فسلِّم عليه، فسلمت عليه فرد  : فلما خلصت إذا موسى قال

   . نبي الصالحمرحبًا باألخ الصالح وال  : ثم قال

   ؟ ما يبكيك  : فلما تجاوزت بكى، فقيل له

   . من أمتي أبكي ألن غالمًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أآثر من يدخلها  : قال

   . ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبرائيل

   ؟ من هذا  : قيل

   . جبرائيل  : قال

   ؟ ومن معك  : قيل

   . محمد  : قال

   ؟ وقد بعث إليه  : يلق

   ! نعم   : قال

   . مرحبًا به فنعم المجيء جاء  : قيل

   . عليه فرد السالم هذا أبوك إبراهيم فسلِّم عليه، فسلمت  : فلما خلصت إذا إبراهيم قال

   . مرحبًا باالبن الصالح والنبي الصالح  : ثم قال

   . باطنان ان ظاهران، ونهرانثم رفعت إلى سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار؛ نهر

   ؟ ما هذا يا جبرائيل  : فقلت

   . والفرات فالنيل  : فنهران في الجنة، وأما الظاهران  : أما الباطنان  : قال

من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل،  ثم رفع لي البيت المعمور يدخله آل يوم سبعون ألف ملك، ثم أتيت بإناء
   . فأخذت اللبن

   . هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك  : قال



 

   ؟ بما أمرت  : فقال ثم فرض عليَّ الصلوات خمسون صالة آل يوم، فرجعت فمررت على موسى

   . أمرت بخمسين صالة آل يوم  : قال

ال اس   : ق ي واهللا جربت الن وم، وإن ل ي ين صالة آ تطيع خمس ك ال تس د  إن أمت رائيل أش ي إس ك وعالجت بن قبل
   . فوضع عني عشرًا ؛ فارجع إلى ربك فسله التخفيف ألمتك، فرجعتالمعالجة

   . فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرًا

   . فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرًا

ال             وم، فق أمرت بعشر صلوات آل ي ه، فرجعت ف ال مثل ى موسى فق أمرت بخمس      فرجعت إل ه، فرجعت ف مثل
   . يومصلوات آل 

   ؟ بم أمرت  : فرجعت إلى موسى فقال

   . بخمس صلوات آل يوم  : فقلت

قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة  إن أمتك ال تستطيع خمس صلوات آل يوم، وإني قد جربت الناس  : قال
   . فارجع إلى ربك فسله التخفيف ألمتك

   . سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم  : قال

   .  )  ) عبادي فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي، وخففت عن  : قال

   . هكذا روى البخاري هذا الحديث ههنا

ن        ومسلم والترمذي والنسائي من  ) صحيحه ( وقد رواه في مواضع أخر من  ك ب ن مال ادة عن أنس ب طرق عن قت
     . صعصعة

   . ورويناه من حديث أنس بن مالك عن أبي بن آعب

   . ومن حديث أنس عن أبي ذر

   . ومن طرق آثيرة عن أنس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

ذا      ع في ه م يق ان بعض        وقد ذآرنا ذلك مستقصى بطرقه وألفاظه في التفسير، ول دس، وآ السياق ذآر بيت المق
ة فيسوقه آله، وتارة يحذف ما هو األهم عنده، أو يبسط تار الرواة يحذف بعض الخبر للعلم به، أو ينساه أو يذآر

   . عنده عن مخاطبه بما هو األنفع

   . ومن جعل آل رواية إسراد على حدة آما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدًا

   . بهم، وفي آلها يفرض عليه الصلوات وذلك أن آل السياقات فيها السالم على األنبياء، وفي آل منها يعرفه

   . أعلم ذا في غاية البعد واالستحالة واهللاه  ؟ فكيف يمكن أن يدعي تعدد ذلك

ة،       : ثم قال البخاري رو، عن عكرم فيان، عن عم الى       حدثنا الحميدي حدثنا س ه تع اس في قول ن عب ا   }   : عن اب َوَم
ةً   ا ِفْتَن اسِ  َجَعْلَنا الرُّْؤَيا الَِّتي َأَرْيَناَك ِإلَّ ال   ] 60  : اإلسراء  [   { ِللنَّ ا رسول اهللا       : ق ا عين أريه ه    هي رؤي صلى اهللا علي

   . هي شجرة الزقوم  : قال وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، والشجرة الملعونة في القرآن،



 

   . اإلسراء فصل نزول فرضية الصالة صبيحة 

ة   اءه   ولما أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صبيحة ليل ة        اإلسراء ج ه آيفي ين ل زوال فب د ال ل عن جبرائي
ى       الصالة وأوقاتها، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وم إل ك الي ل في ذل وسلم أصحابه فاجتمعوا وصلى به جبرائي

اس       الغد، والمسلمون يأتمون ن عب  بالنبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يقتدي بجبرائيل آما جاء في الحديث عن اب
   .  )  ) أمني جبرائيل عند البيت مرتين (  (   : وجابر

   . يذآر توسعة في وقت المغرب فبيـَّن له الوقتين األول واآلخر فهما وما بينهما الوقت الموسع، ولم

لم   (  وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى، وبريدة، وعبد اهللا بن عمرو، وآلها في ك      ) صحيح مس وموضع بسط ذل
   . وهللا الحمد  ) األحكام ( في آتابنا 

فرضت الصالة    (  (   : عائشة، قالت   عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن    ) صحيح البخاري ( فأما ما ثبت في 
   .  )  ) صالة الحضر أول ما فرضت رآعتين فأقرت صالة السفر وزيد في

ة أ    وآذا رواه األوزاعي عن الزهري، ورواه الشعبي عن مسروق عنها وهذا تم    مشكل من جه ن عائشة آانت ت
ى    ا عل د تكلمن الى     الصالة في السفر وآذا عثمان بن عفان وق ه تع د قول ك عن ْيَس      }   : ذل َأْرِض َفَل ي اْل َرْبُتْم ِف َوِإَذا َض

     .  ] 101  : النساء [   { َآَفُروا ُكُم الَِّذيَنَأْن َتْقُصُروا ِمَن الصََّلاِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َيْفِتَن َعَلْيُكْم ُجَناٌح

أربعًا آما ذآره مرسًال من صالته  وقد ذهب الحسن البصري إلى أن صالة الحضر أول ما فرضت  : قال البيهقي
ين، والعشاء أر       الظهر أربعًا،  : عليه السالم صبيحة اإلسراء ًا يجهر في األولي ًا  والعصر أربعًا، والمغرب ثالث بع

   . والصبح رآعتين يجهر فيهما يجهر في األوليين،

ا فرضت الخمس فرضت        فلعل عائشة أرادت أن الصالة آانت قبل اإلسراء تكون رآعتين  : قلت م لم ين، ث رآعت
ذا ال يبقى           حضرًا على ما هي عليه، ورخص في السفر أن يصلى  ى ه ديمًا وعل ه ق ان األمر علي ا آ ين آم رآعت

   . هللا أعلمإشكال بالكلية وا

   . عليه وسلم فصل في انشقاق القمر في زمان النبي صلى اهللا 

ه  ك         وجعل اهللا له آية على صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما جاء ب ان ذل ن الحق حيث آ من الهدى ودي
ه         م آتاب الى في محك ال اهللا تع ة، ق ز  وقت إشارته الكريم ُر      }   : العزي قَّ اْلَقَم اَعُة َواْنَش ِت السَّ َرْوا * اْقَتَرَب ًة   َوِإْن َي آَي

   .  ] 3-1  : القمر [   { َأْهَواءُهْم َوُآلُّ َأْمٍر ُمْسَتِقرٌّ َوَآذَُّبوا َواتََّبُعوا* ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ 

بذلك األحاديث المتواترة من طرق   منه عليه الصالة والسالم، وجاءتوقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في ز
   . متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها

   . ونحن نذآر من ذلك ما تيسر إن شاء اهللا وبه الثقة وعليه التكالن

اظ محررة،      ذآرنا الطرق واأللف ى      وقد تقصينا ذلك في آتابنا التفسير ف ا إل ا    ونحن نشير ههن أطراف من طرقه
   . ونعزوها إلى الكتب المشهورة بحول اهللا وقوته

ن   وذلك مروي عن أنس بن مالك، وجبير بن مطعم، وحذيفة، وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا ب
   . مسعود رضي اهللا عنهم أجمعين

سأل أهل مكة النبي   : ة، عن أنس بن مالك قالقتاد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر، عن  : أما أنس فقال اإلمام أحمد
   . القمر بمكة مرتين صلى اهللا عليه وسلم آية فانشق

   .  ] 1  : القمر [   { اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر }   : فقال

   . الصحابة ق به وهذا من مرسالتورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزا



 

ي صلى اهللا     د روى       والظاهر أنه تلقاه عن الجم الغفير من الصحابة، أو عن النب ع، وق لم، أو عن الجمي ه وس علي
   . البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق شيبان

مكة سألوا رسول اهللا  أن أهل   : عن أنس زاد البخاري وسعيد بن أبي عروبة، وزاد مسلم وشعبة ثالثتهم عن قتادة
   . القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما، لفظ البخاري صلى اهللا عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم

د        ام أحم ال اإلم م فق ن مطع ر ب ا جبي دثنا       : وأم ر، ح ن آثي د ب دثنا محم د         ح ن عب ر، عن حصين اب ن آثي ليمان ب س
ال        ه ق م، عن أبي ن مطع ر ب ن جبي لم         انشق   : الرحمن عن محمد ب ه وس د رسول اهللا صلى اهللا علي ى عه القمر عل

   . وفرقة على هذا الجبل فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل،

   ! سحرنا محمد   : فقالوا

   . إن آان سحرنا؛ فإنه ال يستطيع أن يسحر الناس آلهم  : فقالوا

   . تفرد به أحمد

   . حصين بهوهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل وغيره عن 

بن عبد الرحمن، عن جبير بن محمد  وقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان، وهشيم آالهما عن حصين
   . اإلسناد بن جبير بن مطعم، عن أبيه عن جده به فزاد رجًال في

يم في      : وأما حذيفة بن اليمان و نع دالئل  ( فروى أب ق عن     ) ال ي      من طري ن السائب، عن أب رحمن    عطاء ب د ال عب
   . السلمي

رُ     }   : قال خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم  : قال قَّ اْلَقَم اَعُة َواْنَش ِت السَّ   .  ] 1  : القمر  [   { اْقَتَرَب
دًا        أال وإن أال وإن الساعة قد اقتربت، أال وإن القمر قد انشق، وم المضمار وغ راق، أال وإن الي د آذنت بف الدنيا ق

   . السباق

ال           د اهللا وق ة فحم ى الجمع ي إل ة انطلقت مع أب ة الثاني ى       فلما آانت الجمع ه وزاد أال وإن السابق من سبق إل مثل
   . ى الجنةمن سبق إل  : قال -غدًا السباق  -يعني بقوله  ما  : الجمعة، فلما آنا في الطريق قلت ألبي

ك، عن          حدثنا يحيى بن بكير حدثنا بكر عن  : وأما ابن عباس فقال البخاري ن مال ة، عن عراك ب ن ربيع ر ب جعف
   . إن القمر انشق في زمان النبي صلى اهللا عليه وسلم  : قال عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن ابن عباس

* اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر  }   : قوله عن جعفر -ن مضر وهو اب -ورواه البخاري أيضًا ومسلم من حديث بكر 
   .  ] 2-1  : القمر [   { آَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ َوِإْن َيَرْوا

   . أوا شقيهقد مضى ذلك آان قبل الهجرة انشق القمر حتى ر  : قال

   . وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي اهللا عنه وهو من مرسالته

ن     حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا بكر بن سهيل،  : وقال الحافظ أبو نعيم دثنا موسى ب حدثنا عبد الغني بن سعيد، ح
ن عب       عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن ل عن الضحاك، عن اب ه  عباس، وعن مقات   : اس في قول

   .  { القمر اقتربت الساعة وانشق } 

لم     : قال ابن عباس ه وس نهم  اجتمع المشرآون إلى رسول اهللا صلى اهللا علي ن         : م و جهل ب رة، وأب ن المغي د ب الولي
ام،       ن هش ل، والعاص ب ن وائ د يغوث،     هشام والعاص ب ن عب د         واألسود اب ن عب ن أسد ب ن المطلب ب واألسود ب

لم           العزى، وزمعة بن األسود، ه وس ي صلى اهللا علي الوا للنب ر فق ن الحارث، ونظراؤهم آثي إن آنت    : والنضر ب
   . فشق لنا القمر فرقتين نصفًا على أبي قبيس ونصفًا على قعيقعان صادقًا



 

   .  )  )  ؟ واتؤمن إن فعلت (  (   : فقال لهم النبي صلى اهللا عليه وسلم

يس   وآانت ليلة بدر، فسأل اهللا عز وجل أن يعطيه ما  ! نعم  : قالوا سألوا، فأمسى القمر وقد سلب نصفًا على أبي قب
ان، ورسول اهللا صلى      ى قعيقع م              ونصفًا عل ن األرق م ب د األسد واألرق ن عب لمة ب ا س ا أب ادي ي لم ين ه وس اهللا علي

   . اشهدوا

دثنا إسماعيل    نا سليمان بن أحمد، حدثنا الحسن بن العباسوحدث  : ثم قال أبو نعيم الرازي عن الهيثم بن العمان، ح
ال  بن زياد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن لم           : عباس ق ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي ة إل انتهى أهل مك

   ؟ نعرف بها أنك رسول اهللا هل من آية  : فقالوا

   . فسيروا آية إن انتفعوا بها قل ألهل مكة أن يحتفلوا هذه الليلة  : فهبط جبرائيل فقال يا محمد

الشق ليلة أربع عشرة فانشق القمر نصفين   فأخبرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمقالة جبرائيل فخرجوا ليلة
ا، ثم مسحوا ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها، ثم أعادوا النظر فنظرو نصفًا على الصفا ونصفًا على المروة فنظروا،

   .  { القمر اقتربت الساعة وانشق }   : يا محمد ما هذا إال سحر واهب، فأنزل اهللا  : فقالوا أعينهم ثم نظروا

ى رسول اهللا    : ثم روى الضحاك عن ابن عباس قال الوا     جاءت أحبار اليهود إل لم فق ه وس ة     : صلى اهللا علي ا آي أرن
ين       حتى نؤمن بها، فسأل ربه فأراهم القمر قد ا ب در م روة، ق ى الم انشق بجزئين؛ أحدهما على الصفا واآلخر عل

   . ينظرون إليه ثم غاب العصر إلى الليل

   . هذا سحر مفترى  : فقالوا

ن    حدثنا محمد بن يحيى  حدثنا أحمد بن عمرو الرزاز،  : وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني د ب دثنا محم القطعي، ح
د رسول اهللا     : عن عكرمة، عن ابن عباس قال بكر، حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، آسف القمر على عه

ويقولوا هذا  اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا {   : سحر القمر فنزلت  : فقالوا صلى اهللا عليه وسلم
   .  } سحر مستمر

ليلة آسوفه، ولهذا خفي أمره على آثير من   آسف تلك الليلة فلعله حصل له انشقاق في  : يد وفيه أنهوهذا إسناد ج
   . بقاع األرض أهل األرض، ومع هذا قد شوهد ذلك في آثير من

   . بليلة انشقاق القمر إنه أرخ ذلك في بعض بالد الهند، وبني بناء تلك الليلة وأرخ  : ويقال

اال       أخبرنا أبو عبد اهللا  : ال الحافظ البيهقيفق  : وأما ابن عمر ن الحسن القاضي ق د ب دثنا    : الحافظ، وأبو بكر أحم ح
العباس بن محمد الدوري، حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن األعمش، عن مجاهد  أبو العباس األصم، حدثنا

   . به

   . آرواية مجاهد، عن أبي معمر، عن ابن مسعود  : قال مسلم

   . هذا حديث حسن صحيح  : الترمذيوقال 

ن      حدثنا سفيان عن ابن أبي  : وأما عبد اهللا بن مسعود فقال اإلمام أحمد ر، عن اب ي معم نجيح، عن مجاهد، عن أب
ال  د رسول اهللا       : مسعود ق ى عه ال رسول اهللا           انشق القمر عل ه، فق ى نظروا إلي قتين حت لم ش ه وس صلى اهللا علي

   .  )  ) اشهدوا (  (   : صلى اهللا عليه وسلم

   . به -وهو ابن عيينة  -وهكذا أخرجاه من حديث سفيان 

ن سمرة، عن         د اهللا ب ر، عن عب ي معم ال    ومن حديث األعمش، عن إبراهيم، عن أب ن مسعود ق انشق القمر     : اب
   .  )  ) اشهدوا (  (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم ونحن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمنى، فقال

   . لفظ البخاري  . وذهبت فرقة نحو الجبل



 

د اهللا     : ثم قال البخاري ة  -وقال أبو الضحاك، عن مسروق، عن عب ي         - بمك ن أب لم، عن اب ن مس د ب ه محم وتابع
   . اهللا عنه نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد اهللا رضي

د اهللا  وقد أسند أبو داود الطيالسي حديث أبي الضحى، عن مسر   ال    وق، عن عب ن مسعود ق ى      : ب انشق القمر عل
   . هذا سحر ابن أبي آبشة  : عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت قريش

   . يسحر الناس آلهم فإن محمدًا ال يستطيع أن  ؟ انظروا ما يأتيكم به السفار  : فقالوا

   . فجاء السفار فقالوا ذلك  : قال

ال البيهقي   دثنا        أخب  : وق اس، ح و العب ا أب افظ، ثن د اهللا الح و عب ا أب ن         رن دثنا سعيد ب دوري، ح د ال ن محم اس ب العب
ي  ال       سليمان، حدثنا هشيم، حدثنا مغيرة، عن أب د اهللا ق ى       : الضحى، عن مسروق، عن عب ة حت انشق القمر بمك

 السفار فإن آانوا رأوا ما هذا سحر سحرآم به ابن أبي آبشة، انظروا  : قريش ألهل مكة صار فرقتين، فقال آفار
   . رأيتم فقد صدق، وإن آانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحرآم به

     . فقالوا رأينا -وقدموا من آل وجهة  -قال فسئل السفار قال 

   . مسروق، عن عبد اهللا به من حديث جابر، عن األعمش، عن أبي الضحى، عن  : وهكذا رواه أبو نعيم

د اهللا       حدثنا مؤمل، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن   : أحمد وقال اإلمام راهيم، عن األسود، عن عب ن    -إب وهو اب
   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر انشق القمر على عهد رسول  : قال -مسعود 

   . من حديث أسباط، عن سماك به  : وهكذا رواه ابن جرير

و افظ أب ال الح يم وق د   : نع و حصين محم دثنا أب ر الطلحي، ح و بك دثنا أب ى  ح دثنا يحي وادعي، ح ين ال ن الحس ب
ي صلى اهللا      : عن علقمة، عن عبد اهللا قال الحماني، حدثنا يزيد، عن عطاء، عن سماك، عن إبراهيم، آنا مع النب

ي صلى    عليه وسلم بمنى وانشق القمر لم  حتى صار فرقتين فرقة خلف الجبل، فقال النب ه وس  اشهدوا  (  (   : اهللا علي
   .  )  ) اشهدوا

د     : وقال أبو نعيم ن محم ر ب ن          حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا جعف ا الليث ب اس، ثن ي إي ن أب دثنا آدم ب القالنسي، ح
د        : عن عبد اهللا بن عتبة، عن ابن مسعود قال سعد، حدثنا هشام بن سعد، عن عتبة، ة، فلق انشق القمر ونحن بمك

   . شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة ت أحدرأي

ن          د ب دثنا محم ي عاصم، ح ن أب و بكر ب دثنا أب رو، عن        وحدثنا أحمد بن إسحاق، ح ن عم ة ب دثنا معاوي اتم، ح ح
   . القمر بمكة فرأيته فرقتين انشق  : زائدة، عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا قال

ر، عن منصور    ثم روى من حديث علي بن سعيد بن مسروق، حدثن ن عمي ن       ا موسى ب د ب ر، عن زي ن المعتم ب
   . باثنتين بينهما حراء رأيت القمر واهللا منشقًا  : وهب، عن عبد اهللا بن مسعود قال

ال  وروى أبو نعيم من طريق السدي الصغير، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ين      : ابن عباس ق انشق القمر فلقت
   . فلقة ذهبت، وفلقة بقيت

الوا     لقد رأيت جبل حراء بين فلقتي القمر، فذهب فلقة،  : بن مسعودقال ا ك وق ة من ذل ذا سحر     : فتعجب أهل مك ه
   . مصنوع سيذهب

د رسول       : وقال ليث بن أبي سليم، عن مجاهد قال ى عه رقتين       انشق القمر عل لم فصار ف ه وس اهللا صلى اهللا علي
   .  )  ) فاشهد يا أبا بكر (  (   : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ألبي بكر

   . سحر القمر حتى انشق  : وقال المشرآون



 

رجالها، وما يذآره بعض القصَّاص من أن  فهذه طرق متعددة قوية األسانيد تفيد القطع لمن تأملها، وعرف عدالة
م اآلخر فال أصل       القمر سقط إلى األرض حتى دخل في آم النبي صلى ه، وهو    اهللا عليه وسلم وخرج من الك ل

   . آذب مفترى ليس بصحيح

لم انشق عن إشارته فصار       والقمر حين انشق لم يزايل السماء، غير أنه حين أشار إليه النبي صلى اهللا عليه وس
ى صارت من وراء حراء،      ن            فرقتين، فسارت واحدة حت ذلك اب ر ب ا أخب ذه آم ذه وه ين ه ل ب ى الجب ونظروا إل

   . مسعود أنه شاهد ذلك

رتين      :  ) مسند أحمد ( ي رواية أنس في وما وقع ف ة م رقتين، واهللا       فانشق القمر بمك ه أراد ف ه نظر، والظاهر أن في
 . أعلم

  فصل في وفاة أبي طالب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . اهللا عنها ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي

ذه   ت قبله والمشهور األول، وهذان المشفقان؛ هذا فيبل هي توفي  : وقيل الظاهر وهذه في الباطن، هذاك آافر وه
   . مؤمنة صديقة رضي اهللا عنها وأرضاها

ام واحد، فتتابعت           : قال ابن إسحاق  ا في ع ا طالب هلك م إن خديجة وأب لم       ث ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي عل
ان عضدًا           ق علىالمصائب بهلك خديجة، وآانت له وزير صد ي طالب وآ ه أب ك عم ا، وبهل تالء يسكن إليه االب

   . على قومه وحرزًا في أمره ومنعة وناصرًا

لم      وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثالث سنين، فلما هلك أبو طالب نالت ه وس قريش من رسول اهللا صلى اهللا علي
   . فيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابًاطالب، حتى اعترضه س من األذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي

ه   فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه  : فحدثني هشام بن عروة عن أبيه قال وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إلي
   .  )  ) ال تبكي يا بنية فإن اهللا مانع أباك (  (   : اهللا عليه وسلم يقول إحدى بناته تغسله وتبكي، ورسول اهللا صلى

   .  )  ) طالب ما نالتني قريش شيئًا أآرهه حتى مات أبو (  (   : ويقول بين ذلك

   . نصبت له أن أحدهم ربما طرح األذى في برمته إذا  : وذآر ابن إسحاق قبل ذلك

ى باب     فكان إذا فعلوا ذلك آما حدثني عمر بن عبد اهللا، عن عروة يخرج  : قال ه عل ود فيقذف ه بذلك الشيء على الع
   .  )  ) هذا، ثم يلقيه في الطريق يا بني عبد مناف أي جوار (  (   : ثم يقول

ريش   : قال ابن إسحاق بعض   ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشًا ثقله قالت ق لما،       : بعضها ل د أس زة وعمر ق إن حم
ى     وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش آلها، ا عل ا      فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لن ا، فإن ه وليعطه من ن أخي اب

   . أن يبتزونا أمرنا واهللا ما نأمن

ال   وحدثني العباس بن عبد اهللا بن معبد بن عباس، عن  : قال ابن إسحاق اس ق ا مشوا     : بعض أهله، عن ابن عب لم
ة       - وهم أشراف قومه -إلى أبي طالب وآلموه  ام، وأمي ن هش و جهل ب ن  عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأب ب

   . في رجال من أشرافهم خلف، وأبو سفيان بن حرب

ن     يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى  : فقالوا ين اب ا وب وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بينن
     . ليكف عنا ولنكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه أخيك، فادعه فخذ لنا منه، وخذ له منا

   . اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك هؤالء أشراف قومك قد  : الب، فجاءه فقال يا ابن أخيفبعث إليه أبو ط

ال  لم       : ق ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي ة    (  (   : فق ا عم آلم ا          ي م به دين لك ا العرب وت ا تملكون به واحدة تعطونه
   .  )  ) العجم



 

   . نعم وأبيك، وعشر آلمات  : فقال أبو جهل

   .  )  ) دونه تقولون ال إله إال اهللا، وتخلعون ما تعبدون من (  (   : قال

   . إن أمرك لعجب  !  ؟ واحدًا  أتريد أن تجعل اآللهة إلها  : فصفقوا بأيديهم ثم قالوا يا محمد

ائكم   مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على إنه واهللا ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا  : ثم قال بعضهم لبعض  : قال دين آب
   . تفرقوا حتى يحكم اهللا بينكم وبينه، ثم

   . واهللا يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططًا  : فقال أبو طالب  : قال

وم          (  (   : فطمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه فجعل يقول له  : قال ا الشفاعة ي ك به ا أستحل ل أي عم فأنت قله
   .  )  ) القيامة

ي أبيك        يا ابن أخي واهللا  : رص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالفلما رأى ح ى بن ة السبة عليك وعل لوال مخاف
   . من الموت لقلتها، ال أقولها إال ألسرك بها من بعدي، وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعًا

ه بإ  فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه  : قال ال   فأصغى إلي ال فق ه، ق ن أخي      : ذن ا اب ي
   . يقولها واهللا لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن

   .  )  ) أسمع لم (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال

  ] 2-1  : ص [   { َبِل الَِّذيَن َآَفُروا ِفي ِعزٍَّة َوِشَقاٍق * ْآِرص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّ }   : وأنزل اهللا تعالى في أولئك الرهط  : قال
   . وقد تكلمنا على ذلك في التفسير، وهللا الحمد والمنة  . اآليات

مات مسلمًا بقول العباس هذا الحديث؛  وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغالة إلى أن أبا طالب
  - يعني ال إله إال اهللا -يقولها  الكلمة التي أمرته أن يا ابن أخي، لقد قال

   : والجواب عن هذا من وجوه

ه يتوقف       أن في السند مبهمًا ال يعرف حاله وهو قوله عن بعض أهله  : أحدها وهذا إبهام في االسم والحال، ومثل
   . فيه لو انفرد

دثنا        لسياق من وقد روى اإلمام أحمد، والنسائي، وابن جرير نحوًا من هذا ا امة، عن األعمش، ح ي أس ق أب طري
   . العباس عباد، عن سعيد بن جبير فذآره، ولم يذآر قول

ر   ورواه الثوري أيضًا عن األعمش، عن يحيى بن عمارة الكوفي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذآره بغي
   . زيادة قول العباس

   . ورواه الترمذي وحسنه، والنسائي، وابن جرير أيضًا

ن     ولفظ الحديث من سياق البيهقي فيما رواه من طريق الثوري، عن األعمش، عن يحيى بن عمارة، عن سعيد ب
   : جبير، عن ابن عباس قال

د رأس  و        مرض أبو طالب فجاءت قريش، وجاء النبي صلى اهللا عليه وسلم عن ام أب ب، فجلس رجل، فق ي طال أب
   ؟ أخي ما تريد من قومك يا ابن  : الجهل آي يمنعه ذاك وشكوه إلى أبي طالب فق

   .  )  ) إليهم بها الجزية العجم، آلمة واحدة بها العرب، وتؤدي يا عم إنما أريد منهم آلمة تذل لهم (  (   : فقال

   ؟ ما هي  : قال



 

   .  )  ) ال إله إال اهللا (  (   : قال

   ! عجاب  أجعل اآللهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء  : فقالوا  : قال

   .  ] 7-1  : ص [  } ِإلَّا اْخِتَلاٌق {   : اآليات إلى قوله  { ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْآِر }   : ونزل فيهم  : قال

ن إسحاق      -ثم قد عارضه   ي سياق اب ا رواه       -أعن ه، وهو م ا هو أصح من ائالً   م دث   : البخاري ق ن   ح ود ب نا محم
ا طالب     : الزهري، عن ابن المسيب، عن أبيه رضي اهللا عنه غيالن، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أن أب

ال      لما حضرته الوفاة دخل و جهل فق ده أب لم وعن ه إال    (  (   : عليه النبي صلى اهللا عليه وس ل ال إل ة   أي عم ق اهللا آلم
   .  )  ) أحاج بها عند اهللا

فلم يزاال يكلماه حتى قال آخر ما   ؟ عبد المطلب يا أبا طالب أترغب عن ملة  : و جهل وعبد اهللا بن أبي أميةفقال أب
   . على ملة عبد المطلب  : آلمهم به

   .  )  ) عنك ألستغفر لك مالم ُأنَه (  (   : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

َتْغِفُروا       }   : فنزلت  وا َأْن َيْس ِذيَن آَمُن يِّ َوالَّ اَن ِللنَِّب ا َآ مْ           َم يََّن َلُه ا َتَب ِد َم ْن َبْع ى ِم ي ُقْرَب اُنوا ُأوِل ْو َآ ِرِآيَن َوَل ْم   ِلْلُمْش َأنَُّه
   .  ] 113  : التوبة [   { َأْصَحاُب اْلَجِحيِم

   .  ] 56  : القصص [   { ِإنََّك َلا َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت }   : ونزلت

   . عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد اهللا، عن عبد الرزاق  : ورواه مسلم

زل رسول اهللا صلى       : وقال فيه وأخرجاه أيضًا من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه بنحوه، م ي فل
ك اهللا عليه وسلم  ال       يعرضها عليه ويعودان له بتل ا ق ال آخر م ى ق ة حت ى أن        : المقال ب، وأب د المطل ة عب ى مل عل

   . اهللا ال إله إال  : يقول

   .  )  ) عنك أما ألستغفرن لك مالم ُأنَه (  (   : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

   { أن يستغفروا للمشرآين ولو آانوا أولي قربى ما آان للنبي والذين آمنوا }   : -يعني بعد ذلك  -فأنزل اهللا 

   { اهللا يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك ال تهدي من أحببت ولكن }   : ونزل في أبي طالب

ن      وهكذا روى اإلمام أحمد، ومسلم د ب ائي، من حديث يزي ذي، والنس ي        ، والترم ي حازم، عن أب آيسان، عن أب
ال     لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول اهللا   : هريرة قال لم فق ه وس ه إال اهللا      (  (   : صلى اهللا علي ل ال إل اه ق ا عم ي

   .  )  ) القيامة أشهد لك بها يوم

ه علي    : فقال زع الموت  لوال أن تعيرني قريش يقولون ما حمل ا        ه إال ف ر به ا إال ألق ك، وال أقوله ا عين ررت به ألق
   . عينك

   .  ] 56  : القصص [  { ِباْلُمْهَتِديَن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم ِإنََّك َلا َتْهِدي َمْن }   : فأنزل اهللا عز وجل

إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه   : وهكذا قال عبد اهللا بن عباس، وابن عمر، ومجاهد، والشعبي، وقتادة
ا    : إال اهللا فأبى أن يقولها، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول ال إله هو على ملة األشياخ، وآان آخر م

   . عبد المطلب قال هو على ملة

ن       : د هذا آله ما قال البخاريويؤآ د ب ن محم ى ب دثنا يحي ن         حدثنا مسدد، ح ك ب د المل فيان، عن عب ى، عن س يحي
قلت للنبي صلى اهللا عليه   : حدثنا العباس بن عبد المطلب أنه قال  : عمير، حدثني عبد اهللا بن الحارث بن نوفل قال

     ؟ عن عمك فإنه آان يحوطك ويغضب لك ما أغنيت  : وسلم



 

   .  )  ) النار هو في ضحضاح من نار ولوال أنا لكان في الدرك األسفل من (  (   : قال

   . من طرق عن عبد الملك بن عمير به  :  ) صحيحه ( ورواه مسلم في 

اد،     : من حديث الليث  ) الصحيحين ( وأخرجاه في  ن اله د ب ه          حدثني يزي ي سعيد أن اب، عن أب ن خب د اهللا ب عن عب
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من      (  (   : فقال صلى اهللا عليه وسلم ذآر عنده عمه سمع النبي

   . لفظ البخاري  .  )  ) يغلي منه دماغه النار يبلغ آعبيه

   .  )  ) تغلي منه أم دماغه (  (   : وفي رواية

ن     : وروى مسلم اد ب لمة، عن  عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان، عن حم ن        س ان، عن اب ي عثم ت، عن أب ثاب
ي           (  (   : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  : عباس ار يغل ين من ن و طالب منتعل بنعل ذابًا أب ار ع أهون أهل الن
   .  )  ) دماغه منهما

   . يليذآره السه  .  )  ) قدميه يغلي منهما دماغه حتى يسيل على (  ( يونس بن بكير   ) مغازي ( وفي 

حدثنا أبي، عن مجالد، عن  -إسماعيل بن مجالد  هو ابن -حدثنا عمرو   :  ) مسنده ( وقال الحافظ أبو بكر البزار في 
   . الشعبي، عن جابر

   ؟ طالب هل نفعت أبا -أو قيل له  -سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : قال

   .  )  ) أخرجته من النار إلى ضحضاح منها (  (   : قال

   . تفرد به البزار

ال  وإنما لم يقبل النبي صلى اهللا عليه وسلم شهادة  : قال السهيلي م أسمع   (  (   : العباس أخيه أنه قال الكلمة وق ألن   )  ) ل
   . آافرًا غير مقبول الشهادة العباس آان إذ ذاك

   . وعندي أن الخبر بذلك ما صح لضعف سنده آما تقدم  : قلت

أبي طالب فذآر له ما تقدم، وبتعليل صحته   أنه سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك عن  : دل على ذلكومما ي
   . حين ال ينفع نفسًا إيمانها واهللا أعلم لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغرغرة

لما توفي   : سمعت عليًا يقول  : بن آعب يقول سمعت ناجية  : حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق  : وقال أبو داود الطيالسي
   . إن عمك قد توفي  : فقلت أبي أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   .  )  ) اذهب فواره (  (   : فقال

   . إنه مات مشرآًا  : فقلت

   . وال تحدثن شيئًا حتى تأتي  )  ) اذهب فواره (  (   : فقال

   . ففعلت فأتيته، فأمرني أن أغتسل

   . عن محمد بن المثنى، عن غندر، عن شعبة  : اه النسائيورو

ا         : عن علي ورواه أبو داود، والنسائي من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية، و طالب قلت ي ا مات أب لم
   ؟ يواريه إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن  : رسول اهللا



 

فأتيته فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن   .  )  ) تينياذهب فوار أباك وال تحدثن شيئًا حتى تأ (  (   : قال
     . لي بهن ما على األرض من شيء

عدي، حدثنا محمد بن هارون بن حميد، حدثنا  أخبرنا أبو سعد الماليني، حدثنا أبو أحمد بن  : وقال الحافظ البيهقي
را  محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، حدثنا ن جريج، عن عطاء،         الفضل، عن إب رحمن، عن اب د ال ن عب هيم ب

ا  (  (   : صلى اهللا عليه وسلم عاد من جنازة أبي طالب فقال أن النبي  : عن ابن عباس  وصلتك رحم، وجزيت خيرًا ي
   .  )  ) عم

   . مرسًال، وزاد ولم يقم على قبره وروي عن أبي اليمان الهوزني، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  : قال

   . وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو الخوارزمي تكلموا فيه  : قال

د      : قد روى عنه غير واحد منهم  : قلت يناني، ومحم ن موسى الس ن         الفضل ب ال اب ذا ق دي، ومع ه ن سالم البيكن ب
   . ليست بمستقيمة ليس بمعروف، وأحاديثه عن آل من روى عنه  : عدي

و طال        ان يتعاطاه أب ا آ دمنا م د ق ة    وق اة والمحاجة والممانع لم،       ب من المحام ه وس عن رسول اهللا صلى اهللا علي
ادح          ه من المم ه في ا قال ه وعن أصحابه، وم دفع عن ة          وال ودة والمحب ه وألصحابه من الم ره ل ا أظه اء، وم والثن

ارة الف           والشفقة في أشعاره التي ك العب ه بتل ه وآذب ا تضمنته من العيب والتنقيص لمن خالف  صيحة أسلفناها، وم
   . معارضتها البليغة الهاشمية المطلبية التي ال تدانى وال تسامى، وال يمكن عربيًا مقاربتها وال

   . راشد، ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه وهو في ذلك آله يعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صادق بار

ان م   ه      ) صحيح البخاري   (  نوفرق بين علم القلب وتصديقه آما قررنا ذلك في شرح آتاب اإليم ك قول وشاهد ذل
   { يعرفونه آما يعرفون أبناءهم وإن فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب }   : تعالى

   { أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها }   : وقال تعالى في قوم فرعون

زل هؤالء إال رب السموات       {   : وقال موسى لفرعون  ا أن د علمت م ا فرعون       لق ي ألظنك ي واألرض بصائر وإن
   } مثبورًا

أون    }   : وقول بعض السلف في قوله تعالى ه وين ه  وهم ينهون عن ان ينهى           { عن ي طالب حيث آ ا نزلت في أب أنه
   . الحق صلى اهللا عليه وسلم، وينأى هو عما جاء به الرسول من الهدى ودين الناس عن أذية رسول اهللا

ت، وعطاء             ي ثاب ن أب رة، وحبيب ب ن مخيم اس، والقاسم ب ن عب د روي عن اب ن آعب،       فق د ب ار، ومحم ن دين ب
   . وغيرهم، ففيه نظر واهللا أعلم

   . عن محمد أن يؤمنوا به الرواية األخرى عن ابن عباس؛ وهم ينهون الناس  : هر واهللا أعلمواألظ

ام     - وهو اختيار ابن جرير -وبهذا قال مجاهد، وقتادة، والضحاك، وغير واحد  وتوجيهه أن هذا الكالم سيق لتم
   . وال ينتفعون هم أيضًا به ذم المشرآين حيث آانوا يصدون الناس عن اتباعه

ى       }   : ولهذا قال ا َعَل َك َوَجَعْلَن َتِمُع ِإَلْي ْن َيْس ْنُهْم َم َرْوا        َوِم رًا َوِإْن َي ْم َوْق ي آَذاِنِه وُه َوِف ًة َأْن َيْفَقُه وِبِهْم َأِآنَّ ا     ُقُل ٍة َل لَّ آَي ُآ
َيْنَهْوَن َعْنُه َوَيْنَأْوَن َعْنُه  َوُهْم* الَِّذيَن َآَفُروا ِإْن َهَذا ِإلَّا َأَساِطيُر اْلَأوَِّليَن  ُلوَنَك َيُقوُلُيْؤِمُنوا ِبَها َحتَّى ِإَذا َجاُءوَك ُيَجاِد

     .  ] 26-25  : األنعام [   { َوَما َيْشُعُروَن َوِإْن ُيْهِلُكوَن ِإلَّا َأْنُفَسُهْم

   . المذآورون في سياق الكالم ن المراد بهذا جماعة وهميدل على أ  ) وهم ( وهذا اللفظ وهو قوله 

ان يصد    يدل على تمام  { وإن يهلكون إال أنفسهم وما يشعرون }   : وقوله الذم، وأبو طالب لم يكن بهذه المثابة، بل آ
ال، ولكن   عليه وسلم وأصحا الناس عن أذية رسول اهللا صلى اهللا به بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال، ونفس وم



 

ة         مع هذا لم ة، والحجة القاطع ة العظيم ك من الحكم الى في ذل ي     يقدِّر اهللا له اإليمان لما له تع ة الت ة الدامغ البالغ
   . يجب اإليمان بها والتسليم لها

   . وترحمنا عليه بولوال ما نهانا اهللا عنه من االستغفار للمشرآين الستغفرنا ألبي طال

   فصل موت خديجة بنت خويلد 

ات   د فعل       وذآر شيء من فضائلها ومناقبها رضي اهللا عنها وأرضاها، وجعل جن ا، وق ا ومثواه ردوس منقلبه الف
   . ببيت في الجنة من قصب ال صخب فيه وال نصب ذلك ال محالة بخبر الصادق المصدوق حيث بشَّرها

   : ابن شهاب قال أبو صالح، حدثنا الليث، حدثني عقيل، عن حدثنا  : قال يعقوب بن سفيان

   . وقد آانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصالة  : قال عروة بن الزبير

ى    توفيت خديجة بمكة قبل خروج  : ثم روى من وجه آخر عن الزهري أنه قال لم إل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
   . المدينة، وقبل أن تفرض الصالة

   . ماتت خديجة وأبو طالب في عام واحد  : ل محمد بن إسحاقوقا

   . أيام بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثالثة  : وقال البيهقي

   . الحافظ ، وشيخنا أبو عبد اهللا ) المعرفة ( ذآره عبد اهللا بن منده في آتاب 

ا قب      : قال البيهقي ا طالب مات ام خرجوا من الشعب، وأن        ل الهجرة وزعم الواقدي أن خديجة وأب ثالث سنين ع ب
   . خديجة توفيت قبل أبي طالب بخمس وثالثين ليلة

ي طالب وخديجة     مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة اإلسراء، وآان األنسب  : قلت بنا أن نذآر وفاة أب
ك عن اإلسراء      قبل اإلسراء آما ذآره البيهقي وغير واحد، ولكن   ا ذل إن       أخرن ك، ف د ذل ه بع لمقصد ستطلع علي

   . آما تقف على ذلك إن شاء اهللا الكالم به ينتظم ويتسق الباب

   . عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة حدثنا قتيبة، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن  : وقال البخاري

 -هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام   : اهللا أتى جبرائيل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول  : قال
ة من قصب ال              فإذا هي أتتك   -أو طعام أو شراب  ي، وبشرها ببيت في الجن ا ومن ا السالم من ربه اقرأ عليه ف

   . نصب صخب فيه وال

   . وقد رواه مسلم من حديث محمد بن فضيل به

ال    : وقال البخاري ي أوفى     قلت   : حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل ق ن أب د اهللا ب ي صلى اهللا      : لعب ر النب بشَّ
   ؟ عليه وسلم خديجة

   . ببيت من قصب ال صخب فيه وال نصب  ! نعم   : قال

   . ورواه البخاري أيضًا، ومسلم من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد به

ال السهيلي   ة من قصب          : ق رها ببيت في الجن ا بشَّ ي قصب   -وإنم ؤ   يعن ى       -اللؤل ا حازت قصب السبق إل ألنه
دهر   اإليمان، ال صخب فيه وال نصب ألنها لم ترفع صوتها على النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم تتعبه يومًا من ال

   . وال آذته أبدًا فلم تصخب عليه يومًا



 

ما غرت    : رضي اهللا عنها أنها قالت من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة  ) الصحيحين ( وأخرجاه في 
ذآرها    -خديجة، وهلكت قبل أن يتزوجني  على امرأة للنبي صلى اهللا عليه وسلم ما غرت على لما آنت أسمعه ي

 لفظ   . في الجنة من قصب، وإن آان ليذبح الشاة فيهدي في خالئلها منها ما يسعهن  وأمره اهللا أن يبشرها ببيت -
   . البخاري

رة ذآر  ما غرت على ام  : وفي لفظ عن عائشة لم      رأة ما غرت على خديجة من آث ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
   . أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب -جبرائيل  أو -إياها، وتزوجني بعدها بثالث سنين وأمره ربه 

ى خديجة     ما غرت على أحد من نساء النبي صلى اهللا عليه  : وفي لفظ له قالت ا    -وسلم ما غرت عل ا رأيته  -وم
آأنه لم يكن    : فيقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت ن آان يكثر ذآرها، وربما ذبح الشاةولك

     .  )  ) إنها آانت وآانت وآان لي منها ولد (  (   : امرأة إال خديجة فيقول في الدنيا

ن مسهر، عن      : ثم قال البخاري ي ب ام ب   حدثنا إسماعيل بن خليل، أخبرنا عل ه، عن عائشة      هش ن عروة، عن أبي
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع،  استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على  : قالت
   .  )  ) هالة اللهم (  (   : فقال

دلك اهللا     ما تذآر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين،  : فغرت فقلت  : قالت د أب دهر، ق رًا   هلكت في ال خي
   . منها

   . وهكذا روى مسلم، عن سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر به

ا       وهذا ظاهر في التقرير على أن عائشة خير من خديجة إما فضًال وإما رد عليه ا وال ي م ينكر عليه   . عشرًة إذا ل
   . اهللا ذلك آما هو ظاهر سياق البخاري رحمه

، عن -هو ابن عمير  -سلمة عن عبد الملك  عبد الرحمن، حدثنا حماد بنحدثنا مؤمل أبو   : ولكن قال اإلمام أحمد
ا،           ذآر رسول    : موسى بن طلحة عن عائشة قالت  اء عليه ًا خديجة فأطنب في الثن لم يوم ه وس اهللا صلى اهللا علي

رة، فقلت    فأدرآني ما يدرك ريش           : النساء من الغي ائز ق ا رسول اهللا من عجوز من عج د أعقبك اهللا ي راء حم  لق
   . الشدقين

ر    : قال م أره تغي د         فتغير وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تغيرًا ل وحي أو عن زول ال د ن د شيء قط إال عن عن
   . المخيلة حتى يعلم رحمًة أو عذابًا

   . عن عبد الملك بن عمير به وآذا رواه عن بهز بن أسد، وعثمان بن مسلم، آالهما عن حماد بن سلمة،

   . حمراء الشدقين، هلكت في الدهر األول  : ه قولهوزاد بعد

   . عند المخيلة حتى ينظر رحمة أو عذابًا فتمعر وجهه تمعرًا ما آنت أراه إال عند نزول الوحي أو  : قال  : قال

   . تفرد به أحمد، وهذا إسناد جيد

   . ن مسروق، عن عائشةالشعبي، ع أخبرنا مجالد، عن  : عن ابن إسحاق  : وقال اإلمام أحمد أيضًا

   . بأحسن الثناء آان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا ذآر خديجة أثنى عليها  : قالت

   . أبدلك اهللا خيرًا منها ما أآثر ما تذآرها حمراء الشدقين، قد  : فغرت يومًا فقلت  : قالت

ي    النا ما أبدلني اهللا خيرًا منها، وقد آمنت بي إذ آفر بي (  (   : قال ا إذ حرمن س، وصدقتني إذ آذبنني، وآستني بماله
   .  )  ) حرمني أوالد النساء الناس، ورزقني اهللا ولدها إذ

   . تفرد به أحمد أيضًا، وإسناده ال بأس به



 

   . ومجالد روى له مسلم متابعة، وفيه آالم مشهور، واهللا أعلم

   .  )  ) النساء ي أوالدورزقني اهللا ولدها إذ حرمن (  (   : ولعل هذا أعني قوله

   . وقبل مقدمها بالكلية وهذا معين آان قبل أن يولد إبراهيم بن النبي صلى اهللا عليه وسلم من مارية،

يأتي من            ا س دم وآم ا تق لم آم ه وس ي صلى اهللا علي ع أوالد النب إن جمي ة       ف ة القبطي راهيم فمن ماري خديجة إال إب
   . المصرية رضي اهللا عنها

   . عائشة رضي اهللا عنها وأرضاها بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على تفضيل خديجة علىوقد استدل 

   . محتمل أو ظاهر وتكلم آخرون في إسناده وتأوله آخرون على أنها آانت خيرًا عشرة وهو

ا   وسببه أن عائشة تمت بشبابها وحسنها وجميل عشرتها، وليس مرادها رًا منه ا تزآي    بقولها قد أبدلك اهللا خي أنه
ال     نفسها وتفضلها على خديجة؛ فإن هذا أمر ا ق وا   }   : مرجعه إلى اهللا عز وجل آم ا ُتَزآُّ ِن      َفَل ُم ِبَم َو َأْعَل ُكْم ُه َأْنُفَس

   .  ] 32  : النجم [   { اتََّقى

   . اآلية  ] 49  : النساء [   { اللَُّه ُيَزآِّي َمْن َيَشاُء َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُيَزآُّوَن َأْنُفَسُهْم َبِل }   : وقال تعالى

ا         ديثًا، وبجانبه ديمًا وح اء ق ين العلم ا ب زاع فيه ع الن ا أهل الش      وهذه مسألة وق ًا يقتصر عليه رهم وال  طرق يع وغي
راهيم   -عليها، وآون ولد النبي صلى اهللا عليه وسلم جميعهم  يعدلون بخديجة أحدًا من النساء لسالم الرب  -إال إب

ام    منها، وآونه لم ا مق صدق في    يتزوج عليها حتى ماتت إآرامًا لها وتقدير إسالمها، وآونها من الصدِّيقات وله
   . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمأول البعثة، وبذلت نفسها ومالها لرسو

ا من     وة         وأما أهل السنة فمنهم من يغلو أيضًا ويثبت لكل واحدة منهم م ق ا هو معروف، ولكن تحمله الفضائل م
ل عائشة في       التسنن على تفضيل عائشة لكونها ابنة الصديق، م مث ولكونها أعلم من خديجة؛ فإنه لم يكن في األم

وق   وعقلها، حفظها وعلمها وفصاحتها ولم يكن الرسول يحب أحدًا من نسائه آمحبته إياها، ونزلت براءتها من ف
   . سموات، وروت بعده عنه عليه السالم علمًا جمًا آثيرًا طيبًا مبارآًا فيه سبع

   .  )  ) عن الحميراء خذوا شطر دينكم (  (   : حتى قد ذآر آثير من الناس الحديث المشهور

ى اهللا عز    من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره والحق أن آًال منهما لها وحيره، واألحسن التوقف في ذلك إل
   . وجل

م        ومن ظهر له دليل يقطع به، أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي ده من العل ا عن ول بم ه أن يق يجب علي
   . سلم أن يقول اهللا أعلمفالطريق األقوم، والمسلك األ ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها

د        وقد روى اإلمام أحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي والنسائي، من طريق ه، عن عب ن عروة، عن أبي هشام ب
ه  ال  اهللا بن جعفر، عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عن لم       : ق ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي ائها    (  (   : ق ر نس خي

   . خير زمانهما  : أي  )  ) خديجة بنت خويلدنسائها  مريم بنت عمران، وخير

   . وروى شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قرة بن إياس رضي اهللا عنه

لم    : قال ه وس م يكمل من النساء إال ثالث       آمل من الرجال    (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا علي ر ول ريم بنت     : آثي م
ة  ون، وخديج رأة فرع ية ام ران، وآس ت خ عم ائر    بن ى س د عل اء آفضل الثري ى النس ة عل د، وفضل عائش ويل

     .  )  ) الطعام

   . وهذا إسناد صحيح إلى شعبة وبعده  ) تفسيره ( رواه ابن مردويه في 



 

آًال منهن آفلت نبيًا مرسًال، وأحسنت الصحبة   والقدر المشترك بين الثالث نسوة؛ آسية ومريم وخديجة أن  : قالوا
   . هفي آفالتها وصدقت

   . ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث  : فآسية

   . آفلت ولدها أتم آفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل  : ومريم

دم وصدقته حين        رغبت في تزويج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بها، وبذلت  : وخديجة ا تق ا آم ك أمواله في ذل
   . نزل عليه الوحي من اهللا عز وجل

ائر     (  (   : وقوله ى س د عل ام  وفضل عائشة على النساء آفضل الثري ق     ) الصحيحين  ( هو ثابت في      )  ) الطع من طري
   . مرة الطيب الهمداني، عن أبي موسى األشعري شعبة أيضًا، عن عمرو بن مرة، عن

رأة فرعون،    آثير، ولم يكمل من النسا آمل من الرجال (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ء إال آسية ام
   .  )  ) على النساء آفضل الثريد على سائر الطعام ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة

   : بعض الشعراء هو الخبز واللحم جميعًا، وهو أفخر طعام العرب آما قال  : والثريد

  فذاك أمانة اهللا الثريد* إذا ما الخبز تأدمه بلحم 

ى النساء   وفض (  (   : ويحمل قوله اً    )  ) ل عائشة عل رهن، ويحتمل أن       أن يكون محفوظ ذآورات وغي يعم النساء الم ف
نهن          يكون عامًا فيما عداهن ويبقى الكالم فيها اج من رجح واحدة م نهن، فيحت وفيهن موقوف يحتمل التسوية بي

   . خارج واهللا أعلم على غيرها إلى دليل من

ة          خديجة  عدفصل في تزويجه صلى اهللا عليه وسلم ب  ا بعائشة بنت الصديق وسودة بنت زمع رضي اهللا عنه
   . عنهما رضي اهللا

   . والصحيح أن عائشة تزوجها أوًال آما سيأتي

ب،        : قال البخاري في باب تزويج عائشة  دثنا وهي ن أسد، ح ى ب دثنا معل ه، عن         ح ن عروة، عن أبي ام ب عن هش
ول        (  (   : اأن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال له  : عائشة ر ويق أريتك في المنام، مرتين أرى أنك في سرقة من حري

   .  )  ) عنها فإذا هي أنت، فأقول إن آان هذا من عند اهللا يمضه هذه امرأتك، فأآشف

   . قال البخاري باب نكاح األبكار

   . كرًا غيركاهللا عليه وسلم ب لم ينكح النبي صلى  : قال ابن عباس لعائشة  : وقال ابن أبي مليكة

  : بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت   حدثنا إسماعيل بن عبد اهللا، حدثني أخي، عن سليمان بن بالل، عن هشام
ا آنت            يا رسول اهللا أرأيت لو نزلت واديًا وفيه  : قلت ا في أيه م يؤآل منه ا، ووجدت شجرة ل شجرة قد أآل منه

   ؟ ترتع بعيرك

   . عليه وسلم لم يتزوج بكرًا غيرها تعني أن النبي صلى اهللا  )  ) ع منهافي التي لم يرت (  (   : قال

   . أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو  : انفرد به البخاري ثم قال

ي المنام فيجيء بك ا أريتك في (  (   : قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قالت   : لملك في سرقة من حرير فقال ل
   .  )  ) إن يكن هذا من عند اهللا يمضه  : الثوب؛ فإذا هي أنت، فقلت هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك

   .  )  ) أريتك في المنام ثالث ليال (  (   : وفي رواية



 

   . في الدنيا واآلخرة هذه زوجتك  : فقال أن جبريل جاءه بصورتها في خرقة من حرير خضراء  : وعند الترمذي

د، عن عراك،        وقال البخاري في باب تزويج الصغار من الكبار؛ حدثنا عبد اهللا بن ن يزي دثنا الليث ب يوسف، ح
   . إنما أنا أخوك  : خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : عن عروة

   .  )  )  وآتابه وهي لي حاللأنت أخي في دين اهللا (  (   : فقال

ين متصل      د البخاري والمحقق ه من حديث عروة عن عائشة        هذا الحديث ظاهر سياقه آأنه مرسل، وهو عن ألن
   . رضي اهللا عنها

   . وهذا من إفراد البخاري رحمه اهللا

   . وقال يونس بن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه

ى      ليه وسلم عائشة بعد خديجة بثالثتزوج رسول اهللا صلى اهللا ع  : قال ة ست سنين وبن سنين، وعائشة يومئذ ابن
   . عليه وسلم وعائشة ابنة ثمانية عشرة سنة، وهذا غريب بها وهي ابنة تسع، ومات رسول اهللا صلى اهللا

   . عروة، عن أبيه وقد روى البخاري، عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن هشام بن

نتين    خديجة قبل مخرج النبي صلى اهللا عليه وسلم بثالث سنين توفيت   : قال ك     -فلبث س ًا من ذل ونكح   -أو قريب
   . تسع سنين عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت

   . المتصل في نفس األمر وهذا الذي قاله عروة مرسل في ظاهر السياق آما قدمنا، ولكنه في حكم

ه ة   : وقول ا وهي ابن ا ال خالف تزوجه ع م ة تس ا وهي ابن ى به نين وبن اس  ست س ين الن ه ب ي  -في ت ف د ثب وق
   . السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة وآان بناؤه بها عليه السالم في -وغيرها   ) الصحاح ( 

   . وأما آون تزويجها آان بعد موت خديجة بنحو ثالث سنين ففيه نظر

ه، عن عائشة قالت     حدثنا الحجاج، حدثنا حماد، عن  : فإن يعقوب بن سفيان الحافظ قال   : هشام بن عروة، عن أبي
ة سبع         تزوجني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا ابن ة، وأن ل مخرجه من مك  -أو ست سنين    -متوفى خديجة قب

اهللا  ى رسولجاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مجممة، فهيآنني وصنعنني، ثم أتين بي إل فلما قدمنا المدينة
   . صلى اهللا عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنة تسع سنين

د سقط من النسخة      يقتضي أنه على أثر ذلك -متوفى خديجة  -  : فقوله في هذا الحديث قريبًا، اللهم إال أن يكون ق
   . أعلم بن بكير، وأبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، واهللا بعد متوفى خديجة فال ينفي ما ذآره يونس

   . هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر، عن  : وقال البخاري

  المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج تزوجني النبي صلى اهللا عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا  : قالت

أتت  ي    فوعكت فتمزق شعري، وقد وفت لي جميمة، ف ي لف ان، وإن ي،      ني أمي أم روم أرجوحة ومعي صواحب ل
ى سكن        فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد مني، فأخذت بيدي حتى ي ألنهج حت دار، وإن اب ال أوقفتني على ب

   . وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار بعض نفسي، ثم أخذت شيئًا من ماء فمست به

يهن فأصلحن من      على الخير والبرآة  : فإذا نسوة من األنصار في البيت فقلن  : قال لمتني إل وعلى خير طائر، فأس
   . عليه وسلم ضحًى، فأسلمنني إليه وأنا يومئٍذ بنت تسع سنين شأني فلم يرعني إال رسول اهللا صلى اهللا



 

رو، ح      حدثنا محمد بن بشر،  : وقال اإلمام أحمد في مسند عائشة أم المؤمنين ن عم د ب دثنا محم دثنا حدثنا بشر، ح
ا    : هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت   لما  : قالت عائشة  : أبو سلمة ويحيى قاال ي

   ؟ تزوج رسول اهللا أال

   .  )  )  ؟ من  (  (   : قال

   . إن شئت بكرًا وإن شئت ثيبًا  : قالت

   .  )  )  ؟ فمن البكر (  (   : قال

   .  إليك عائشة ابنة أبي بكرأحب خلق اهللا  : قالت

   .  )  )  ؟ ومن الثيب (  (   : قال

   . سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك  : قالت

   .  )  ) فاذهبي فاذآريهما علي (  (   : قال

   ؟ الخير والبرآة يا أم رومان ماذا أدخل اهللا عليك من  : فدخلت بيت أبي بكر فقالت

   ؟ وما ذاك  : قالت

   . أرسلني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخطب عليه عائشة  : التق

   ؟ ماذا أدخل اهللا عليكم من الخير والبرآة  يا أبا بكر  : انظري أبا بكر حتى يأتي، فجاء أبو بكر فقلت  : قالت

   ؟ وما ذاك  : قال

   . أرسلني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخطب عليه عائشة  : قالت

   . اهللا عليه وسلم فذآرت ذلك له وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه، فرجعت إلى رسول اهللا صلى  : قال

   .  )  ) وابنتك تصلح لي أنا أخوك وأنت أخي في اإلسالم  : ارجعي إليه فقولي له (  (   : قال

   . فرجعت فذآرت ذلك له

   . انتظري وخرج  : قال

و بكر       دي قد ذآرها على ابنه، وواهللا ما وعدإن مطعم بن ع  : قالت أم رومان دخل أب ه، ف أبو بكر وعدًا قط فأخلف
ذي     : فقالت على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الصبي يا ابن أبي قحافة لعلك مصبي صاحبنا تدخله في دينك ال

   ؟ إليك أنت عليه إن تزوج

   ؟ أقول هذه تقول   : فقال أبو بكر للمطعم ابن عدي

   . إنها تقول ذلك  : قال

ي وعده،      ه الت ة    فخرج من عنده وقد أذهب اهللا ما آان في نفسه من ِعدت ال لخول ي رسول اهللا      : فرجع فق ادعي ل
   . وعائشة يومئٍذ بنت ست سنين صلى اهللا عليه وسلم، فدعته فزوجها إياه

   ؟ لبرآةالخير وا ما أدخل اهللا عليك من  : ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت



 

   ؟ وما ذاك  : قالت

   . أرسلني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخطبك إليه  : قالت

د تخلف عن الحج       وآان شيخًا -فاذآري ذلك له  -بكر  -وددت، ادخلي إلى أبي   : قالت  -آبيرًا قد أدرآه السن ق
   . فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية

   ؟ من هذه  : فقال

   . ولة بنت حكيمخ  : قالت

   ؟ فما شأنك  : قال

   . أرسلني محمد بن عبد اهللا أخطب عليه سودة  : قالت

   ؟ آفؤ آريم ماذا تقول صاحبتك  : فقال

   . تحب ذلك  : قالت

   . ادعيها إلي، فدعتها  : قال

د     : قال د المطلب ق ين أن    أرسل بخطبتك وهو     أي بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد اهللا بن عب ريم، أتحب ؤ آ آف
   ؟ أزوجك به

   . نعم  : قالت

اه،     : قال ا إي لم فزوجه ة من الحج فجاء          ادعيه لي، فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ن زمع د ب ا عب فجاء أخوه
   . يحثي على رأسه التراب

لم سودة   تزوج رسول اهللا صلى  لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن  : فقال بعد أن أسلم اهللا عليه وس
   . بنت زمعة

   . السنح فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في  : قالت عائشة

ه      : قالت ا واجتمع إلي دخل بيتن اءتني أمي        فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف اء، فج رجال من األنصار ونس
رجوحة ولي جميمة ففرقتها، ومسحت وجهي بشيء من من األ وأنا لفي أرجوحة بين عذقين يرجح بي، فأنزلتني

   . الماء

إذا رسول اهللا صلى      ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني ألنهج حتى سكن من نفسي، ي ف ثم دخلت ب
هؤالء   : ونساء من األنصار، فأجلستني في حجرة ثم قالت اهللا عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال

   . وبارك لهم فيك فبارك اهللا لك فيهم،أهلك 

لم   ه وس ي جزور، وال        فوثب الرجال والنساء فخرجوا، وبنى بي رسول اهللا صلى اهللا علي ا نحرت عل ا م في بيتن
آان يرسل بها إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دار  ذبحت علي شاة، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة

   . ابنة تسع سنين ٍذإلى نسائه، وأنا يومئ

ن إدريس     : عبد الجبار وهذا السياق آأنه مرسل وهو متصل لما رواه البيهقي من طريق أحمد بن حدثنا عبد اهللا ب
لما ماتت خديجة جاءت      : قالت عائشة  : الرحمن بن حاطب قال األزدي، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد

   ؟ ال تزوجأ  : رسول اهللا خولة بنت حكيم فقالت يا



 

   .  )  )  ؟ ومن  (  (   : قال

   . إن شئت بكرًا وإن شئت ثيبًا  : قالت

   .  )  )  ؟ من البكر ومن الثيب (  (   : قال

   . فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك  : عائشة، وأما الثيب  : أما البكر فابنة أحب خلق اهللا إليك  : قالت

   . تقدم وذآر تمام الحديث نحو ما  .  )  ) يفاذآريهما عل (  (   : قال

ى تزويجه بسودة بنت         دمًا عل ان متق ى عائشة آ ان        وهذا يقتضي أن عقده عل ى سودة آ ه عل ة، ولكن دخول زمع
   . السنة الثانية آما تقدم، وآما سيأتي بمكة، وأما دخوله على عائشة فتأخر إلى المدينة في

   . عائشة دثنا شريك، عن هشام، عن أبيه، عنحدثنا أسود، ح  : وقال اإلمام أحمد

   . وسلم يقسم لي بيومها مع نسائه لما آبرت سودة وهبت يومها لي، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قالت

   . وآانت أول امرأة تزوجها بعدي  : قالت

د، حدثني شهر،     : وقال اإلمام أحمد د   حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحمي اس   حدثني عب ن عب أن رسول اهللا    : اهللا ب
ا خمس صبية         صلى اهللا عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال ان له أو ست من    -لها سودة، وآانت مصبية آ

   . مات -بعلها 

   .  )  )  ؟ مني ما يمنعك (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

د       ن أحب البريةواهللا يا نبي اهللا ما يمنعني منك أن ال تكو  : قالت وا هؤالء الصبية عن إلي، ولكني أآرمك أن يمنع
   . رأسك بكرة وعشية

   .  )  )  ؟ فهل منعك مني غير ذلك (  (   : قال

   . ال واهللا  : قالت

لم     ه وس ر   (  (   : قال لها رسول اهللا صلى اهللا علي ريش         يرحمك اهللا إن خي ل، صالح نساء ق بن أعجاز اإلب نساء رآ
   .  )  ) يده ولد في صغره، وأرعاه على بعل بذات أحناه على

ن             : قلت ن عمرو أخو سهيل ب ه السالم السكران ب ه علي ا قبل ان زوجه ى        وآ اجر إل لم وه ان ممن أس رو، وآ عم
   . الحبشة آما تقدم

   . ثم رجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة رضي اهللا عنه

ن        شة آان متقدمًا علىهذه السياقات آلها دالة على أن العقد على عائ د ب ن محم د اهللا ب ول عب العقد بسودة، وهو ق
   . عقيل

   . عائشة، وحكاه عن قتادة وأبي عبيد ورواه يونس، عن الزهري، واختار ابن عبد البر أن العقد على سودة قبل

   . ورواه عقيل عن الزهري  : قال

 

 



 

   . أبي طالب فصل اجتراء قريش على رسول اهللا بعد وفاة عمه 

ه  دافعًا         قد تقدم ذآر موت أبي طالب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأن ًا في صفه وم ه وقائم ان ناصرًا ل آ
ال    ال ومق ى رسول اهللا صلى اهللا           عنه بكل ما يقدر عليه من نفس وم ريش عل فهاء ق رأ س ا مات اجت ال، فلم وفع

   . ن عليهلم يكونوا يصلون إليه وال يقدرو عليه وسلم، ونالوا منه ما

دثنا     حدثنا محمد بن إسحاق  : آما قد رواه البيهقي، عن الحاآم، عن األصم ول، ح ن بهل الصنعاني، حدثنا يوسف ب
   . حدثه، عن عروة بن الزبير، عن عبد اهللا بن جعفر عبد اهللا بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق، عمن

سفهاء قريش، فألقى عليه ترابًا، فرجع  ه وسلم سفيه منلما مات أبو طالب عرض لرسول اهللا صلى اهللا علي  : قال
ه      ه تمسح عن وجه ول     إلى بيته فأتت امرأة من بنات راب وتبكي، فجعل يق انع      (  (   : الت إن اهللا م ين ف ة ال تبك أي بني

   .  )  ) أباك

   .  )  ) طالب ثم شرعوا ما نالت قريش شيئًا أآرهه حتى مات أبو (  (   : ويقول ما بين ذلك

   . مرسًال، واهللا أعلم قد رواه زياد البكائي، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه

ام      وروى البيهقي أيضًا، عن الحاآم وغيره، عن األصم، عن أحمد بن عبد ر، عن هش ن بكي الجبار، عن يونس ب
   .  )  ) لت قريش آاعين حتى مات أبو طالبما زا (  (   : وسلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  : بن عروة، عن أبيه

ين،     ن مع ى ب ن        ثم رواه عن الحاآم، عن األصم، عن عباس الدوري، عن يحي ام ب ة المجدر، عن هش دثنا عقب ح
   . وسلم عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى اهللا عليه

   .  )  ) ما زالت قريش آاعة حتى توفي أبو طالب (  (   : قال

يم  وقد روى اال     الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي بسنده عن ثعلبة بن صغير، وحك ا ق ن حزام أنهم و      : ب وفي أب ا ت لم
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصيبتان، ولزم بيته وأقل  اجتمع -وآان بينهما خمسة أيام  -طالب وخديجة 

ك         الخروج، ونالت منه قريش غ ذل ه، فبل ال وال تطمع في م تكن تن ال    ما ل اءه فق ا لهب فج ا       : أب د امض لم ا محم ي
   . وما آنت صانعًا إذ آان أبو طالب حيًا فاصنعه، ال والالت ال يوصل إليك حتى أموت أردت

و لهب      ه أب ل إلي لم فأقب ريش         وسبَّ ابن الغيطلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ا معشر ق ولى يصيح ي ه، ف ال من فن
ن أخي       : فقال ا على أبي لهبصبا أبو عتبة، فأقبلت قريش حتى وقفو ع اب ما فارقت دين عبد المطلب، ولكني أمن

   . أن يضام حتى يمضي لما يريد

ذهب ال        لقد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم، فمكث رسول اهللا صلى اهللا    : فقالوا أتي وي ًا ي ذلك أيام لم آ ه وس علي
ه      عقبة بن أبي معيط  يعرض له أحد من قريش، وهابوا أبا لهب إذ جاء اال ل ي لهب فق ى أب رك    : وأبو جهل إل أخب

   ؟  ابن أخيك أين مدخل أبيك

   ؟ يا محمد أين مدخل عبد المطلب   : فقال له أبو لهب

   .  )  ) مع قومه (  (   : قال

   . مع قومه  : قد سألته فقال  : فخرج إليهما فقال

   . يزعم أنه في النار  : فقاال

   ؟ المطلب النار يا محمد أيدخل عبد   : فقال

   )  ) عليه عبد المطلب دخل النار ومن مات على ما مات (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



 

وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار، واشتد عند ذلك  واهللا ال برحت لك إال عدوًا أبدًا -لعنه اهللا  -أبو لهب   : فقال
   . أبو لهب وسائر قريش عليه

ه       : ابن إسحاققال  ؤذون رسول اهللا صلى اهللا علي ذين ي ه    وآان النفر ال لم في بيت ي        : وس ن أب م ب و لهب، والحك أب
لم يسلم منهم  -وآانوا جيرانه  -الحمراء، وابن األصداء الهذلي  العاص بن أمية، وعقبة بن أبي معيط، وعدي بن

   . العاص أحد إال الحكم بن أبي

أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له،  يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي، وآان - فيما ذآر لي -وآان أحدهم 
ه      حتى اتخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجرًا ك يحمل يئًا من ذل يستتر به منهم إذا صلى، فكان إذا طرحوا ش

   . الطريق ثم يلقيه في  )  )  ؟ يا بني عبد مناف أي جوار هذا (  (   : بابه، ثم يقول على عود، ثم يقف به على

   . آتفيه وهو يصلي وعندي أن غالب ما روي مما تقدم من طرحهم سال الجزور بين  : قلت

يهم         ه وأقبلت عل ه عن ة جاءت فطرحت ه أن فاطم ا انصرف رسول اهللا       آما رواه ابن مسعود وفي م لم تمتهم، ث فش
   . صلى اهللا عليه وسلم دعا على سبعة منهم آما تقدم

ه  وآذلك ما و بكر          أخبر به عبد اهللا بن عمرو بن العاص من خنقهم له علي ه أب ى حال دون ديدًا حت ًا ش السالم خنق
   ؟ ربي اهللا أتقتلون رجال أن يقول  : الصديق قائًال

ان       على أن يطأ على عنقه وهو يصلي فحيل -لعنه اهللا  -وآذلك عزم أبي جهل  ك آ ا أشبه ذل ك، وم بينه وبين ذل
   . الب، واهللا أعلمبعد وفاة أبي ط

  . فذآرها ههنا أنسب وأشبه

  الطائف يدعوهم إلى دين اهللا فصل في ذهابه صلى اهللا عليه وسلم إلى أهل 

ه         فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول اهللا صلى  : قال ابن إسحاق م تكن نالت ا ل لم من األذى م ه وس اهللا علي
ب، فخرج رسول اهللا      ي طال ه أب تمس من ثقيف النصرة           منه في حياة عم ى الطائف، يل لم إل ه وس صلى اهللا علي

   . يقبلوا منه ما جاءهم به من اهللا تعالى، فخرج إليهم وحده والمنعة بهم من قومه، ورجا أن

   . القرظي فحدثني يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن آعب  : قال ابن إسحاق

ر انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى ا  : قال م         لطائف وعمد إلى نف ادة ثقيف وأشرافهم وه م س من ثقيف ه
   . عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف عبد ياليل، ومسعود، وحبيب بنو  : أخوة ثالثة

ى    وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم فدعاهم إلى اهللا، وآلمهم لما جاءهم له من نصرته عل
   . والقيام معه على من خالفه من قومه اإلسالم

   . هو يمرط ثياب الكعبة إن آان اهللا أرسلك  : فقال أحدهم

   ؟ أما وجد اهللا أحدًا أرسله غيرك  : وقال اآلخر

ا   : وقال الثالث ول ألنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك الكالم،         واهللا ال أآلمك أبدًا لئن آنت رسوًال من اهللا آم تق
   . أن أآلمك ت تكذب على اهللا ما ينبغي ليولئن آن

ف،       ر ثقي ئس من خي د ي دهم وق م     فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عن ال له د ق ي     -وق ا ذآر ل إن  (  (   : -فيم
   .  )  ) فعلتم ما فعلتم فاآتموا علي



 

ك           ذئرهم ذل ه في ه عن غ قوم لم أن يبل ه وس ره رسول اهللا صلى اهللا علي م ي   وآ ه، فل فهاءهم     علي ه س وا وأغروا ب فعل
ه  ة            وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع علي ن ربيع يبة ب ة، وش ن ربيع ة ب ى حائط لعتب وه إل اس وألجئ الن

   . وهما فيه

ب،   ه،        ورجع عنه من سفهاء ثقيف من آان يتبعه، فعمد إلى ظل حبلة من عن ة ينظران إلي ا ربيع ه وابن فجلس في
   . الطائف ويريان ما يلقى من سفهاء أهل

ي   -فيما ذآر لي  -وقد لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رأة الت ا      الم ال له ح، فق ي جم ا من     (  (   : من بن اذا لقين م
   .  )  )  ؟ أحمائك

   : -فيما ذآر  -فلما اطمأن قال 

ى     أنت رب المستضعفين   اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين (  (  ي، إل وأنت رب
الي ولكن عافيتك هي            من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، ي فال أب م يكن بك غضب عل إن ل

له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن تنزل بي غضبك،  أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت
     .  )  ) إال بك العتبى حتى ترضى ال حول وال قوة أو تحل علي سخطك، لك

ه    فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي، تحرآت له رحمهما  : قال ال ل اال     : فدعوا غالمًا نصرانيًا يق عداس، وق
   . هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل، فقل له يأآل منه، ففعل عداس خذ قطفًا من هذا العنب فضعه في  : له

   . آل  : له دي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثم قالثم ذهب به حتى وضعه بين ي

   .  )  ) اهللا بسم (  (   : فلما وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده فيه قال

   . يقوله أهل هذه البالد واهللا إن هذا الكالم ما  : ثم أآل، ثم نظر عداس في وجهه ثم قال

   .  )  )  ؟ يا عداس وما دينك ومن أهل أي بالد أنت (  (   : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . نصراني وأنا رجل من أهل نينوى  : قال

   .  )  ) يونس بن متى من قرية الرجل الصالح (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ؟ وما يدريك ما يونس بن متى  : فقال له عداس

   .  )  ) نبي ذلك أخي آان نبيًا وأنا (  (   : وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه

   . وقدميه فأآب عداس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل رأسه ويديه

ك،    : قال ه      يقول أبناء ربيعة أحدهما لصاحبه أما غالمك فقد أفسده علي اال ل ا جاء عداس ق ا عداس      : فلم ك ي   ! ويل
   ؟  ه وقدميهمالك تقبل رأس هذا الرجل ويدي

   . يعلمه إال نبي يا سيدي ما في األرض شيء خير من هذا لقد أخبرني بأمر ما  : قال

   . ويحك يا عداس ال يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه  : قاال له

دعاء،    ذآر ال م ي ه أهل الطائف صفين       : وزاد وقد ذآر موسى بن عقبة نحوًا من هذا السياق إال أنه ل د ل ى   وقع عل
ه وال     ع رجلي وا ال يرف رَّ جعل ا          طريقه، فلما م نهم وهم وه، فخلص م ى أدم يضعهما إال رضخوهما بالحجارة حت

ى ظل د إل دماء، فعم ا   يسيالن ال ره مكانهم ة، فك ا ربيع يبة ابن ة وش ائط عتب ك الح ي ذل روب، وف و مك ة وه نخل
   . اهللا ورسوله لعداوتهما



 

   . مثم ذآر قصة عداس النصراني آنحو ما تقد

يبة          ي ش ن أب ي بكر ب د، عن أب ام أحم د روى اإلم ن     : وق دثنا مروان ب د        ح ن عب د اهللا ب زاري، عن عب ة الف معاوي
أنه أبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه   : جبل العدواني، عن أبيه الرحمن الطائفي، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي

و  ف وه ي مشرق ثقي لم ف وس  وس ى ق ائم عل ين  -أو عصى  -ق ول ح معته يق دهم النصر فس ي عن اهم يبتغ   : أت
   . حتى ختمها  } والطارق والسماء { 

   . فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في اإلسالم  : قال

   ؟ ماذا سمعت من هذا الرجل  : فدعتني ثقيف فقالوا  : قال

     . فقرأتها عليهم

   . التبعناه آنا نعلم ما يقول حقًا نحن أعلم بصاحبنا لو  : فقال من معهم من قريش

أخبرني عروة   : يزيد، عن ابن شهاب قال أخبرني يونس بن  : من طريق عبد اهللا بن وهب  ) الصحيحين ( وثبت في 
لم    أنها قالت لرسول  : بن الزبير أن عائشة حدثته ه وس وم           : اهللا صلى اهللا علي وم أشد عليك من ي ى عليك ي هل أت

   ؟ أحد

ي   ما لقيت من قومك آان أشد منه يوم العقبة إذ عرضت نفسي (  (   : قال على ابن عبد ياليل بن عبد آالل، فلم يجبن
ا بسحابة       إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على إذا أن وجهي فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي ف

   : لفنظرت فإذا فيها جبريل عليه السالم فناداني فقا قد أظلتني،

ال    ك الجب ك مل ك         إن اهللا قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث ل اداني مل م ن يهم، ث ا شئت ف أمره بم لت
ي إليك     قد  ! يا محمد   : الجبال فسلَّم علي ثم قال د بعثن بعثني اهللا إن اهللا قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، ق

   .  )  )  ؟ األخشبينلتأمرني ما شئت، إن شئت تطبق عليهم  ربك

   .  )  ) أصالبهم من يعبد اهللا ال يشرك به شيئًا أرجو أن يخرج اهللا من (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . والسالم فصل سماع الجن لقراءة رسول اهللا عليه الصالة 

ه    ل  وقد ذآر محمد بن إسحاق سماع الجن لقراءة رسول اهللا صلى اهللا علي ه من الطائف حين      وس ك مرجع م، وذل
   . صرفوا إليه قراءته هنالك بات بنخلة وصلى بأصحابه الصبح، فاستمع الجن الذين

زل اهللا  وآانوا سبعة  : قال ابن إسحاق ه    نفر من جن أهل نصيبين وأن يهم قول الى ف كَ   }   : تع َرْفَنا ِإَلْي َن    َوِإْذ َص رًا ِم َنَف
   .  ] 29  : األحقاف [   { اْلِجنِّ

   . واهللا أعلم وقد تكلمنا على ذلك مستقصى في التفسير، وتقدم قطعة من ذلك  : قلت

ه       ثم دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة مرجعه من الطائف في جوار ه علي ن عدي، وازداد قوم م ب المطع
   . المستعان وعليه التكالن وعنادًا، واهللاحنقًا وغيظًا وجرأًة وتكذيبًا 

لم    :  ) مغازيه ( وقد ذآر األموي في  ه وس ن شريق، فطلب         أن رسول اهللا صلى اهللا علي ى األخنس ب بعث أريقط إل
   . منه أن يجيره بمكة

ر بن لؤي ال إن بني عام  : ليجيره فقال إن حليف قريش ال يجير على صميمها، ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو  : فقال
   . فليأت  : نعم قل له  : بن عدي ليجيره فقال تجير على بني آعب بن لؤي، فبعثه إلى المطعم



 

أو سبعة   -أصبح خرج معه هو وبنوه ستة   فذهب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة، فلما
لم  لرسول اهللا ص  متقلدي السيوف جميعًا، فدخلوا المسجد وقال - ه وس يوفهم       : لى اهللا علي ل س وا بحمائ طف واحتب

   ؟ أمجير أو تابع  : سفيان إلى مطعم فقال في المطاف، فأقبل أبو

   . ال بل مجير  : قال

ه      : قال ه        إذًا ال تخفر، فجلس معه حتى قضى رسول اهللا صلى اهللا علي ا انصرف انصرفوا مع ه، فلم لم طواف وس
   . وذهب أبو سفيان إلى مجلسه

ن         فمكث أيامًا، ثم أذن له في الهجرة فلما هاجر رسول اهللا صلى    : قال م ب وفي مطع ة ت ى المدين لم إل ه وس اهللا علي
   . عدي بعده بيسير

   : واهللا ألرثينه فقال فيما قال  : فقال حسان بن ثابت

  من الناس نحي مجده اليوم مطعما* فلو آان مجد مخلد اليوم واحد 

  عبادك ما لبى محل وأحرما* فأصبحوا  أجرت رسول اهللا منهم

  وقحطان أو باقي بقية جرهما* فلو سئلت عنه معد بأسرها 

  وذمته يومًا إذا ما تجشما* لقالوا هو الموفي بخفرة جاره 

  على مثله فيهم أعز وأآرما* وما تطلع الشمس المنيرة فوقهم 

  ماوأنوم عن جار إذا الليل أظل* إباًء إذا يأبى وألين شيمة 

ألني في هؤالء        (  (   : ولهذا قال النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم أسارى بدر  : قلت م س ًا ث لو آان المطعم بن عدي حي
   .  )  ) النقباء لوهبتهم له

   . الكريمة على أحياء العرب فصل في عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفسه 

ه إال       عليه وسلم مكة وقومهثم قدم رسول اهللا صلى اهللا  : قال ابن إسحاق راق دين ه وف أشد ما آانوا عليه من خالف
ى   -إذا آانت  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم  قليًال مستضعفين ممن آمن به، فكان رسول عل

ي     قبائل العرب يدعوهم ى يب وه حت  ن عن إلى اهللا عز وجل، ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنع
   . اهللا ما بعثه به

و    -ربيعة بن عباد الدؤلي  فحدثني من أصحابنا من ال أتهم، عن زيد بن أسلم، عن  : قال ابن إسحاق  ه أب ومن حدث
إني لغالم   : سمعت ربيعة عباد يحدثه أبي قال  : اهللا بن عباس قال وحدثني حسين بن عبد اهللا بن عبيد -الزناد عنه 

   : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقولورس شاب مع أبي بمنى،

تشرآوا به شيئًا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من  يا بني فالن إني رسول اهللا إليكم آمرآم أن تعبدوا اهللا وال (  ( 
   .  )  ) وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن اهللا ما بعثني به هذه األنداد، وأن تؤمنوا بي

ه     وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية، فإذا فرغ  : قال لم من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
ك الرجل       ال ذل ه ق ا إلي ا دع ي فالن     : وم ا بن اقكم،           ي ى أن تسلخوا الالت والعزى من أعن دعوآم إل ا ي ذا إنم إن ه

   . ء به من البدعة والضاللة فال تطيعوه وال تسمعوا منهبني مالك بن أقيش إلى ما جا وحلفاءآم من الجن من

   ؟ يقول فقلت ألبي يا أبت من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما  : قال

   . هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب  : قال



 

اس       ي العب ن أب راهيم ب دثنا   : وقد روى اإلمام أحمد هذا الحديث عن إب ن أب     ح رحمن ب د ال ه   عب اد، عن أبي   : ي الزن
   . الدئل وآان جاهليًا فأسلم أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني

وا ال   (  (   : المجاز وهو يقول رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي  : قال يا أيها الناس قول
ه ووراءه   .  )  ) إله إال اهللا تفلحوا ول       والناس مجتمعون علي ه صابئ     : رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يق إن

   . يتبعه حيث ذهب آاذب

   . هذا عمه أبو لهب  : فسألت عنه فقالوا

ة     ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد اهللا األنصاري، عن محمد بن عمرو، در، عن ربيع عن محمد بن المنك
ى اهللا، ووراءه   ذيرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسوق   : الدئلي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إل

   . أيها الناس ال يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم  : يقول رجل أحول تقد وجنتاه وهو

   ؟ من هذا  : قلت

   . هذا أبو لهب  : قالوا

ن     سلمة بن أ من طريق ابن أبي ذئب، وسعيد بن  ) الدالئل ( وآذا رواه أبو نعيم في  د ب ا عن محم بي الحسام آالهم
   . المنكدر به نحوه

ة        ليم، عن رجل من آنان ن س ال  ثم رواه البيهقي من طريق شعبة، عن األشعث ب رأيت رسول اهللا صلى اهللا      : ق
   .  )  ) أيها الناس قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا يا (  (   : عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول

ول   وإذا رجل خلفه يس ا   : في عليه التراب فإذا هو أبو جهل وهو يق ا         ي نكم، فإنم ذا عن دي رنكم ه اس ال يغ ا الن أيه
   . يريد أن تترآوا عبادة الالت والعزى

   . آذا قال في هذا السياق أبو جهل

ه صلى اهللا      وقد يكون وهمًا ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا، وتارة يكون ذا، وأنهما ى إذائ ان عل ا يتناوب ه  آان  علي
   . وسلم

يح،   أنه عليه السالم أتى  : وحدثني ابن شهاب الزهري  : قال ابن إسحاق آندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مل
   . نفسه، فأبوا عليه فدعاهم إلى اهللا عز وجل وعرض عليهم

ًا ف    وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن حصين  : قال ابن إسحاق ى آلب نهم     أنه أت ى بطن م ازلهم إل ي من
ول     بنو عبد اهللا فدعاهم إلى اهللا  : يقال لهم ه ليق ى إن د أحسن       (  (   : وعرض عليهم نفسه، حت د اهللا إن اهللا ق ي عب ا بن ي

   . ، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم )  ) أبيكم اسم

ك  ة في       اهللا  أن رسول اهللا صلى    : وحدثني بعض أصحابنا عن عبد اهللا بن آعب بن مال ي حنيف ى بن لم أت ه وس علي
   . أحد من العرب أقبح ردًا عليه منهم منازلهم فدعاهم إلى اهللا وعرض عليهم نفسه، فلم يك

ال      وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة، فدعاهم إلى اهللا وعرض نهم يق ه رجل م عليهم نفسه فقال ل
   . ن قريش ألآلت به العربم واهللا لو أني أخذت هذا الفتى  : له بيحرة بن فراس

   ؟ يخالفك أيكون لنا األمر من بعدك  أرأيت إن نحن تابعناك في أمرك ثم أظهرك اهللا على من  : ثم قال له

   .  )  ) األمر هللا يضعه حيث يشاء (  (   : قال

   . اجة لنا بأمرك فأبوا عليهال ح  ! األمر لغيرنا  أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك اهللا آان  : فقال له  : قال



 

ى          ه السن حت ان أدرآ د آ م، ق ى شيخ له م المواسم،      فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إل وافي معه در أن ي ال يق
   . الموسم، فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما آان في موسمهم فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك

ه   ش، ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي،جاءنا فتى من قري  : فقالوا يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج ب
   . إلى بالدنا

ذناباها من مطلب     ؟ تالف يا بني عامر هل لها من  : فوضع الشيخ يده على رأسه، ثم قال  : قال ذي نفس     ؟ هل ل وال
   ؟ ن عنكم وإنها لحق فأين رأيكم آا فالن بيده ما تقوَّلها إسماعيلي قط،

في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل  فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : وقال موسى بن عقبة عن الزهري
نكم   (  (   : مع ذلك إال أن يؤوه ويمنعوه، ويقول العرب في آل موسم، ويكلم آل شريف قوم ال يسألهم ال ُأآره أحدًا م

ي من     منكم بالذي أدعوه إليه على شيء من رضي راد ل ا ي  فذلك ومن آره لم أآرهه إنما أريد أن تحرزوني فيم
   .  )  ) القتل حتى أبلغ رسالة ربي، وحتى يقضي اهللا لي ولمن صحبني بما شاء

د أفسد      قوم  : فلم يقبله أحد منهم وما يأت أحدًا من تلك القبائل إال قال الرجل أعلم به، أترون أن رجًال يصلحنا وق
   . ذخره اهللا لألنصار وأآرمهم به وآان ذلك مما  !  ؟ قومه ولفظوه 

ن السائب        وقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد اهللا بن األجلح ويحيى بن سعيد د ب ا عن محم األموي آالهم
ال     اس ق اس عن العب لم        : الكلبي عن أبي صالح عن ابن عب ه وس ي رسول اهللا صلى اهللا علي ال ل ي   (  (   : ق ال أرى ل

   .  )  ) فهل أنت مخرجي إلى السوق غدًا حتى نقر في منازل قبائل الناس وال عند أخيك منعةعندك 

البيت من اليمن وهذه منازل بكر بن وائل،  هذه آندة ولفها وهي أفضل من يحج  : فقلت  : وآانت مجمع العرب قال
   ؟  وهذه منازل بني عامر بن صعصعة، فاختر لنفسك

   .  )  )  ؟ ممن القوم  (  (   : اهم، فقالفبدأ بكندة فأت  : قال

   . من أهل اليمن  : قالوا

   .  )  )  ؟ من أي اليمن  (  (   : قال

   . من آندة  : قالوا

   .  )  )  ؟ من أي آندة  (  (   : قال

   . من بني عمرو بن معاوية  : قالوا

   .  )  )  ؟ فهل لكم إلى خير  (  (   : قال

   ؟ ا هووم  : قالوا

   .  )  ) جاء من عند اهللا تشهدون أن ال إله إال اهللا وتقيمون الصالة وتؤمنون بما (  (   : قال

   ؟ إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك  : له وحدثني أبي عن أشياخ قومه أن آندة قالت  : قال عبد اهللا بن األجلح

   .  )  ) يشاء ك هللا يجعله حيثإن المل (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . ال حاجة لنا فيما جئتنا به  : فقالوا

   . الحق بقومك فال حاجة لنا بك أجئتنا لتصدنا عن آلهتنا وننابذ العرب،  : فقالوا  : وقال الكلبي



 

   .  )  )  ؟  ممن القوم (  (   : فانصرف من عندهم فأتى بكر بن وائل فقال

   . ائلمن بكر بن و  : قالوا

   .  )  )  ؟ من أي بكر بن وائل  (  (   : فقال

   . من بني قيس بن ثعلبة  : قالوا

   .  )  )  ؟ آيف العدد  (  (   : قال

   . آثير مثل الثرى  : قالوا

   .  )  )  ؟ فكيف المنعة  (  (   : قال

   . ال منعة جاورنا فارس فنحن ال نمتنع منهم وال نجير عليهم  : قالوا

وتستنكحوا نساءهم وتستعبدوا أبناءهم أن تسبحوا اهللا  فتجعلون هللا عليكم إن هو أبقاآم حتى تنزلوا منازلهم (  (   : قال
   .  )  ) وثالثين، وتكبروه أربعًا وثالثين ثالثًا وثالثين، وتحمدوه ثالثًا

   ؟ ومن أنت  : قالوا

   .  )  ) أنا رسول اهللا (  (   : قال

ي  ثم انطلق ف ال الكلب ول        : لما ولى عنهم ق ه فيق و لهب يتبع ه أب ان عم اس  وآ و لهب         : للن م مر أب ه، ث وا قول ال تقبل
   ؟ هل تعرف هذا الرجل  : فقالوا

   ؟ نعم هذا في الذروة منا فعن أي شأنه تسألون  : قال

   . زعم أنه رسول اهللا  : فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا

   . رأسه قوًال فإنه مجنون يهذي من أم رأسهأال ال ترفعوا ب  : قال

   . قد رأينا ذلك حين ذآر من أمر فارس ما ذآر  : قالوا

ه          : قال الكلبي ايري عن أشياخ من قوم رحمن المع د ال أخبرني عب الوا  ف لم        : ق ه وس ا رسول اهللا صلى اهللا علي أتان
   .  )  )  ؟ القوم  ممن (  (   : ونحن بسوق عكاظ فقال

   . من بني عامر بن صعصعة  : قلنا

   .  )  )  ؟ من أي بني عامر بن صعصعة  (  (   : قال

   . بنو آعب بن ربيعة  : قالوا

   .  )  )  ؟ آيف المنعة فيكم  (  (   : قال

   . ال يرام ما قبلنا، وال يسطلى بنارنا  : قلنا

   .  )  ) رسالة ربي والُأآره أحدًا منكم على شيء ى أبلغإني رسول اهللا وآتيكم لتمنعوني حت (  (   : فقال لهم  : قال

   ؟ ومن أي قريش أنت  : قالوا



 

   .  )  ) من بني عبد المطلب (  (   : قال

   ؟ فأين أنت من عبد مناف  : قالوا

   .  )  ) هم أول من آذبني وطردني (  (   : قال

   . غ رسالة ربكولكنا ال نطردك وال نؤمن بك وسنمنعك حتى تبل  : قالوا

   ؟ من هذا الرجل أراه عندآم أنكره  : فقال فنزل إليهم والقوم يتسوقون، إذ أتاهم بيحرة بن فراس القشيري  : قال

   . محمد بن عبد اهللا القرشي  : قالوا

   ؟ فما لكم وله  : قال

   . يبلغ رسالة ربه نمنعه حتى زعم لنا أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فطلب إلينا أن  : قالوا

   ؟ ماذا رددتم عليه  : قال

   . أنفسنا بالترحيب والسعة نخرجك إلى بالدنا ونمنعك ما نمنع به  : قالوا

اس         ما أعلم أحدًا من أهل هذه السوق يرجع بشيء أشد من شيء       : قال بحيرة ذوا الن م لتناب م ث دأ ت ه ب ترجعون ب
د   به لووترميكم العرب عن قوس واحدة، قومه أعلم  آنسوا منه خيرًا لكانوا أسعد الناس به، أتعمدون إلى زهيق ق

   . فتؤوونه وتنصرونه فبئس الرأي رأيتم طرده قومه وآذبوه

   . فواهللا لوال أنك عند قومي لضربت عنقك قم فالحق بقومك،  : ثم أقبل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

ام رسول اهللا صلى اهللا ع     : قال ا فغمز      فق ه فرآبه ى ناقت لم إل ه وس اآلتها فقمصت برسول اهللا       لي الخبيث بيحرة ش
   . صلى اهللا عليه وسلم فألقته

ه     وعند بني عامر يومئٍذ ضباعة ابنة عامر بن قرط، آانت من النسوة الالتي أسلمن مع رسول اهللا صلى اهللا علي
رآم    -ال عامر لي و -يا آل عامر   : فقالت وسلم بمكة جاءت زائرة إلى بني عمها ين أظه أيصنع هذا برسول اهللا ب

   ؟ منكم  ال يمنعه أحد

نهم       اه، فأخذ آل رجل م ين أعان ى        فقام ثالثة من بني عمها إلى بيحرة واثن م جلس عل ه األرض، ث د ب رجًال فجل
   )  ) والعن هؤالءاللهم بارك على هؤالء  (  (   : اهللا عليه وسلم صدره ثم علوا وجوههم لطمًا، فقال رسول اهللا صلى

بن عبد اهللا  -أو عذرة  -ابنا سهل، وعروة  غطيف، وغطفان  : فأسلم الثالثة الذين نصروه وقتلوا شهداء وهم  : قال
   . بن سلمة رضي اهللا عنهم

   . عن أبيه به  ) مغازيه (  وقد روى هذا الحديث بتمامه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد األموي في

ل      وهم بيحرة بن فراس، وحزن بن عبد اهللا بن سلمة بن  : وهلك اآلخرون ي عقي ادة أحد بن قشير، ومعاوية بن عب
   . آتبناه لغرابته واهللا أعلم ، وهذا أثر غريب-لعنهم اهللا لعنًا آثيرًا  -

م       وقد روى أبو نعيم له شاهدًا من حديث آعب بن مالك رضي اهللا عنه في يح رده ن صعصعة وقب قصة عامر ب
م اهللا      -والبيهقي   وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعيم والحاآمعليه  يم رحمه ي نع من حديث    -والسياق ألب

  أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس حدثني علي بن أبي طالب أبان بن عبد اهللا البجلي، عن



 

ى    قبائل العرب،  لما أمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يعرض نفسه على  : قال و بكر إل خرج وأنا معه، وأب
دمًا في آل      منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر رضي اهللا عنه فسلم، وآان أبو بكر مق

   . نسابة خير، وآان رجًال

   ؟ ممن القوم  : فقال

   . من ربيعة  : قالوا

     ؟ وأي ربيعة أنتم أمن هامها أم من لهازمها  : قال

   . بل من هامها العظمى  : قالوا

   ؟ فمن أي هامتها العظمى أنتم  : قال أبو بكر

   . ذهل األآبر  : فقالوا

   ؟ منكم عوف الذي آان يقال له الحر بوادي عوف  : قال لهم أبو بكر

   . ال  : قالوا

   ؟ أبو اللواء ومنتهى األحياء   : فمنكم بسطام بن قيس  : قال

   . ال  : قالوا

   ؟ فمنكم الحوفزان بن شريك قاتل الملوك وسالبها أنفسها  : قال

   . ال  : قالوا

   ؟ فمنكم جساس بن مرة بن ذهل حامي الذمار ومانع الجار  : قال

   . ال  : قالوا

   ؟ فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة  : قال

   . ال  : قالوا

   ؟ فأنتم أخوال الملوك من آندة  : قال

   . ال  : قالوا

   ؟ فأنتم أصهار الملوك من لخم  : قال

   . ال  : قالوا

   . األصغر فلستم بذهل األآبر بل أنتم من ذهل  : قال لهم أبو بكر رضي اهللا عنه

ذهلي        : قال ة ال ن حنظل ل ب دعى دغف ل   -فوثب إليه منهم غالم ي ه   حين بق ي بكر وهو        -وجه ة أب ام ناق فأخذ بزم
   : يقول

  والعبء ال نعرفه أو نحمله* ن نسأله إن على سائلنا أ



 

   ؟ فمن أنت يا هذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئًا، ونحن نريد أن نسألك

   . رجل من قريش  : قال

   ؟ أنت من قريش بخ بخ أهل السؤدد والرئاسة قادمة العرب وهاديها فمن  : فقال الغالم

   . رجل من بني تيم بن مرة  : فقال له

رة       : له الغالم  فقال نكم قصي    ؟ أمكنت واهللا الرامي من سواء الثغ ا         أفم ين عليه ة المتغلب ل بمك ذي قت ن آالب ال ب
ا فسمته        وأجلى بقيتهم، وجمع قومه من آل أوب حتى ًا منازله زل قريش دار، وأن ى ال أوطنهم مكة، ثم استولى عل

   : وفيه يقول الشاعر العرب بذلك مجمعًا

  به جمع اهللا القبائل من فهر* مجمعًا  أليس أبوآم آان يدعى

   . ال  : فقال أبو بكر

   ؟ السادة  فمنكم عبد مناف الذي انتهت إليه الوصايا وأبو الغطاريف  : قال

   . ال  : فقال أبو بكر

   : مكة ففيه يقول الشاعر فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم الذي هشم الثريد لقومه وألهل  : قال

  ورجال مكة مسنون عجاف* شم الثريد لقومه عمرو العال ه

  عند الشتاء ورحلة األصياف* سنُّوا إليه الرحلتين آليهما 

  فالمخُّ خالصٌة لعبد مناف* آانت قريش بيضة فتفلقت 

  والقائلين هلمَّ لألضياف* الرايشين وليس يعرف رايٌش 

  والمانعين البيض باألسياف* والضاربين الكبش يبرق بيضه 

  منعوك من أزل ومن إقراف* درك لو نزلت بدارهم هللا 

   . ال  : أبو بكر فقال

ذي      فمنكم عبد المطلب شيبة الحمد، وصاحب عير مكة، ومطعم طير  : قال السماء والوحوش والسباع في الفال ال
   ؟ آأن وجهه قمر يتألأل في الليلة الظلماء 

   . ال  : قال

   ؟ أفمن أهل اإلفاضة أنت  : قال

   . ال  : الق

   ؟ أفمن أهل الحجابة أنت  : قال

   . ال  : قال

   ؟ أفمن أهل الندوة أنت  : قال



 

   . ال  : قال

   ؟ أفمن أهل السقاية أنت  : قال

   . ال  : قال

   ؟ أفمن أهل الرفادة أنت  : قال

   . ال  : قال

   ؟ فمن المفيضين أنت  : قال

   . ال  : قال

  اهللا عنه زمام ناقته من يده ثم جذب أبو بكر رضي

   : فقال له الغالم

  َيهيضه حينًا وحينًا يرفعه* صادف درَّ السيِل درٌّ يدفعه 

   . ولست من الذوائب أما واهللا يا أخا قريش لو ثبت لخبرتك أنك من زمعات قريش  : ثم قال

   . فأقبل إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتبسم  : قال

  يا أبا بكر لقد وقعت من األعرابي على باقعة  : فقلت له  : قال علي

   . موآل بالقول أجل يا أبا الحسن إنه ليس من طامة إال وفوقها طامة، والبالء  : فقال

لم    ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار، وإذا مشايخ لهم  : قال ي   -أقدار وهيئات، فتقدم أبو بكر فس ال عل   : ق
   ؟ ممن القوم  : فقال لهم أبو بكر - بكر مقدمًا في آل خير وآان أبو

   . من بني شيبان بن ثعلبة  : قالوا

   . بعد هؤالء من عز في قومهم بأبي أنت وأمي ليس  : فالتفت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

   . ء غرر الناسوهؤال ليس وراء هؤالء عذر من قومهم، وهؤالء غرر في قومهم،  : وفي رواية

والنعمان بن شريك، وآان أقرب القوم  وآان في القوم مفروق ابن عمرو، وهانئ بن قبيصة، والمثنى بن حارثة،
قد غلب عليهم بيانًا ولسانًا، وآانت له غديرتان تسقطان   إلى أبي بكر مفروق بن عمرو، وآان مفروق بن عمرو

   . مجلسًا من أبي بكر على صدره، فكان أدنى القوم

   ؟ آيف العدد فيكم  : فقال له أبو بكر

   . إنا لنزيد على ألف ولن تغلب ألف من قلة  : فقال له

   ؟ فكيف المنعة فيكم  : فقال له

   . علينا الجهد ولكل قوم جد  : فقال

   ؟ فكيف الحرب بينكم وبين عدوآم  : فقال أبو بكر



 

اد إنا أشدُّ ما نكون لقاء حين نغض  : فقال مفروق اح، والنصر       ب، وإنا لنؤثر الجي ى اللق ى األوالد، والسالح عل عل
   ؟ لعلك أخو قريش من عند اهللا يديلنا مرة ويديل علينا أخرى

   . إن آان بلغكم أنه رسول اهللا فها هو هذا  : فقال أبو بكر

م   : فقال مفروق ى رسول    قد بلغنا أنه يذآر ذلك فإلى ما تدعو يا أخا قريش، ث لم،     التفت إل ه وس اهللا صلى اهللا علي
ه إال اهللا وحده ال شريك      (  (   : اهللا عليه وسلم فجلس وقام أبو بكر يظله بثوبه فقال صلى أدعوآم إلى شهادة أن ال إل

تظاهرت على أمر   رسول اهللا وأن تؤوني وتنصروني حتى أؤدي عن اهللا الذي أمرني به، فإن قريشًا قد له وأني
   .  )  ) الحميد تغنت بالباطل عن الحق، واهللا هو الغنياهللا وآذبت رسوله، واس

   ؟ وإلى ما تدعو أيضًا يا أخا قريش  : قال له

ِرُآو  ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل }   : فتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ْيئاً  َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َألَّا ُتْش ِه َش اناً   ا ِب َدْيِن ِإْحَس   { َوِباْلَواِل
   .  ] 151  : األنعام [   { ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن َذِلُكْم َوصَّاُآْم }   : إلى قوله

ريش    : فقال له مفروق ا ق ذا     ؟ وإلى ما تدعو أيضًا يا أخ ا ه واهللا م م         ف ان من آالمه و آ من آالم أهل األرض، ول
   . لعرفناه

لم      ه وس تال رسول اهللا صلى اهللا علي ْأُمرُ   }   : ف َه َي اءِ        ِإنَّ اللَّ ِن اْلَفْحَش ى َع ى َوَيْنَه اِء ِذي اْلُقْرَب اِن َوِإيَت ْدِل َواْلِإْحَس  ِباْلَع
   .  ] 90  : النحل [   { َبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذآَُّروَنَواْلُمْنَكِر َواْل

األعمال، ولقد أفك قوم آذبوك وظاهروا   دعوت واهللا يا أخا قريش إلى مكارم األخالق ومحاسن  : فقال له مفروق
   . قبيصة عليك، وآأنه أحب أن يشرآه في الكالم هانئ بن

   . ا وصاحب دينناوهذا هانئ بن قبيصة شيخن  : فقال

ى دينك      قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك، وإني أرى  : فقال له هانئ اك عل ا إي أن ترآنا ديننا واتِّباعن
م    ه أول وال آخر ل رأي،              لمجلس جلسته إلينا ليس ل ة في ال ه زل دعو إلي ا ت ة م نتفكر في أمرك، وننظر في عاقب

د      نظر في العاقبة و وطيشة في العقل، وقلة ره أن نعق ًا نك ا قوم ة، وإن من ورائن يهم   إنما تكون الزلة مع العجل عل
   . حارثة عقدًا، ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر وآأنه أحب أن يشرآه في الكالم المثنى بن

   . وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا  : فقال

   . ما تكلمت به قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش، وأعجبني  : فقال المثنى

ين صريين         والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة وترآنا ديننا واتِّباعنا إياك لمجلس ا ب ا نزلن ا إنم ا وإن جلسته إلين
   . أحدهما اليمامة، واآلخر السماوة

   ؟ وما هذان الصريان  : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ى          : العرب، وأما اآلخر فطفوف البر وأرض  : أما أحدهما  : فقال له ا عل ا نزلن ار آسرى، وإنم ارس وأنه أرض ف ف
   . نؤوي محدثًا عهد أخذه علينا آسرى أن ال نحدث حدثًا، وال

ا      ان مم ا آ ا م وك، فأم ور،        ولعل هذا األمر الذي تدعونا إليه مما تكرهه المل ذنب صاحبه مغف الد العرب ف ي ب يل
   . صاحبه غير مغفور، وعذره غير مقبول فذنب وعذره مقبول، وأما ما آان يلي بالد فارس

   . فإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي العرب فعلنا

أفصحتم بالصدق إنه ال يقوم بدين اهللا إال من حاطه من     ما أسأتم الرد إذ (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
     .  )  ) جميع جوانبه



 

إال يسيرًا حتى يمنحكم اهللا بالدهم وأموالهم ويفرشكم  أرأيتم إن لم تلبثوا (  (   : ه وسلمثم قال رسول اهللا صلى اهللا علي
   .  )  )  ؟ وتقدسونه بناتهم أتسبحون اهللا

   ! اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش  : فقال له النعمان ابن شريك

لم   ه وس يُّ   {   : فتال رسول اهللا صلى اهللا علي ا النَِّب ِذيرًا     ِإنَّ  َياَأيَُّه رًا َوَن اِهدًا َوُمَبشِّ ْلَناَك َش هِ   * ا َأْرَس ى اللَّ ًا ِإَل ِه   َوَداِعي ِبِإْذِن
   .  ] 45  : األحزاب [   } َوِسَراجًا ُمِنيرًا

   . ثم نهض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قابضًا على يدي أبي بكر

  ثم التفت إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال علي

   .  )  ) بها يتحاجزون في الحياة الدنيا - ما أشرفها -أية أخالق للعرب آانت في الجاهلية  (  (   : قال يا عليف

   . النبي صلى اهللا عليه وسلم ثم دفعنا إلى مجلس األوس والخزرج، فما نهضنا حتى بايعوا  : قال

ي ال عل ه  : ق رَّ رسول اهللا صلى اهللا علي انوا صدقاء صبراء فس لم وآ ه  وس ر رضي اهللا عن ي بك ة أب من معرف
   . بأنسابهم

احمدوا اهللا آثيرًا فقد  (  (   : إلى أصحابه فقال لهم فلم يلبث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال يسيرًا حتى خرج  : قال
   .  )  ) فارس، قتلوا ملوآهم واستباحوا عسكرهم وبي نصروا ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل

   : وآانت الوقعة بقراقر إلى جنب ذي قار وفيها يقول األعشى  : قال

  وراآبها عند اللقاء وقلَّت* فدى لبني ُذهِل بن شيبان ناقتي 

  مقدمة الهامرز حتى تولت* هموا ضربوا بالحنو حنو قراقر 

  آذهل بن شيبان بها حين ولت* فلله عينًا من رأى من فوارٍس 

  وآانت علينا غمرة فتجلت* فثاروا وثرنا والمودة بيننا 

د ورد    هذا حديث غريب جدًا آتبناه لما فيه من دالئل النبوة ومحاسن األخالق ومكارم الشيم وفصاحة العرب، وق
  هذا من طريق أخرى

اسم محمد صلى    : من الفرات جعلوا شعارهم أنهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقراقر مكان قريب  : وفيه
   . دخلوا بعد ذلك في اإلسالم سلم فنصروا على فارس بذلك، وقداهللا عليه و

ال  أخبرنا عبد اهللا بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده    : وقال الواقدي لم        : ق ه وس ا رسول اهللا صلى اهللا علي جاءن
ًا خ    في منازلنا بمنى ونحن نازلون بإزاء ه مردف ى راحلت د   الجمرة األولى التي تلي مسجد الخيف، وهو عل ه زي لف

ال    بن حارثة، ا، ق ر لن ه في        : فدعانا فواهللا ما استجبنا له وال خي ه وبدعائ ا سمعنا ب د آن ا     وق المواسم، فوقف علين
ال           ن مسروق العبسي فق ا ميسرة ب ان معن ه، وآ م نستجب ل ا  يدعونا فل ذا الرجل          : لن د صدقنا ه و ق اهللا ل أحلف ب

   . الرأي وحملناه حتى نحل به وسط بالدنا لكان

   . فأحلف باهللا ليظهرن أمره حتى يبلغ آل مبلغ

   . دعنا منك ال تعرضنا لما ال ِقبل لنا به  : فقال القوم

   . وطمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ميسرة فكلمه



 

   . الرجل بقومه فإذا لم يعضدوه فالعدى أبعد ما أحسن آالمك وأنوره، ولكن قومي يخالفونني وإنما  : فقال ميسرة

   . أهليهم فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرج القوم صادرين إلى

   . الرجل ميلوا نأتي فدك فإن بها يهودًا نسائلهم عن هذا  : فقال لهم ميسرة

ي     فمالوا إلى يهود فأخرجوا ِسفرًا لهم فوضعوه ثم درسوا ذآر رسول اهللا ي األمي العرب صلى اهللا عليه وسلم النب
ل وال     يرآب ال يس بالطوي زي بالكسرة ل ار ويجت رة مشرق         حم ه حم د وال بالسبط، في عيني بالقصير، وال بالجع
   . اللون

نتبعه، وإنا منه في مواطن بالء عظيم وال يبقى  فإن آان هو الذي دعاآم فأجيبوه وادخلوا في دينه فإنا نحسده وال
   . فكونوا ممن يتبعه أحد من العرب إال اتبعه وإال قاتله

   . يا قوم أال إن هذا األمر بيـِّن  : فقال ميسرة

   . عليهم رجالهم فلم يتبعه أحد منهم نرجع إلى الموسم ونلقاه فرجعوا إلى بالدهم وأبى ذلك  : فقال القوم

   . الوداع لقاه ميسرة فعرفه فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المدينة مهاجرًا وحج حجة

رى         واهللا ما زلت حريصًا على اتباعك من يوم أنخت  : فقال يا رسول اهللا ا ت ى اهللا إال م ان وأب ا آ ان م ى آ بنا حت
   ؟ آانوا معي فأين مدخلهم يا رسول اهللا من تأخر إسالمي، وقد مات عامة النفر الذين

   .  )  ) اإلسالم فهو في النار آل من مات على غير دين (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . بكر مكان فقال الحمد هللا الذي أنقذني، فأسلم وحسن إسالمه، وآان له عند أبي

ل واحدة       ر القبائ دي فقص خب ه السالم نفسه        وقد استقصى اإلمام محمد بن عمر الواق ذآر عرضه علي واحدة، ف
ني نضر بن هوازن، وبني حنيفة، وبني سليم، وبني عبس، وب على بني عامر، وغسان، وبني فزارة، وبني مرة،

   . وآلب، وبني الحارث بن آعب، وبني عذرة، وقيس بن الحطيم وغيرهم وبني ثعلبة بن عكابة، وآندة،

     . والمنة وسياق أخبارها مطولة وقد ذآرنا من ذلك طرفًا صالحًا وهللا الحمد

ن     -ابن المغيرة   : نييع -عثمان  حدثنا أسود بن عامر، أنا إسرائيل بن يونس، عن  : وقال اإلمام أحمد الم اب عن س
   . أبي الجعد، عن جابر بن عبد اهللا

ه    (  (   : فيقول آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف  : قال ى قوم هل من رجل يحملني إل
   ؟ من أنتم  : ، فأتاه رجل من همدان، فقال )  )  ؟ عز وجل فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ آالم ربي

   . من همدان  : قال الرجل

   ؟ فهل عند قومك من منعة  : قال

م آتيك      : اهللا عليه وسلم فقال ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه فأتى رسول اهللا صلى  ! نعم   : قال أخبرهم ث آتيهم ف
   ! من عام قابل 

   . فانطلق وجاء وفد األنصار في رجب  ! نعم   : قال

   . ل السنن األربعة من طرق عن إسرائيل بهوقد رواه أه

   . حسن صحيح  : وقال الترمذي



 

   . فصل قدوم وفد األنصار لمبايعة رسول اهللا عليه الصالة والسالم

عليه وسلم بيعة بعد بيعة، ثم بعد ذلك تحول  في قدوم وفد األنصار عامًا بعد عام حتى بايعوا رسول اهللا صلى اهللا
   . المدينة ى اهللا عليه وسلم إلىإليهم رسول اهللا صل

  حديث سويد بن صامت األنصاري 

ك    ن مال ه   وهو سويد بن الصامت بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف ب ن األوس، وأم ى بنت     : ب ليل
   . هاشم عمرو النجارية أخت سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب بن

   . لى اهللا عليه وسلمفسويد هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول اهللا ص

ن يسار     ن إسحاق ب لم       : قال محمد ب ه وس ان رسول اهللا صلى اهللا علي اس         وآ ا اجتمع الن ره آلم ك من أم ى ذل عل
ة          بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى اهللا وإلى ه من اهللا من الهدى والرحم ا جاء ب اإلسالم ويعرض عليهم نفسه وم

   . اسم وشرف، إال تصدى له ودعاه إلى اهللا تعالى، وعرض عليه ما عندهمكة من العرب له  وال يسمع بقادم يقدم

   . قومه حدثني عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري، عن أشياخ من  : قال ابن إسحاق

ًا       : قالوا ة حاج ن عوف مك رًا   أو -قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو ب ه       -معتم ا يسميه قوم ان سويد إنم وآ
   : الذي يقول ه وشعره وشرفه ونسبه، وهوفيهم الكامل لجلد

  مقالته بالغيب ساءك ما يفري* أال رب من تدعو صديقًا ولو ترى 

  وبالغيب مأثور على ثغرة النحر* مقالته آالشهد ما آان شاهدًا 

  تميمة غش تبتري عقب الظهر* يسرك باديه وتحت أديمه 

  النظر الشَّزرمن الغل والبغضاء ب* تبين لك العينان ما هو آاتم 

  وخير الموالي من يريُش وال يبري* فرشني بخيٍر طالما قد بريتني 

ه سويد   فتصدى له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين سمع به فدعاه إلى  : قال ذي     : اهللا واإلسالم، فقال ل فلعل ال
   . معك مثل الذي معي

   )  )  ؟ معك لذيوما ا (  (   : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . -حكمة لقمان   : يعني -مجلة لقمان   : قال

   . فعرضها عليه ، )  ) أعرضها علي (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   .  )  ) اهللا علّي هو هدًى ونور إن هذا الكالم حسن والذي معي أفضل من هذا؛ قرآن أنزله (  (   : فقال

   . اإلسالم  صلى اهللا عليه وسلم القرآن ودعاه إلىفتال عليه رسول اهللا

   . إن هذا القول حسن  : فلم يبعد منه وقال

   . ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتله الخزرج

   . قبل بعاث إنا لنراه قتل وهو مسلم، وآان قتله  : فإن آان رجال من قومه ليقولون



 

ار، عن         وقد رواه البيهقي، عن   د الجب ن عب د ب اآم، عن األصم، عن أحم ن إسحاق        الح ر، عن اب ن بكي ونس ب ي
   . بأخصر من هذا

  إسالم إياس بن معاذ 

لما قدم   : معاذ، عن محمود بن لبيد، قال وحدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن  : قال ابن إسحاق
ريش     بني أبو الحيسر، أنس بن رافع، مكة ومعه فتية من عبد األشهل، فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من ق

م في    (  (   : بهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم، فقال لهم على قومهم من الخزرج، سمع  هل لك
   )  )  ؟ خير مما جئتم له

   ؟ وما ذاك  : قالوا  : قال

   .  )  ) وال يشرآوا به شيئًا، وأنزل عليَّ الكتاب إلى أن يعبدوا اهللا أنا رسول اهللا إلى العباد أدعوهم (  (   : قال

     . ثم ذآر لهم اإلسالم وتال عليهم القرآن

   . واهللا خير مما جئتم له يا قوم هذا  : -وآان غالمًا حدثًا  -فقال إياس بن معاذ   : قال

راب البطحاء فضرب به             ة من ت ع حفن ن راف و الحيسر أنس ب ال     ا وجه فأخذ أب اذ وق ن مع اس ب ك،     : إي ا من دعن
   . فلعمري لقد جئنا لغير هذا

نهم، وانصرفوا    : قال ين        فصمت إياس وقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع ة بعاث ب ة، وآانت وقع ى المدين إل
   . األوس والخزرج

   . ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك  : قال

وا    فأخبرني من  : قال محمود بن لبيد م يزال م ل ده ويسبحه       حضرني من قومه أنه ره ويحم ل اهللا ويكب يسمعونه يهل
مسلمًا، لقد آان استشعر اإلسالم في ذلك المجلس، حين سمع من رسول     حتى مات فما آانوا يشكون أنه قد مات

   . وسلم ما سمع اهللا صلى اهللا عليه

ت اث   : قل وم بع ان ي ة  -آ اث موضع بالمدين ه وق -وبع ت في ةآان ة عظيم ن أشراف األوس  ع ق م ا خل ل فيه قت
   . والخزرج وآبرائهم، ولم يبق من شيوخهم إال القليل

ة،        ) صحيحه  ( وقد روى البخاري في   ي أمام ن إسماعيل، عن أب د ب ه، عن عائشة        ، عن عبي ام، عن أبي عن هش
م،    رسول اهللا صلى اهللا عليه  آان يوم بعاث يومًا قدَّمه اهللا لرسوله، قدم  : قالت رق مالؤه د افت وسلم إلى المدينة وق

   . وقتل سراتهم

  عنهم باب بدء إسالم األنصار رضي اهللا 

لم    فلما أراد اهللا إظهار دينه وإعزاز نبيه، وإنجاز  : قال ابن إسحاق ه وس موعده له، خرج رسول اهللا صلى اهللا علي
ا    األنصار، فعرض نفسه على قبائل في الموسم الذي لقيه فيه النفر من العرب آما آان يصنع في آل موسم، فبين

   . لقي رهطًا من الخزرج أراد اهللا بهم خيرًا هو عند العقبة

م       لما لقيهم  : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن أشياخ من قومه قالوا ال له لم ق ه وس   : رسول اهللا صلى اهللا علي
   )  )  ؟ من أنتم (  ( 

   . نفر من الخزرج  : قالوا

   )  )  ؟ أمن موالي يهود (  (   : قال



 

   ! نعم   : قالوا

   )  )  ؟ أفال تجلسون أآلمكم (  (   : قال

   . بلى  : قالوا

   . القرآن فجلسوا معه فدعاهم إلى اهللا وعرض عليهم اإلسالم، وتال عليهم

أهل آتاب وعلم، وآانوا هم أهل  بالدهم، وآانوا وآان مما صنع اهللا بهم في اإلسالم أن يهود آانوا معهم في  : قال
الوا   شرك أصحاب أوثان، وآانوا قد غزوهم د أظل       : ببالدهم، فكانوا إذا آان بينهم شيء ق ًا مبعوث اآلن ق إن نبي

    . نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم زمانه

   . اهللا فلما آلَّم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى

ه   : بعضقال بعضهم ل ا دعاهم         يا قوم تعلمون واهللا إنه النبي الذي توعدآم ب ابوه فيم ه، فأج بقنكم إلي ود، فال يس يه
داوة          : عليهم من اإلسالم وقالوا له إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض نهم من الع وم بي ا وال ق ا قومن د ترآن إنا ق

ذي   ما بينهم، وعسى أن يجمعهم اهللا بك فسنقدم عليهم فن والشر يهم ال ه    دعوهم إلى أمرك، ونعرض عل اك إلي أجبن
   . من هذا الدين، فإن يجمعهم اهللا عليك فال رجل أعز منك

   . آمنوا وصدقوا ثم انصرفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعين إلى بالدهم قد

د    أبو أمامة أس  : وهم فيما ذآر لي ستة نفر آلهم من الخزرج وهم  : قال ابن إسحاق ن عبي عد بن زرارة بن عدس ب
   . بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار

   . الخزرج إنه أول من أسلم من األنصار من  : وقد قيل  : قال أبو نعيم

   . أبو الهيثم بن التيهان  : ومن األوس

   . أعلم رافع بن مالك، ومعاذ بن عفراء واهللا  : إن أول من أسلم  : وقيل

ن النجار          وعوف بن الحارث ك ب ن مال نم ب ن غ ك ب ن مال راء     - بن رفاعة بن سواد ب ن عف ان،   -وهو اب النجاري
نم    ورافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق ن غ الزرقي، وقطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو ب

   . زرج السلميسعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخ بن سواد بن غنم بن آعب بن سلمة بن

ي حرام،      ثم من بني سواد، وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن آعب بن م من بن سلمة السلمي أيضًا، ث
م       وجابر بن عبد اهللا بن رئاب بن النعمان بن سنان لمة السلمي أيضًا، ث ن س بن عبيد بن عدي بن غنم بن آعب ب

   . عنهم من بني عبيد رضي اهللا

   . من الخزرج أنهم آانوا ليلتئٍذ ستة نفر  : لشعبي والزهري وغيرهماوهكذا روي عن ا

ة     أن أول  : وذآر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهري، وعروة بن الزبير انوا ثماني م آ اجتماعه عليه السالم به
ن الصامت،   ، وعبادة -وهو ابن عبد قيس  -بن مالك، وذآوان  معاذ بن عفراء، وأسعد بن زرارة، ورافع  : وهم ب

   . ثعلبة، وأبو الهيثم بن التيهان، وعويم بن ساعدة وأبو عبد الرحمن يزيد بن

     . فأسلموا وواعدوه إلى قابل

ن    فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى اإلسالم، وأرسلوا إلى رسول اهللا صلى ع ب اهللا عليه وسلم معاذ بن عفراء وراف
   . أن ابعث إلينا رجًال يفقهنا  : مالك



 

ام القصة       ن زرارة وذآر تم ى أسعد ب م من        فبعث إليهم مصعب بن عمير فنزل عل ن إسحاق أت ا سيوردها اب آم
   . واهللا أعلم  . سياق موسى بن عقبة

م رسول اهللا    : قال ابن إسحاق ى اإلسالم        فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذآروا له لم ودعوهم إل ه وس صلى اهللا علي
ام      ر من دور األنصارحتى فشا فيهم، فلم يبق دا ان الع ى إذا آ لم، حت إال وفيها ذآر رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

   . من األنصار اثني عشر رجًال المقبل وافى الموسم

ن الحارث       : وهم ره، وعوف ب دم ذآ اذ     أبو أمامة أسعد بن زرارة المتق دم، وأخوه مع راء     -المتق ا عف ا ابن ، -وهم
   . عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الزرقي ، وذآوان بنورافع بن مالك المتقدم أيضًا

   . وهو أنصاري مهاجري  : قال ابن هشام

ن        ن عوف ب نم ب ن غ ة ب ن ثعلب ن الخزرج،       وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر ب ن عوف ب عمرو ب
ا   وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم وي، والعب ن        البل ك ب ن مال ن نضلة ب ادة ب ن عب س ب

ابي   العجالن بن يزيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج العجالني، وعقبة بن عامر بن ن
   . عامر بن حديدة المتقدم، فهؤالء عشرة من الخزرج المتقدم، وقطبة بن

   . لتيهانا عويم بن ساعدة، وأبو الهيثم مالك بن  : اثنان، وهما  : ومن األوس

   . التيهان يخفف ويثقل آميت وميت  : قال ابن هشام

ن زعون        اسمه مالك بن مالك بن عتيك  : أبو الهيثم بن التيهان  : قال السهيلي ن عامر ب م ب د األعل بن عمرو بن عب
   . بن األوس بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك

   . إنه أراشي  : وقيل  : قال

   . بلوي  : وقيل

   . وهذا لم ينسبه ابن إسحاق وال ابن هشام

ات، والمقصود    : قال ٍذ        أن هؤالء   : والهيثم فرخ العقاب، وضرب من النب ي عشر رجًال شهدوا الموسم عامئ االثن
اء، وهي         وعزموا على االجتماع برسول اهللا صلى اهللا ة النس دها بيع ايعوه عن ة فب وه بالعقب لم فلق ة   : عليه وس  العقب

     . األولى

راهيم رب   }   : قوله في سورة إبراهيم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ عليهم من  : وروى أبو نعيم وإذ قال إب
   . آخرها إلى  { اجعل هذا البلد آمنا

ي م         : وقال ابن إسحاق ب، عن أب ي حبي ن أب د ب د اهللا   حدثني يزي ن عب د ب يلة        رث ن عس رحمن ب د ال ي عن عب اليزن
   . ممن حضر العقبة األولى، وآنا اثني عشر رجًال آنت  : قال -وهو ابن الصامت  -الصنابحي عن عبادة 

ل أن   ك قب اهللا       فبايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بيعة النساء، وذل ى أن ال نشرك ب يفترض الحرب، عل
رق  يئًا، وال نس ا ش ل أوالدن ي، وال نقت ي      ، وال نزن يه ف ا، وال نعص دينا وأرجلن ين أي ه ب ان نفتري أتي ببهت وال ن

   . معروف

   . شاء عذب وإن شاء غفر فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمرآم إلى اهللا، إن

   . بيب به نحوهابن أبي ح وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق الليث بن سعد، عن يزيد

  أن عبادة بن الصامت حدثه  : الخوالني وذآر ابن شهاب الزهري، عن عائذ اهللا أبي إدريس  : قال ابن إسحاق



 

ال نشرك باهللا شيئًا وال نسرق وال نزني وال نقتل  بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة األولى أن  : قال
بين أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من  هأوالدنا وال نأتي ببهتان نفتري

إلى اهللا إن شاء عذب وإن   شيئًا فأخذتم بحده في الدنيا فهو آفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمرآم ذلك
   . شاء غفر

   . نحوه به وغيرهما من طرق عن الزهري  ) الصحيحين ( وهذا الحديث مخرج في 

زل   -النساء بعد ذلك عام الحديبية  وفق على ما نزلت عليه بيعة  : يعني -على بيعة النساء   : وقوله وآان هذا مما ن
   . العقبة على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة

تفسير، آما بيناه في سيرته وفي ال وليس هذا عجيب فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في غير ما موطن
   . واهللا أعلم  . أظهر وإن آانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو

ن هاشم      فلما انصرف عنه القوم بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال ابن إسحاق ر ب ن عمي وسلم معهم مصعب ب
   . بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي

   . ي الدينوأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم اإلسالم ويفقههم ف

ن       : وقد روى البيهقي، عن ابن إسحاق قال ن عمر ب ادة  فحدثني عاصم ب لم       : قت ه وس أن رسول اهللا صلى اهللا علي
رة           إنما بعث مصعبًا حين آتبوا إليه أن يبعثه ه جعل الم دم، إال أن ا تق ة آم ن عقب ره موسى ب إليهم، وهو الذي ذآ

   . األولى الثانية هي

   . ابن إسحاق أتم وسياق  : قال البيهقي

     . العقبة األولى ال أدري ما  : فكان عبد اهللا بن أبي بكر يقول  : وقال ابن إسحاق

   . بلى لعمري قد آانت عقبة وعقبة  : ثم يقول ابن إسحاق

   . المقرئ فنزل مصعب على أسعد بن زرارة فكان يسمى بالمدينة  : قالوا آلهم

م،   : بن عمر بن قتادةفحدثني عاصم   : قال ابن إسحاق ره بعضهم      أنه آان يصلي به ك أن األوس والخزرج آ وذل
   . أن يؤمه بعض رضي اهللا عنهم أجمعين

ك       وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن  : قال ابن إسحاق ن مال ن آعب ب رحمن ب أبيه، عن عبد ال
ى     آنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا    : قال ه إل ة        خرجت ب ي أمام ى أب ا صلى عل ة فسمع األذان به الجمع

   . أسعد بن زرارة

   . واستغفر له فمكث حينًا على ذلك ال يسمع ألذان الجمعة إال صلى عليه  : قال

   ؟ واهللا إن هذا بي لعجز، أال أسأله  : فقلت في نفسي  : قال

   ؟ يا أبت مالك إذا سمعت األذان للجمعة صليت على أبي أمامة  : فقلت

ال رة   : فق ن ح ت م زم النبي ي ه ة ف ا بالمدين ع بن ن جم ان أول م ي، آ ه أي بن ال ل ع يق ي بقي ي بياضة ف ع   : بن بقي
   . الخضمات

   ؟ وآم أنتم يومئٍذ  : قلت  : قال

   . أربعون رجًال  : قال



 

   . اهللا وقد روى هذا الحديث أبو داود، وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق رحمه

اس  وقد روى ا ن عب ه     : لدار قطني، عن اب أمره         أن رسول اهللا صلى اهللا علي ر ي ن عمي ى مصعب ب لم آتب إل وس
   . بإقامة الجمعة، وفي إسناده غرابة واهللا أعلم

أن   : بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وحدثني عبيد اهللا بن المغيرة بن معيقيب، وعبد اهللا  : قال ابن إسحاق
ن     بمصعب بن عمير يريد بهأسعد بن زرارة خرج  اذ اب ن مع دار بني عبد األشهل، ودار بني ظفر، وآان سعد ب

ه           خالة أسعد بن زرارة، فدخل ال ل ر يق ى بئ ر عل ي ظف ًا من حوائط بن ه حائط ائط،        : ب ا في الح ر مرق، فجلس بئ
ا من ب         واجتمع يدا قومهم ٍذ س ن الحضير، يومئ اذ وأسيد ب ي إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن مع د األشهل،    ن عب

   . وآالهما مشرك على دين قومه

يد  عد ألس ال س ه، ق معا ب ا س رجلين   : فلم ذين ال ى ه ق إل ك، انطل فها ضعفاءنا،   ال أبال ا ليس ا دارين د أتي ذين ق الل
التي وال     فازجرهما، وإنههما أن يأتيا دارينا فإنه ن خ لوال أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت آفيتك ذلك، هو اب

   . مقدمًا هأجد علي

هذا سيد قومه وقد جاءك   : زرارة قال لمصعب فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن  : قال
   . فاصدق اهللا فيه

   . إن يجلس أآلمه  : قال مصعب

   . لكما بأنفسكما حاجةاعتزالنا إن آانت   ؟ ضعفاءنا ما جاء بكما إلينا تسفهان  : فوقف عليهما متشتمًا، فقال  : قال

ة ن عقب ال موسى ب ه غالم  : وق ال ل د  : فق ذا الرعي ا به ي دارن ا ف فه ضعفاءنا بالباطل  أتيتن د ليتس الغريب الطري
   . ويدعوهم إليه

   ؟ قبلته، وإن آرهته آف عنك ما تكره  أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرًا  : فقال له مصعب  : قال ابن إسحاق

ه مصعب باإلسالم       : الأنصفت، ق  : قال ا فكلم اال      ثم رآز حربته وجلس إليهم رآن، فق ه الق رأ علي ذآر    -وق ا ي فيم
ل أن    -عنهما  ه اإلسالم قب ال       واهللا لعرفنا في وجه م ق تكلم في إشراقه وتسهله، ث ه آيف        : ي ذا وأجمل ا أحسن ه م

   ؟ تدخلوا في هذا الدين تصنعون إذا أردتم أن

ام        قاال له تغتسل فتطهر وتطه م تصلي، فق م تشهد شهادة الحق ث ه وتشهَّد شهادة       ر ثوبيك ث فاغتسل وطهر ثوبي
رجًال إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما  إن ورائي  : الحق ثم قام فرآع رآعتين، ثم قال لهما

   . اآلن، سعد بن معاذ

ال     لما نظرثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، ف بًال، ق اذ مق ن مع أحلف    : إليه سعد ب
   ؟ ما فعلت  : من عندآم، فلما وقف على النادي قال له سعد باهللا لقد جاءآم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به

   . آلمت الرجلين، فواهللا ما رأيت بهما بأسًا  : قال

اال  ة خر         : وقد نهيتهما فق ي حارث د حدثت أن بن ت، وق ا أحبب م        جوا نفعل م ك أنه وه وذل ن زرارة ليقتل ى أسعد ب إل
ة، وأخذ    فقام سعد  : عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك، قال بن معاذ مغضبًا مبادرًا تخوفًا للذي ذآر له من بني حارث

   . واهللا ما أراك أغنيت شيئًا  : قال الحربة في يده ثم

ا    يدًا إنم م        أراد أن ثم خرج إليهما سعد فلما رآهما مطمئنين، عرف أن أس ا متشمتمًا ث ا، فوقف عليهم يسمع منهم
ا       واهللا يا أبا أمامة  : قال ألسعد بن زرارة انا في دارن ي، أتغش ذا من واهللا لوال ما بيني وبينك من القرابة ما رمت ه

   ؟  بما نكره

   . اثنان يتبعك ال يتخلف عنك منهم جاءك واهللا سيد َمْن ورائه قومه، إن  : وقد قال أسعد لمصعب  : قال



 

   ؟ قبلته، وإن آرهته عزلنا عنك ما تكره  أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرًا رغبت فيه  : فقال له مصعب  : قال

   . القرآن أنصفت ثم رآز الحربة وجلس فعرض عليه اإلسالم وقرأ عليه  : قال سعد

   . أنه قرأ عليه أول الزخرف  : وذآر موسى بن عقبة

ا   في وجهه اإلسالم قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهلهفعرفنا واهللا   : قال ال لهم لمتم       : ثم ق تم أس آيف تصنعون إذا أن
   ؟ ودخلتم في هذا الدين

     . رآعتين تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي  : قاال

م   : قال ه       أخذ حرب  فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم رآع رآعتين، ث ادي قوم ى ن دًا إل ل عائ ه فأقب ت
ه من      : قالوا ومعه أسيد بن الحضير، فلما رآه قومه مقبًال نحلف باهللا لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب ب

   ؟ آيف تعلمون أمري فيكم  : عليهم قال يا بني عبد األشهل عندآم، فلما وقف

ا نقيب    : قالوا ال سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمنن إن   : ة، ق اهللا          ف وا ب ى تؤمن يَّ حرام حت ائكم عل الكم ونس آالم رج
   . دار بني عبد األشهل رجل وال امرأة إال مسلمًا أو مسلمة فواهللا ما أمسى في  : ورسوله، قال

إلى اإلسالم حتى لم تبق دار من دور   ورجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقاما عنده يدعوان الناس
ك       إال وفيها رجال ونساء مسلمون، إال ما األنصار ف، وتل ل، وواق ة، ووائ د، وخطم آان من دار بني أمية بن زي

   . وذلك أنهم آان فيهم أبو قيس بن األسلت واسمه صيفي أوس وهم من األوس بن حارثة

يس    األسلت عامر بن جشم بن و عبيد اهللا واسم أبيه  : اسمه الحارث، وقيل  : وقال الزبير بن بكار ن ق د ب ائل بن زي
   . بن عامر بن مرة بن مالك بن األوس

   . وآذا نسبه الكلبي أيضًا

   . حتى آان بعد الخندق وآان شاعرًا لهم قائدًا يستمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن اإلسالم

ة حسنة       : قلت ن إسحاق أشعارًا بائي ن      وأبو قيس بن األسلت هذا ذآر له اب ة ب ي الصلت    تقرب من أشعار أمي أب
   . الثقفي

ة        ولما انتشر أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال ابن إسحاق فيما تقدم دان ذآر بالمدين غ البل وسلم في العرب وبل
ذا الحي من         ولم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول اهللا ذآر من ه ل أن ي ر، وقب صلى اهللا عليه وسلم حين ذآ

   . ون من أحبار يهودآان يسمع األوس والخزرج، وذلك لما

   . أبو قيس بن األسلت أخو بني واقف فلما وقع أمره بالمدينة وتحدثوا بما بين قريش فيه من االختالف قال

ن         هو أبو قيس صرمة بن أبي أنس واسم أبي أنس قيس بن  : قال السهيلي ن عمرو ب ن عدي ب ك ب ن مال صرمة ب
   . اآلية  { ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم } وفي عمر  فيه وهو الذي أنزل  : غنم بن عدي ابن النجار، قال

   . وآان يحب قريشًا، وآان لهم صهرًا  : قال ابن إسحاق

   . بامرأته آانت تحته أرنب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي وآان يقيم عندهم السنين

دهم      عظم فيها الحرمة وينهى قريشًا فيها عن الحرب ويذآر فضلهم قال قصيدة ي الء اهللا عن ذآرهم ب م وي وأحالمه
   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودفعه عنهم الفيل وآيده ويأمرهم بالكف عن رسول

  مغلغلًة عني لؤي بن غالب* أيا راآبًا إما عرضت فبلغن 



 

  محزون بذلك ناصب على النأي* رسوَل امرٍئ قد راعه ذاُت بينكم 

  ولم اقض منها حاجتي ومآربي* وقد آان عندي للهموم معّرس 

  لها أزمل من بين ُمْذٍك وحاطب* ُنِبيُتكم شرجين، آل قبيلة 

  وشر تباغيكم ودسِّ العقارب* أعيذآم باهللا من شر صنعكم 

  آوخز األشافي وقعها حق صائب* وإظهار أخالٍق ونجوى سقيمة 

  واحالل إحرام الظباء الشوازب* ل وهلة فذآرهم باهللا أو

  ذروا الحرب تذهب عنكم في المراِحب* وقل لهم واهللا يحكم حكمه 

  هي الغول لألقصين أو لألقارب* متى تبعثوها تبعثوها ذميمًة 

  وتبري السديف من سنام وغارب* تقطع أرحامًا وتهلك أمة 

  المحارب شليًال وأصداء ثياَب* وتستبدلوا باألتحمية بعدها 

  آأن قتيريها عيوُن الجنادب* وبالمسك والكافور ُغبرًا سوابغا 

  وحوضًا وخيم الماء مرَّ المشارب* فإياآم والحرب التعلقنكم 

  بعاقبٍة إذ بّيتت أمُّ صاحب* تزين لألقوام ثم يرونها 

  ذوي العز منكم بالحتوف الصوائب* تحرق ال تشوي ضعيفًا وتنتحي 

  فتعتبروا أو آان في حرب حاطب* ان في حرب داحس ألم تعلموا ما آ

  طويل العماد ضيفه غير خائب* وآم ذا أصابت من شريف مسود 

  وذي شيمة محض آريم المضارب* عظيم رماد النار يحمد أمره 

  أذاعت به ريح الصبا والجنائب* وماء ُهريق في الضالل آأنما 

  لُم علُم التجارببأيامها والع* يخبرآم عنها امرؤ حقَّ عالٍم 

  حسابكم واهللا خير محاسب* فبيعوا الحراب ملُمحارب واذآروا 

  عليكم رقيٌب غير رب الثواقب* وليُّ امرئ فاختار دينًا فال يكن 

  لنا غاية، قد يهتدى بالذوائب* أقيموا لنا دينًا حنيفًا فأنتموا 

  تؤمون واألحالم غير عوازب* وأنتم لهذا الناس نوٌر وعصمة 

  لكم سرة البطحاء شمُّ األرانب* وأنتم إذا ما حصَّل الناس جوهٌر 

  مهذبة األنساِب غير أشائب* تصونون أنسابًا آرامًا عتيقًة 



 

  عصائَب هلكى تهتدي بعصائب* يرى طالُب الحاجات نحو بيوتكم 

  على آل حال خير أهل الجباجب* لقد علم األقوام أن ُسراتكم 

  وأقوُله للحقِّ وسط المواآب* نًة وأفضله رأيًا وأعاله ُس

  بأرآان هذا البيت بين األخاشب* فقوموا فضلوا ربكم وتمسحوا 

  غداَة أبي يكسوم هادي الكتائب* فعندآم منه بالٌء ومصدٌق 

  على القاذفات في رءوس المناقب* آتيبته بالسهل تمشي ورجله 

  وحاصب جنود المليك بين ساٍف* فلما أتاآم نصر ذي العرش ردهم 

  إلى أهله ِملُحبِش غيُر عصائب* فوّلوا سراعًا هاربين ولم يؤب 

  يعاُش بها قول امرٍئ غيِر آاذب* فإن تهلكوا نهِلْك وتهلْك مواسٌم 

د   وحرب داحس الذي ذآرها أبو قيس في شعره آانت في زمن الجاهلية مشهورة، وآان سببها فيما ذآره أبو عبي
اني، أجراه         داحس  : فرسًا يقال له أن  : معمر بن المثنى وغيره ن رواحة الغطف ة ب ن جذيم ر ب آانت لقيس بن زهي

ة        : بن جؤبة الغطفاني أيضًا يقال لها مع فرس لحذيفة بن بدر بن عمرو أمر حذيف ابقًا ف الغبراء، فجاءت داحس س
   . وجهه فوثب مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء، فقام حمل بن بدر فلطم مالكًا من ضرب

ين        ثم أن أبا جنيدب العبسي لقي عوف بن حذيفة فقتله، ثم لقي رجل من بني ه، فشبت الحرب ب ًا فقتل زارة مالك ف
   . بدر وجماعات آخرون بني عبس وفزارة فقتل حذيفة بن بدر وأخوه حمل بن

   . وقالوا في ذلك أشعارًا آثيرة يطول بسطها وذآرها

   . والحنفاء، واألول أصح براء وأرسل حذيفة الخطاروأرسل قيس داحسًا والغ  : قال ابن هشام

ن        حاطب بن الحارث بن قيس بن هيشة بن  : وأما حرب حاطبفيعني  : قال ك ب ن مال ة ب ن معاوي ة ب الحارث بن أمي
   . عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس

ك  آان قتل يهوديًا جارًا للخزرج، فخرج إليه يزيد بن الحارث بن قيس بن ن         مال ة ب ن ثعلب ة ب ن حارث ن أحمر ب ب
ن   ه      آعب بن مالك بن آعب بن الخزرج بن الحارث ب ال ل ذي يق ي         : الخزرج، وهو ال ر من بن ن قسحم في نف اب

   . الحرب بين األوس والخزرج فاقتتلوا قتاًال شديدًا وآان الظفر للخزرج الحارث بن الخزرج فقتلوه فوقعت

ي      وقتل يومئذ األسود بن الصامت األوسي  اد حليف بن ن ذي ه المجذر ب نهم        ، قتل م آانت بي ن الخزرج، ث عوف ب
   . حروب يطول ذآرها أيضًا

ا      أن أبا قيس بن األسلت مع علمه وفهمه لم ينتفع بذلك حين  : والمقصود ا أهله ة ودع ر المدين قدم مصعب بن عمي
ر المدينة إال وفيها مسلم ومسلمات غير من دو -محلة   : أي -دار  إلى اإلسالم، فأسلم من أهلها بشر آثير ولم يبق

   : أبي قيس، ثبطهم عن اإلسالم وهو القائل أيضًا دار بني واقف قبيلة

  يلّف الصعُب منها بالذلول* أربَّ الناِس أشياٌء ألمْت 

  فيسرنا لمعروِف السبيل* أرب الناس إما أن ضللنا 

  وما دين اليهود بذي شكول* فلوال ربنا آنا يهودًا 



 

  مع الرهبان في جبل الجليل* وال ربنا آنا نصارى ول

  حنيفًا ديُننا عن آل جيل* ولكنا ُخلقنا إذ ُخلقنا 

  مكشَّفة المناآِب في الجلول* نسوق الهدَي ترُسُف مذعناٍت 

ة    : وحاصل ما يقول لم فتوقف       أنه حائر فيما وقع من األمر الذي قد سمعه من بعث ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
   . واقفي في ذلك مع علمه ومعرفتهال

ه         وآان الذي ثبطه عن اإلسالم أوًال عبد اهللا بن أبّي بن سلول بعدما ود فمنع ه يه ذي ُبشر ب ه ال يس أن أخبره أبو ق
   . عن اإلسالم

ذا      ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وخرج، وأنكر  : قال ابن إسحاق لم، وآ يس أس و ق الزبير بن بكار أن يكون أب
   . الواقدي

لم        آان عزم على اإلسالم أول ما دعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال ي فحلف ال يس ن أب د اهللا ب ه عب وسلم، فالم
   . إلى حول فمات في ذي القعدة

م أنه لما حضره الموت دعاه النبي صلى اهللا عليه وسل  :  ) أسد الغابة ( وقد ذآر غيره فيما حكاه ابن األثير في آتابه 
   . إال اهللا ال إله  : إلى اإلسالم فسمع يقول

لمة، عن       : وقال اإلمام أحمد ن س اد ب دثنا حم ك      حدثنا حسن بن موسى، ح ن مال ت، عن أنس ب أن رسول اهللا    : ثاب
   .  )  ) قل ال إله إال اهللا  ! يا خال  (  (   : فقال صلى اهللا عليه وسلم عاد رجًال من األنصار،

   ؟ عم أخال أم  : فقال

   .  )  ) بل خال (  (   : قال

   ؟ فخير لي أن أقول ال إله إال اهللا  : قال

   )  )  ! نعم  (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . تفرد به أحمد رحمه اهللا

ه آبيشة      : وذآر عكرمة وغيره زوج امرأت ه أن يت ن عاصم، فسألت رس       أنه لما توفي أراد ابن ول اهللا بنت معن ب
   .  ] 22 : النساء [ اآلية  { َنَكَح آَباُؤُآْم ِمَن النَِّساِء َوَلا َتْنِكُحوا َما }   : صلى اهللا عليه وسلم في ذلك فأنزل اهللا

ي  ى األموي ف ن يحي عيد ب ن إسحاق، وس ال اب ه ( وق و  :  ) مغازي ان أب د آ ذا ق يس ه بس  ق ة ول ي الجاهلي ترهب ف
ا       المسوح، وفارق األوثان، واغتسل من الجنابة، وتطهر م أمسك عنه مَّ بالنصرانية ث من الحائض من النساء، وه

ه فاتخذه مسجداً      ًا ل ال       ودخل بيت ه حائض وال جنب وق ه في دخل علي ان         : ال ي ارق األوث راهيم حين ف ه إب د إل أعب
ان         حتى قدم رسول اهللا صلى اهللا وآرهها، رًا وآ يخًا آبي ان ش لم فحسن إسالمه، وآ لم فأس الحق    عليه وس ّواًال ب ق

   . معظمًا هللا في جاهليته

   : يقول في ذلك أشعارًا حسانًا وهو الذي يقول

  أال ما استطعتم من وصاتي فافعلوا* يقول أبو قيس وأصبح عاديًا 

  وأعراِضكم والبرِّ باهللا أول* فأوصيكم باهللا والبر والتقى 

  وإن آنتم أهل الرئاسة فاعدلوا* وإن قوُمكم سادوا فال تحسدنهم 



 

  فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا* وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم 

  وما حمَّلوآم في الملمات فاحملوا* وإن ناب ُغْرٌم فادُح فارفقوهم 

  وإن آان فضل الخير فيكم فأفضلوا* وإن أنتم أمعزتم فتعففوا 

   : س أيضًاوقال أبو قي

  طلعت شمُسه وآلِّ هالل* سبحوا اهللا شرَق آل صباح 

  ليس ما قال ربنا بضالل* عالم السر والبيان جميعًا 

  في وآور من آمنات الجبال* وله الطير تستزيد وتأوي 

  في حقاٍف وفي ظالل الرمال* وله الوحُش بالفالِة تراها 

  من ُعضالآلَّ ديٍن مخافًة * وله هّودت يهوُد ودانت 

  آلَّ عيٍد لربهم واحتفال* وله شمس النصارى وقاموا 

  رهَن بؤٍس وآان أنعَم بال* وله الراهُب الحبيُس تراه 

  وِصُلوها قصيرًة من طوال* يا بني األرحام ال تقطعوها 

  وبما يستحّل غير الحالل* واتقوا اهللا في ضعاف اليتامى 

  دي بغير سؤالعالمًا يهت* واعلموا أن لليتيم وليًا 

  إن مال اليتيم يرعاه والي* ثم مال اليتيم ال تأآلوه 

  إن جزل التخوم ذو عّقال* يا بني التخوم ال تخزلوها 

  واحذروا مكرهًا ومرَّ الليالي* يا بني األيام ال تأمنوها 

  الخلق ما آان من جديٍد وبالي* واعلموا أن مرها لنفاد 

  ـوى وترِك الخنا وأخِذ الحالل*  واجمعوا أمرآم على البر والتقـ

ه           : قال ابن إسحاق رمهم اهللا ب ا أآ ذآر م يس صرمة أيضًا ي و ق ال أب زول         وق ه من ن ا خصهم ب من اإلسالم، وم
   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندهم

  يذآر لو يلقى صديقًا ُمواتيا* ثوى في قريٍش بضَع عشرَة حجًة 

   . د إن شاء اهللا وبه الثقةوسيأتي ذآرها بتمامها فيما بع

  قصة بيعة العقبة الثانية 

األنصار من المسلمين إلى الموسم   ثم أن مصعب بن عمير رجع إلى مكة، وخرج من خرج من  : قال ابن إسحاق
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العقبة من أواسط أيام  مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة، فواعدوا

      . آرامته والنصر لنبيه وإعزاز اإلسالم وأهله، وإذالل الشرك وأهله ، حين أراد اهللا بهم منالتشريق



 

ه     -أعلم األنصار  وآان من -أن أخاه عبد اهللا بن آعب   : فحدثني معبد بن آعب بن مالك ًا حدث اه آعب  -حدثه أن أب
   . -اهللا عليه وسلم بها  وآان ممن شهد العقبة وبايع رسول اهللا صلى

ا           : قال ا، ومعن د صلينا وفقهن ا من المشرآين وق ا        خرجنا في حجاج قومن ا، فلم يدنا وآبيرن ن معرور س راء ب الب
ه أم           : البراء وجهنا لسفرنا، وخرجنا من المدينة، قال ونني علي ا أدري أتوافق ًا واهللا م د رأيت رأي ي ق يا هؤالء، إن

   ؟ ال

   ؟ وما ذاك  : قلنا

   . وأن أصلي إليها - الكعبة  : يعني -ال أدع هذه البنية مني بظهر  قد رأيت أن  : قال

   . إال إلى الشام وما نريد أن نخالفه واهللا ما بلغنا أن نبينا صلى اهللا عليه وسلم يصلي  : فقلنا  : قال

   . لكنا ال نفعل  : فقلنا له  : إني لمصلٍّ إليها، قال  : فقال

   . حتى قدمنا مكة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة فكنا إذا حضرت الصالة  : قال

   . وقد آنا قد عبنا عليه ما صنع وأبى إال اإلقامة على ذلك  : قال

ا صنعت في       يا ابن أخي، انطلق بنا إلى رسول اهللا صلى  : فلما قدمنا مكة، قال لي أله عم ى أس اهللا عليه وسلم حت
   . رأيت من خالفكم إياي فيه ء لماسفري هذا فإنه قد وقع في نفسي منه شي

ك     وآنا ال -فخرجنا نسأل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : قال ل ذل ره قب ا رجًال من أهل     -نعرفه ولم ن فلقين
   ؟ هل تعرفانه  : عليه وسلم قال مكة فسألناه عن رسول اهللا صلى اهللا

   . ال  : فقلنا

   ؟ لب عمههل تعرفان العباس بن عبد المط  : فقال

ال  ا   : ق م    : قلن ا          ! نع دم علين زال يق ان ال ي اس آ ا نعرف العب د آن ال   وق اجرًا، ق و الرجل        : ت ا المسجد فه إذا دخلتم ف
   . الجالس مع العباس

ال      فدخلنا المسجد وإذا العباس جالس ورسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال ه؛ فق نا إلي م جلس وسلم جالس معه، فسلمنا ث
   )  )  ؟ هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل (  (   : صلى اهللا عليه وسلم للعباس رسول اهللا

ال        : قال ك ق ن مال ذا آعب ب ه وه ول رسول اهللا صلى اهللا         : نعم، هذا البراء بن معرور سيد قوم ا أنسى ق واهللا م ف
   ؟ عليه وسلم الشاعر 

   )  )  ! نعم  (  (   : قال

د          : فقال له البراء بن معرور  ذا ق ي خرجت في سفري ه ي اهللا، إن ا نب الى لإلسالم، فرأيت أن ال      ي داني اهللا تع ه
اذا        أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد ك شيء فم خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذل

   ؟ ترى

   )  ) قد آنت على قبلة لو صبرت عليها (  (   : قال

ه صلى     : معنا إلى الشام، قال بلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلىفرجع البراء إلى ق  : قال وأهله يزعمون أن
   . نحن أعلم به منهم  : قالوا إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك آما



 

ام التشريق،      ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول اهللا صلى اهللا  : قال آعب بن مالك عليه وسلم العقبة من أوسط أي
ن        نا من الحج وآانت الليلة التيفلما فرغ ن عمرو ب د اهللا ب ا عب ا ومعن واعدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه
اه  حرام أبو ه   جابر، سيد من سادتنا أخذناه وآنا نكتم من معنا من قومنا من المشرآين أمرنا، فكلمن ا ل ا     : وقلن ا أب ي

     . فيه أن تكون حطبًا للنار غدًا ك عما أنتجابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب ب

ال   ثم دعوناه إلى اإلسالم وأخبرناه بميعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه ة ق ة       : وسلم إيانا العقب ا العقب لم وشهد معن فأس
   . وآان نقيبًا

ابر  قال  : قال عطاء  : أخبرهم أن ابن جريج  : حدثني إبراهيم، حدثنا هشام  : وقد روى البخاري ي وخالي      : ج ا وأب أن
   . من أصحاب العقبة

   . معرور البراء بن  : أحدهم  : قال ابن عيينة  : قال عبد اهللا بن محمد

ال     فيان ق دثنا س ديني، ح ول     : حدثنا علي بن الم ان عمرو يق ول     سمعت   : آ د اهللا يق ن عب ابر ب ي خاالي      : ج شهد ب
   . العقبة

مكث رسول     : عن أبي الزبير، عن جابر قال الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن خثيم،حدثنا عبد   : وقال اإلمام أحمد
ة عشر سنين      لم بمك ه وس ول          اهللا صلى اهللا علي ة، وفي المواسم يق اظ ومجن ازلهم، عك اس في من ع الن من   (  (   : يتب

أن الرجل ليخرج  ينصره حتى فال يجد أحدًا يؤويه وال  )  ) حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة  ؟ ينصرني من  ؟ يؤويني
   . فيأتيه قومه وذوو رحمه -آذا قال فيه  -من اليمن أو من مضر 

اهللا عز وجل وهم يشيرون إليه باألصابع  احذر غالم قريش ال يفتنك، ويمضي بين رحالهم يدعوهم إلى  : فيقولون
اه     رب فآوين ه من يث ؤمن ب       حتى بعثنا اهللا إلي ا في ه      وصدقناه، فيخرج الرجل من ى أهل رآن، فينقلب إل ه الق ه ويقرئ

   . اإلسالم بإسالمه، حتى لم تبق دار من دور األنصار إال وفيها رهط من المسلمين يظهرون فيسلمون

ة ويخاف      حتى متى نترك رسول اهللا صلى اهللا عليه  : ثم ائتمروا جميعًا، فقلنا ال مك   ؟ وسلم يطوف ويطرد في جب
ى      ا سبعون رجًال حت ه من ه في   فرحل إلي دموا علي دها من رجل       ق ا عن ة، فاجتمعن دناه شعب العقب الموسم فواع

   . ورجلين حتى توافينا

   ؟ يا رسول اهللا، عالم نبايعك  : فقلنا

ة     (  (   : قال المعروف        تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفق ى األمر ب في العسر واليسر، وعل
ر، وأن تقول     دمت          وا في اهللا ال والنهي عن المنك وني إذا ق ى أن تنصروني فتمنع م، وعل ة الئ افوا في اهللا لوم تخ

   .  )  ) أنفسكم وأزواجكم وأبناءآم ولكم الجنة عليكم مما تمنعون منه

ة البيهقي   وفي -وهو من أصغرهم  -فقمنا إليه نبايعه وأخذ بيده أسعد بن زرارة   -وهو أصغر السبعين     -  : رواي
وم   رويدًا يا أهل يثرب فإنا  : إال أنا، فقال لم نضرب إليه أآباد اإلبل إال ونحن نعلم أنه رسول اهللا، وإن إخراجه الي

   . للعرب آافة وقتل خيارآم، وأن تعضكم السيوف مناوأة

وا        فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجرآم على اهللا، وأما أنتم قوم ذروه، فبين ة ف افون من أنفسكم خيف تخ
   . فهو أعذر لكم عند اهللا ذلك

     . أبدًا أبط عنا يا أسعد فواهللا ال ندع هذه البيعة وال نسلبها  : قالوا

   . الجنة فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك  : قال

اآم   زاد البيهقي عن -العطار  وقد رواه اإلمام أحمد أيضًا، والبيهقي من طريق داود بن عبد الرحمن نده   -الح بس
   . عثمان بن خثيم، عن أبي إدريس به نحوه إلى يحيى بن سليم آالهما، عن عبد اهللا بن

   . وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه



 

   . إال من هذا الوجه وروى غير واحد، عن ابن خثيم وال نعلمه يروي عن جابر  : وقال البزار

ي   حدثنا سليما  : وقال اإلمام أحمد ن أب رحمن ب ي         ن بن داود، حدثنا عبد ال د اهللا، عن أب ن عب اد، عن موسى ب الزن
ال      آان العباس آخذًا بيد  : الزبير، عن جابر قال ا ق ا فرغن ا، فلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورسول اهللا يواثقن

   .  )  ) أخذت وأعطيت (  (   : اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى

فيان    حد  : وقال البزار دثنا س وري   هو  -ثنا محمد بن معمر، حدثنا قبيصة، ح ابر   -الث ي  -، عن ج  -الجعفي    : يعن
د،   -عن داود  ابر   عن الشعبي، عن    -وهو ابن أبي هن ي  -ج د اهللا     : يعن ن عب ال  -اب ال رسول اهللا صلى اهللا      : ق ق

   .  )  )  ؟ تؤوني وتمنعوني (  (   : األنصار عليه وسلم للنقباء من

   . نعم  : لواقا

   ؟ فما لنا  : قالوا

   .  )  ) الجنة (  (   : قال

   . ال نعلمه يروي إال بهذا اإلسناد عن جابر  : ثم قال

ك    : ثم قال ابن إسحاق ن مال ال  عن معبد، عن عبد اهللا، عن أبيه آعب ب ا،          : ق ا في رحالن ة مع قومن ك الليل ا تل فنمن
ا مستخفين        ر حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من لم نتسلل تسلل القط ه وس حالنا لميعاد رسول اهللا صلى اهللا علي

يبة   : في الشعب عند العقبة، ونحن ثالثة وسبعون رجًال، ومعنا امرأتان من نسائنا حتى اجتمعنا بنت آعب، أم    نس
ي سلم     عمارة، إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء ابنة عمرو بن عدي بن نابي أم   : ة وهي إحدى نساء بن

   . منيع

م    : وما ورد في بعض األحاديث    بأسمائهم وأنسابهم -في رواية يونس بن بكير عنه  -وقد صرح ابن إسحاق  أنه
   . آانوا سبعين، والعرب آثيرًا ما تحذف الكسر

ة  ن عقب ر، وموسى ب ن الزبي روة ب ال ع رأة  : وق ًال وام بعين رج انوا س ال آ دة، ق ن   : واح ون م نهم أربع ذوي م
   . مسعود وجابر بن عبد اهللا وأصغرهم أبو  : أسنانهم، وثالثون من شبابهم، قال

ن       فلما اجتمعنا في الشعب ننتظر رسول اهللا صلى اهللا  : قال آعب بن مالك اس ب ه العب ا ومع ى جاءن عليه وسلم حت
   . أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إال أنه أحب

ال  -الخزرج،   يا معشر   : فلما جلس آان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال ا يسمون       : ق وآانت العرب إنم
ا ممن هو            - هذا الحي من األنصار الخزرج خزرجها وأوسها اه من قومن د منعن تم، وق ا حيث علم دًا من إن محم

ده، و    على مثل رأينا فيه، فهو في ة في بل إن         عزة من قومه، ومنع م، ف يكم واللحوق بك از إل ى إال اإلنحي د أب ه ق إن
ك،  آنتم م     ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذل رون أنك تم ت وإن آن

   . ومنعة من قومه وبلده مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن اآلن فدعوه، فإنه في عزة

فتكلم رسول اهللا صلى اهللا     : لنفسك ولربك ما أحببت، قال فتكلم يا رسول اهللا فخذ  : سمعنا ما قلت قد  : فقلنا له  : قال
   . إلى اهللا ورغب في اإلسالم عليه وسلم فتال القرآن ودعا

   .  )  ) وأبناءآم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءآم (  (   : قال

ال  فأخذ البراء بن معرور ب  : قال ده وق م    : ي ذي بعثك    ! نع ا           فوال ا ي ا فبايعن ه أزرن ع من ا نمن ًا لنمنعنك مم الحق نبي ب
   . الحروب وأهل الحلقة ورثناها آابرًا عن آابر رسول اهللا فنحن واهللا أبناء

ا رسول اهللا     فاعترض القول، والبراء يكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  : قال ال ي ان فق إن   : أبو الهيثم بن التيه
ود    : يعني -قاطعوها  بيننا وبين الرجال حباًال وإنا ى          -اليه م أظهرك اهللا أن ترجع إل ك ث ا ذل فهل عسيت إن فعلن

   ؟ وتدعنا  قومك



 

الدم، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من    بل الدم (  (   : فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثم قال  : قال
   .  )  ) سالمتم الم منحاربتم وأس

ا    أخرجوا (  (   : وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال آعب ومهم بم إليَّ منكم اثني عشر نقيبًا يكونون على ق
   .  )  ) فيهم

   . فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبًا، تسعة من الخزرج وثالثة من األوس

ن        ن زرارة المتقدم، وسعد بنأبو أمامة أسعد ب  : وهم  : قال ابن إسحاق ك ب ن مال ر ب ي زهي ن أب الربيع بن عمرو ب
ن       امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن آعب بن ة ب ن ثعلب ن رواحة ب الخزرج بن الحارث بن الخزرج، وعبد اهللا ب

ن             امرئ القيس بن عمرو بن ن الحارث ب ن الخزرج ب ن آعب ب ة ب ن ثعلب ك األغر ب امرئ القيس األآبر بن مال
   . ورافع بن مالك بن العجالن المتقدم زرج،الخ

ي       والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن ن عل ن سعد ب لمة ب آعب بن س
ن           بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج، وعبد اهللا بن ن آعب ب ن حرام ب ة ب ن ثعلب ن حرام ب عمرو ب

     . المتقدم بن الصامتغنم بن آعب بن سلمة، وعبادة 

ن الخزرج،       وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن ن آعب ب الخزرج بن ساعدة ب
ن آعب           والمنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن ن ساعدة ب ن الخزرج ب ة ب ن ثعلب د ب عبد ود بن زي

   . ابن الخزرج

يس   أسيد بن حضير بن  : وهم  : وس ثالثةفهؤالء تسعة من الخزرج ومن األ سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ الق
ن  ن            بن زيد بن عبد األشهل بن جشم بن الحارث ب ة ب ن خيثم ن األوس، وسعد ب ك اب ن مال ن عمرو ب الخزرج ب

   . النحاط بن آعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرئ القيس بن مالك بن األوس الحارث بن مالك بن آعب بن

ن عوف       ك ب ن مال د ب ن زي ن         ورفاعة بن عبد المنذر بن زنير بن زيد بن أمية ب ك ب ن مال ن عوف ب ن عمرو ب ب
   . األوس

ن     وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم بن التيهان بدل  : قال ابن هشام ونس عن اب رفاعة هذا، وهو آذلك في رواية ي
   . إسحاق

   .  ) أسد الغابة ( واختاره السهيلي وابن األثير في 

ره        ا ذآ د األنصاري فيم ي زي ا رواه عن أب ك في ذآر         ثم استشهد ابن هشام على ذلك بم ن مال من شعر آعب ب
   : حين قال - ليلة العقبة الثانية -النقباء اإلثني عشر هذه الليلة 

  وحان غداة الشعب والحين واقع* أبلغ أبيًا أنه فال رأيه 

  بمرصاد أمر الناس راٍء وسامع*  أبى اهللا ما منتك نفسك إنه

  بأحمد نوٌر من هدى اهللا ساطع* وأبلغ أبا سفيان أن قد بدالنا 

  وألَّْب وجمِّع آل ما أنت جامع* فال ترغبن في حشد أمر تريده 

  أباه عليك الرهُط حين تبايعوا* ودونك فاعلم أن نقض عهودنا 

  يك ورافعوأسعد يأباه عل* أباه البراُء وابن عمٍر آالهما 

  ألنفك إن حاولت ذلك جادع* وسعد أباه الساعدي ومنذر 



 

  بمسّلمه ال يطمعن ثم طامع* وما ابن ربيع إن تناولت عهده 

  وإخفاُره من دونه السمُّ ناقع* وأيضًا فال يعطيكه ابن رواحة 

  بمندوحة عما تحاول يافع* وفاء به، والقوقلي بن صامت 

  وفاء بما أعطى من العهد خانع*  أبو هيثم أيضًا وفيٌّ بمثلها

  فهل أنت عن أحموقة الغي نازع* وما ابن حضير إن أردت بْمِطِمٍع 

  ضروح لما حاولت مألمر مانع* وسعد أخو عمرو بن عوف فإنه 

  عليك بنحٍس في دجى الليل طالع* أوالك نجوم ال يغبَّك منهم 

   . لم يذآر رفاعةفذآر فيهم أبا الهيثم بن التيهان و  : قال ابن هشام

   . وذآر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالكلية في هذه الليلة  : قلت

   . وروى يعقوب بن سفيان عن يونس بن عبد األعلى عن ابن وهب عن مالك

ال  ي عشر           : ق اؤهم اثن ان نقب ًال، وآ ة سبعون رج ة العقب ان األنصار ليل ة من       آ ًا، تسعة من الخزرج وثالث نقيب
   . األوس

ى رسول اهللا صلى اهللا    ة         وحدثني شيخ من األنصار أن جبرائيل آان يشير إل ًا ليل ه نقيب ى من يجعل لم إل ه وس علي
   . الليلة، رواه البيهقي العقبة وآان أسيد بن حضير أحد النقباء تلك

ن حزم    : وقال ابن إسحاق لم ق     أن رسول   : فحدثني عبد اهللا بن أبي بكر ب ه وس اء اهللا صلى اهللا علي تم   (  (   : ال للنقب أن
   .  )  ) -المسلمين   : يعني -آكفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا آفيل على قومي  على قومكم بما فيهم آفالء

   ! نعم   : قالوا

ادة  ة رسول       : وحدثني عاصم بن عمر بن قت وا لبيع ا اجتمع وم لم ن        أن الق اس ب ال العب لم ق ه وس اهللا صلى اهللا علي
   ؟ يا معشر الخزرج هل تدرون عالم تبايعون هذا الرجل  : عوف بن نضلة األنصاري أخو بني سالم بن عبادة

   ! نعم   : قالوا

ال  تم            : ق إن آن اس، ف ى حرب األحمر واألسود من الن ه عل م تبايعون والكم مصيبة،       إنك م إذا أنهكت أم رون أنك ت
و واهللا إن  ا           فع وأشرافكم قتًال أسلمتموه فمن اآلن فه ه بم ون ل م واف رون أنك تم ت دنيا واآلخرة، وإن آن تم خزي ال ل

   . األموال وقتل األشراف فخذوه، فهو واهللا خير الدنيا واآلخرة دعوتموه إليه على نهكة

   ؟ يا رسول اهللا إن نحن وفينا فإنا نأخذه على مصيبة األموال وقتل األشراف فما لنا بذلك  : قالوا

   .  )  ) الجنة (  (   : قال

   . ابسط يدك فبسط يده فبايعوه  : قالوا

   . العقد في أعناقهم وإنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد  : قال عاصم ابن عمر بن قتادة

ن   وزعم عبد اهللا بن أبي بكر أنه إنما قال ذلك ليؤخر القوم البيعة تلك الليلة، رجاء أن يحضرها عبد اهللا بن أبي ب
   . فاهللا أعلم أي ذلك آان ون أقوى ألمر القوم،سلول سيد الخزرج ليك



 

   . آان أول من ضرب على يده فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة، أسعد بن زرارة،  : قال ابن إسحاق

   . بل أبو الهيثم بن التيهان  : وبنو عبد األشهل يقولون

   . بن مالك بوحدثني معبد بن آعب عن أخيه عبد اهللا عن أبيه آع  : قال ابن إسحاق

     . بن معرور، ثم بايع بعد القوم فكان أول من ضرب على يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البراء  : قال

   . بايعه ليلتئذ آعب بن مالك وبنو سلمة يزعمون أن أول من  :  ) أسد الغابة ( وقال ابن األثير في 

رحمن   من حديث الزه ) صحيح البخاري ومسلم ( وقد ثبت في  د ال ه عن         ري عن عب ن آعب عن أبي د اهللا ب ن عب ب
   . آعب بن مالك في حديثه حين تخلف عن غزوة تبوك

ة حين     : قال ة العقب ا         ولقد شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليل ي به ا أحب أن ل ى اإلسالم وم ا عل تواثقن
   . منها مشهد بدر، وإن آانت بدرًا أآثر في الناس

يم       أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو عمرو بن  : يوقال البيهق و نع دثنا أب ن إسحاق ح السماك حدثنا حنبل ب
ال  الفضل بن دآين حدثنا زآريا بن أبي لم مع         : زائدة، عن عامر الشعبي ق ه وس ق رسول اهللا صلى اهللا علي انطل

ال      العباس عمه ة تحت الشجرة، فق د العقب تكلمكم وال   (  (   : إلى السبعين من األنصار عن تكلم م إن     لي ة ف يطل الخطب
   .  )  ) عليكم من المشرآين عينًا، وإن يعلموا بكم يفضحوآم

   . لنفسك بعد ذلك ما شئت سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل  : -وهو أبو أمامة  -فقال قائلهم 

   . ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على اهللا وعليكم إذا فعلنا ذلك

ألكم     (  (   : قال يئًا، وأس ه ش ا       أسألكم لربي أن تعبدوه وال تشرآوا ب ا وتنصرونا وتمنعون لنفسي وأصحابي أن تؤوون
   .  )  ) مما تمنعون منه أنفسكم

   ؟ فما لنا إذا فعلنا ذلك  : قالوا

   .  )  ) لكم الجنة (  (   : قال

   . فلك ذلك  : قالوا

د عن الشعبي      ثم رواه حنبل عن اإلمام أحمد عن يحيى  ا عن مجال ن زآري ذآره       ب ي مسعود األنصاري ف عن أب
   . وآان أبو مسعود أصغرهم  : قال

   . سمع الشيب والشبان خطبة مثلها فما  : عن يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال  : وقال أحمد

ام،   أخبرنا  أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محمش  : وقال البيهقي محمد بن إبراهيم بن الفضل الفح
بن عثمان الرقي، حدثنا زهير، ثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن  أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي، أخبرنا عمرو

   . اهللا بن رفاعة عن أبيه إسماعيل بن عبيد

ال   : قال ا رسول      : قدَّمت روايا خمر، فأتاها عبادة بن الصامت فخرقها وق ا بايعن ى     إن لم عل ه وس اهللا صلى اهللا علي
ر،            السمع والطاعة في النشاط والكسل،     المعروف والنهي عن المنك ى األمر ب ة في العسر واليسر، وعل والنفق

دم           وعلى أن نقول في لم إذا ق ه وس ى أن ننصر رسول اهللا صلى اهللا علي م، وعل ة الئ ه لوم ا   اهللا ال تأخذنا في علين
   . ا وأبناءنا ولنا الجنةيثرب مما نمنع به أنفسنا وأرواحن

   . إسناد جيد قوي ولم يخرجوه فهذه بيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التي بايعناه عليها، وهذا



 

ن   ادة ب ن         وقد روى يونس عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عب ادة ب ه عن جده عب الصامت عن أبي
   . الصامت

ال  ا رسول اهللا صلى اهللا     : ق ى السمع      بايعن ة الحرب عل لم بيع ه وس والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا        علي
     . وأن نقول بالحق أينما آنا ال نخاف في اهللا لومة الئم ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله،

   . مالك قال ابن إسحاق في حديثه عن معبد بن آعب عن أخيه عبد اهللا بن آعب بن

ا أهل     : رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط    ايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صرخ الشيطان منفلما ب  : قال ي
   . مذمم والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم هل لكم في -والجباجب المنازل  -الجباجب 

   .  )  ) هذا ابن أزبب هذا أزب العقبة، (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال

   . ويقال ابن أزيب  : قال ابن هشام

   .  )  ) أما واهللا ال تفرغن لك  ؟ أتسمع أي عدو اهللا (  ( 

   .  )  ) رحالكم ارفضوا إلى (  ( ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال  ن نضلة        : ق ادة ب ن عب اس ب ال العب ذي بعثك      : فق ا رسول اهللا وال ى أ     ي يلن عل الحق إن شئت لنم دًا    ب ى غ هل من
   ؟ بأسيافنا 

   .  )  ) ولكن ارجعوا إلى رحالكم لم نؤمر بذلك، (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال

ا     فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت  : قال ا في منازلن علينا جلة قريش، حتى جاؤن
ى      د بلغنا أنكميا معشر الخزرج، إنه ق  : فقالوا ه عل ا وتبايعون ين أظهرن قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من ب

   . ما من حي من العرب أبغض إلينا، من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم حربنا، وإنه واهللا

  : لموا، قالوصدقوا لم يع  : وما عملناه، قال فانبعث َمْن هناك من مشرآي قومنا يحلفون ما آان من هذا شيء  : قال
   . وبعضنا ينظر إلى بعض

ال  ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي،  : قال ة      : وعليه نعالن له جديدان، ق ه آلم  -فقلت ل
ذا           -قالوا  آأني أريد أن أشرك القوم بها فيما ي ه ل نعل ادتنا مث يد من س يا أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت س

   ؟ قريش الفتى من

   . فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إليَّ  : قال

   . الفتى فأردد إليه نعليه مه أحفظت واهللا  : يقول أبو جابر  : واهللا لتنتعلنهما، قال  : قال

   . ألسلبنه واهللا ال أردهما، فأل واهللا صالح، لئن صدق الفأل  : قلت  : قال

ول      ي عبد اهللا بن أبي بكر أنهم أتوا عبد اهللا بنوحدثن  : قال ابن إسحاق أبي سلول فقالوا مثل ما ذآر آعب من الق
   . قومي ليتفرقوا عليَّ مثل هذا وما علمته آان إن هذا األمر جسيم ما آان  : فقال لهم

   . فانصرفوا عنه  : قال

ادة         ونفر الناس من منى فتنطس القوم الخبر فوجدوه قد آان، فخرجوا   : قال ن عب أدرآوا سعد ب وم ف في طلب الق
     . الخزرج، وآالهما آان نقيبًا بإذاخر والمنذر بن عمرو أخا بني ساعدة بن آعب بن



 

وه     فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوا يديه إلى ى أدخل ه حت عنقه بنسع رحله ثم أقبلوا ب
   . -آثير  شعروآان ذا  -مكة يضربونه ويجذبونه بجمته 

ال سعد يهم  : ق ريش، ف ر من ق يَّ نف ع عل ديهم إذ طل ي أي ي لف واهللا إن و من  ف اع، حل يض، شعش رجل وضيء أب
   . فعند هذا إن يك عند أحد من القوم خير  : الرجال، فقلت في نفسي

ذا من      ال واهللا  : فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، فقلت في نفسي  د ه دهم بع ا عن ي      م ي لف واهللا إن ر، ف خي
   . معهم أيديهم يسحبونني إذ أوى لي رجل ممن

   ؟ ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار وال عهد   : قال

   . ممن أراد ظلمهم ببالدي بلى واهللا لقد آنت أجير لجبير بن مطعم تجاره وأمنعهم  : قلت  : قال

د شمس    ن عب ال   : وللحارث بن حرب بن أمية ب اهتف باسم     : فق ال       ويحك ف ا، ق ا بينك وبينهم رجلين، واذآر م   : ال
ي دهما ف ا فوج ك الرجل إليهم ت، وخرج ذل ا ففعل ال لهم ة، فق د الكعب ن الخزرج اآلن   : المسجد عن ًال م إن رج

   . ويذآر أن بينه وبينكما جوار ليضرب باألبطح ليهتف بكما

   ؟ ومن هو  : قاال

   . سعد بن عبادة  : قال

اال وا   : ق نعهم أن يظلم ا، ويم ا تجارن ر لن ان ليجي ال صدق واهللا، إن آ ده، ق ديهم،   : ببل ن أي عدًا م اء فخلصا س فج
   . فانطلق

   . وآان الذي لكم سعدًا سهيل بن عمرو

   . وآان الذي أوى له أبو البختري بن هشام  : قال ابن هشام

   : قائًال يقول في الليل على أبي قبيس سمعت قريش  : وروى البيهقي بسنده عن عيسى بن أبي عيسى بن جبير قال

  بمكة ال يخشى خالف المخالف* فإن ُيسِلِم السعدان يصبح محمٌد 

   ؟ هذيم أسعد بن بكر أم سعد بن  ؟ من السعدان  : فلما أصبحوا قال أبو سفيان

   : فلما آانت الليلة الثانية سمعوا قائًال يقول

  ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف* ت ناصرًا أيا يا سعد سعد األوس آن أن

  على اهللا في الفردوس منية عارف* أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا 

  جناٌن من الفردوس ذاُت رفارف* فإن ثواَب اِهللا للطالِب الهدى 

 . هو واهللا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة  : فلما أصبحوا قال أبو سفيان

   . عد بيعة العقبة الثانيةفصل إظهار األنصار إسالمهم ب

ايعوا رسول اهللا صلى اهللا     : قال ابن إسحاق ة         فلما رجع األنصار الذين ب ى المدين ة إل ة الثاني ة العقب لم ليل ه وس علي
   . أظهروا اإلسالم بها



 

 الجموح بن زيد بن حرام بن آعب بن غنم عمرو بن  : وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم
ان           بن آعب بن سلمة، آان ابنه معاذ بن عمرو ممن ا، وآ لم به ه وس ايع رسول اهللا صلى اهللا علي ة وب شهد العقب

ه         عمرو بن الجموح من سادات ال ل د اتخذ صنمًا من خشب في داره يق ا     : بني سلمة وأشرافهم، وآان ق اة آم من
   . األشراف يصنعون، يتخذه إلهًا يعظمه ويظهره آانت

لم  ا أس دلجونفلم انوا ي ل آ ن جب اذ ب اذ، ومع ه مع لمة ابن ي س ان بن ه  فتي ك، فيحملون رو ذل ى صنم عم ل عل باللي
ال   فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس دا      : منكسًا على رأسه، فإذا أصبح عمرو ق م من ع ويلك

م من فعل بك        : اليغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه وطهره ثم ق ثم ؟ على إلهنا هذه الليلة  و أعل ا واهللا ل  أم
   . هذا ألخزينه

ه      فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه، ففعلوا مثل ذلك، فيغدوا فيجده في له ويطيب ه من األذى، فيغس مثل ما آان في
مثل ذلك، فلما أآثروا عليه، استخرجه من حيث ألقوه يومًا، فغسله  ويطهره، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به

   . طهره وطيبهو

ه   ال ل م من يصنع       : ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم ق ا أعل ي واهللا م ذا          إن امتنع ه ر ف ان فيك خي إن آ ا أرى، ف بك م
   . السيف معك

ر      فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه، فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا وه في بئ م ألق آلبًا ميتًا فقرنوه به بحبل، ث
ه، فخرج          يها عذر من عذرمن آبار بني سلمة، ف ان ب ذي آ ه ال م يجده في مكان الناس وغدا عمرو بن الجموح فل
لم   في تلك البئر منكسًا مقرونًا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه وآلَّمه من أسلم من قومه يتبعه حتى إذا وجده فأس

   . برحمة اهللا، وحسن إسالمه

ا       نمه ذلك وما أبصر من  فقال حين أسلم وعرف من اهللا ما عرف، وهو يذآر ص ذه مم ذي أنق ره ويشكر اهللا ال أم
   : آان فيه من العمى والضاللة ويقول

  أنت وآلب وسط بئر في قرن* واهللا لو آنت إلهًا لم تكن 

  اآلن فتَّشناك عن سوء الغبن* ُأفٍّ لملقاك إلهًا مستِدن 

  الواهب الرزاق ديَّان الدِّين* الحمُد هللا العلّي ذي المنن 

  أآوَن في ظلمة قبٍر مرتَهن* و الذي أنقذني من قبل أن ه

  ثالثة وسبعون رجًال وامرأتان فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية 

م يشهد         : فمن األوس أحد عشر رجًال اء ل ن حضير أحد النقب يد ب دري أيضًا،         أس ان ب ن التيه ثم ب و الهي درًا، وأب ب
ن وسلمة بن سالمة بن وقش بدري،  ن              وظهير ب ابي ب ن ن ثم ب ن الهي ر ب دري، ونهي ار ب ن دين ردة ب و ب ع، وأب راف

   . بن خيثمة أحد النقباء بدري وقتل بها شهيدًا مجدعة بن حارثة، وسعد

وم      ورفاعة بن عبد المنذر بن زنير نقيب بدري، وعبد اهللا بن جبير بن ل ي دري، وقت رك ب النعمان بن أمية بن الب
   . الرماة أحد شهيدًا أميرًا على

وي حليف لألوس            ن ضبيعة البل ن الحارث ب ن عجالن ب ن الجد ب ل       ومعن بن عدي ب دها وقت ا بع درًا وم شهد ب
   . باليمامة شهيدًا، وعويم بن ساعدة شهد بدرًا وما بعدها

   : اثنان وستون رجًال  : ومن الخزرج

معاوية شهيدًا، ومعاذ بن الحارث وأخواه    أبو أيوب خالد بن زيد وشهد بدرًا وما بعدها ومات بأرض الروم زمن
   . بن حزم شهد بدرًا وما بعدها وقتل باليمامة بدريون، وعمارة -وهم بنو عفراء  -عوف ومعوذ 



 

   . وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل بدر

   . سهل بدري وسهل بن عتيك بدري، وأوس بن ثابت بن المنذر بدري، وأبو طلحة زيد بن

ن   نم ب اقة       وقيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غ ى الس رًا عل ان أمي ازن آ م
   . يوم بدر

وم أحد،    ل ي وم         وعمرو بن غزية، وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدرًا وقت ل ي درًا وقت د شهد ب ن زي وخارجة ب
   . الخندق، وقتل يوم مؤتة أميرًاوأحد و أحد، وعبد اهللا بن رواحة أحد النقباء شهد بدرًا

   . النداء للصالة وهو بدري وبشير بن سعد بدري، وعبد اهللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الذي ُأري

   . وخالد بن سويد بدري أحدي خندقي

ال  إن رسول  : وقتل يوم بني قريظة شهيدًا، طرحت عليه رحى فشدخته فيقال ه   (  (   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق إن ل
   .  )  ) ألجر شهيدين

ن      وهو أحدث من شهد  : وأبو مسعود عقبة بن عمرو البدري، قال ابن إسحاق اد ب درًا، وزي العقبة سنًا ولم يشهد ب
   . قيس بن مالك بدري، ورافع بن مالك أحد النقباء لبيد بدري، وفروة بن عمرو بن وذفة وخالد بن

د     : له خلد بن عامر بن رزيق، وهو الذي يقالوذآوان بن عبد قيس بن خلدة بن م ام عن مهاجري أنصاري ألنه أق
   . منها، وهو بدري قتل يوم أحد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمكة حتى هاجر

   . بن قيس بن عامر بدري أيضًا وعباد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن رزيق بدري، وأخوه الحارث

لم      د النقباء وأول من بايع فيما تزعم بنو سلمة وقدوالبراء بن معرور أح ه وس ي صلى اهللا علي مات قبل مقدم النب
   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ورثته المدينة، وأوصى له بثلث ماله فردَّه رسول

ر     دق ومات بخيب دًا والخن ه مع رسول اهللا صلى اهللا       وابنه بشر بن البراء وقد شهد بدرًا وأح ه  شهيدًا من أآل  علي
   . عنه وسلم من تلك الشاة المسمومة رضي اهللا

ن   وسنان بن صيفي بن صخر بدري، والطفيل بن النعمان بن خنساء بدري، قتل يوم الخندق، ومعقل بن المنذر ب
ن  ة            سرح بدري، وأخوه يزيد بن المنذر بدري، ومسعود ب ن ثعلب د ب ن زي ة ب ن حارث بيع، والضحاك ب ن س د ب زي

   . بدري

ن     ويزيد  ن سنان ب ن خنساء ب ن        بن خذام بن سبيع، وجبار بن صخر بن أمية ب ك ب ن مال ل ب دري، والطفي د ب عبي
و        خنساء بدري، وآعب بن مالك، وسليم بن عامر بن حديدة دري، وأخوه أب دة ب ن حدي بدري، وقطبة بن عامر ب

   . المنذر يزيد بدري أيضًا

غنمة بن عدي بن نابي بدري واستشهد   باد، وثعلبة بنوأبو اليسر آعب بن عمرو بدري، وصيفي بن سواد بن ع
   . بالخندق، وأخوه عمرو بن غنمة بن عدي

م من قضاعة،     وعبس بن عامر بن عدي بدري، وخالد بن عمرو بن عدي بن نابي، وعبد اهللا بن أنيس حليف له
   . د اهللايوم أحد، وابنه جابر بن عب وعبد اهللا بن عمرو بن حرام أحد النقباء بدري واستشهد

ة       ومعاذ بن عمرو بن الجموح بدري، وثابت بن الجذع بدري وقتل شهيدًا ن ثعلب ن الحارث ب ر ب بالطائف، وعمي
   . بدري، وخديج بن سالمة حليف لهم من بلى

ة عمر    ن الصامت       ومعاذ بن جبل شهد بدرًا وما بعدها ومات بطاعون عمواس في خالف ادة ب ن الخطاب، وعب ب
   . بدرًا وما بعدهاأحد النقباء شهد 



 

مهاجري أنصاري أيضًا وقتل يوم أحد    : له والعباس بن عبادة بن نضلة وقد أقام بمكة حتى هاجر منها فكان يقال
ن             شهيدًا، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن ى، وعمرو ب ي غصينة من بل م من بن ن أصرم حليف له خزمة ب

   . يعمرو بن زيد بدر الحارث بن آندة، ورفاعة بن

  : بها حتى هاجر منها فهو ممن يقال له وعقبة بن وهب بن آلدة حليف لهم بدري، وآان ممن خرج إلى مكة فأقام
   . مهاجري أنصاري أيضًا

ذي        وسعد بن عبادة بن دليم أحد النقباء، والمنذر بن عمرو نقيب بدري أحدي رًا وهو ال ة أمي ر معون وم بئ وقتل ي
   . أعتق ليموت  : يقال له

ن النجار     فأم عمارة نسيبة بنت آعب بن عمرو بن عوف بن مبذول  : وأما المرأتان ازن ب بن عمرو بن غنم بن م
   . المازنية النجارية

د      وقد آانت شهدت الحرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال ابن إسحاق ا زي ا وزوجه ا أخته وسلم وشهدت معه
ه    ، وابنهابن عاصم بن آعب، وابناها خبيب وعبد اهللا ول ل   : خبيب هذا هو الذي قتله مسيلمة الكذاب حين جعل يق

   ؟ اهللا أتشهد أن محمدًا رسول

   . نعم  : فيقول

   ؟ أتشهد أني رسول اهللا   : فيقول

   . ال أسمع  : فيقول

ى اليمام      فجعل يقطعه عضوًا عضوًا حتى مات في يديه ال يزيده على ذلك، فكانت أم  ارة ممن خرج إل ة مع  عم
     . من بين طعنة وضربة رضي اهللا عنها المسملين حين قتل مسيلمة ورجعت وبها اثني عشر جرحًا

لمة          أم منيع أسماء ابنة عمرو بن عدي بن سنان بن نابي بن عمرو  : واألخرى ن س ن آعب ب نم ب ن غ ن سواد ب ب
   . رضي اهللا عنها

  باب الهجرة من مكة إلى المدينة 

ة   -عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا  : عروة، عن عائشة، قالتعن   : قال الزهري   : للمسلمين  -وهو يومئذ بمك
   .  )  ) نخل بين البتين قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات (  ( 

اجر         فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذآر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه ان ه ة من آ ى المدين لم، ورجع إل وس
  رواه البخاري  . ض الحبشة من المسلمينإلى أر

لم      : وقال أبو موسى ه وس ي صلى اهللا علي ا نخل          رأيت في   (  (   : عن النب ى أرض به ة إل اجر من مك ي أه ام أن المن
   .  )  ) هي المدينة يثرب فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا

   . وهذا الحديث قد أسنده البخاري في مواضع ُأخر بطوله

د اهللا        عن أبي آريب، زاد مسلم وعبد اهللا بن مراد  : ورواه مسلم آالهما ن عب د ب امة، عن يزي ي أس آالهما عن أب
ي   لم            بن أبي بردة، عن جده أبي بردة، عن أب ه وس ي صلى اهللا علي يس األشعري، عن النب ن ق د اهللا ب موسى عب

   . الحديث بطوله

ا أب    : قال الحافظ أبو بكر البيهقي ا   أخبرن افظ، أخبرن د اهللا الح رو،         و عب ن القاسم السياري بم اس القاسم ب و العب أب
د اهللا         حدثنا إبراهيم بن هالل، حدثنا علي بن ن عب دي، عن غيالن ب د الكن ن عبي الحسن بن شقيق، حدثنا عيسى ب

ر   العامري، عن أبي ال       : زرعة بن عمرو بن جرير، عن جري لم ق ه وس ي صلى اهللا علي اهللا أوحى   إن (  (   : أن النب
   .  )  ) قنسرين إلي أي هؤالء البالد الثالثة نزلت فهي دار هجرتك، المدينة أو البحرين أو



 

     . إليها ثم عزم له على المدينة فأمر أصحابه بالهجرة  : قال أهل العلم

د رواه الترمذي في        دًا، وق ه  (  من   ) المناقب  ( هذا حديث غريب ج ه عن أ     ) جامع ردًا ب ن     منف ار الحسين ب ي عم ب
ن عمر        حريث، عن الفضل بن موسى، عن عيسى بن ي زرعة ب امري، عن أب عبيد، عن غيالن بن عبد اهللا الع

نزلت فهي    إن اهللا أوحى إلّي أي هؤالء الثالثة (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : بن جرير، عن جرير قال
   .  )  ) ندار هجرتك، المدينة أو البحرين أو قنسري

   . غريب ال نعرفه إال من حديث الفضل تفرد به أبو عمار  : ثم قال

رًا      : أنه قال وغيالن بن عبد اهللا العامري هذا ذآره ابن حبان في الثقات إال  : قلت ديثًا منك روى عنه أبي زرعة ح
   . في الهجرة واهللا أعلم

 ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر ُأِذَن ِللَِّذيَن }   : لهلما أذن اهللا تعالى في الحرب بقو  : قال ابن إسحاق
   .  ] 40-39 : الحج [ اآلية  { َربَُّنا اللَُّه الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ِبَغْيِر َحقٍّ ِإلَّا َأْن َيُقوُلوا *

ى اإلسالم      يهم من        فلما أذن اهللا في الحرب وتابعه هذا الحي من األنصار عل ه وأوى إل ه، ولمن اتبع والنصرة ل
   . المسلمين

ى   أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إل
   . األنصار لحوق بإخوانهم منالمدينة، والهجرة إليها وال

ا  (  (   : وقال ه         ، )  ) إن اهللا قد جعل لكم إخوانًا ودارًا تأمنون به ام رسول اهللا صلى اهللا علي اًال، وأق ا أرس فخرجوا إليه
   . ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له

   : وسلم من المهاجرين من قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب

ا         أبو سلمة عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد  : من بني مخزوم ه إليه ن مخزوم وآانت هجرت ن عمر ب اهللا ب
وانًا من الحبشة فعزم على الرجوع إليها، ثم بلغه أن بالمدينة لهم إخ قبل بيعة العقبة بسنة حين آذته قريش مرجعه

   . فعزم إليها

ي صلى      فحدثني أبي، عن سلمة بن عبد اهللا بن عمر بن أبي  : قال ابن إسحاق لمة زوج النب ه أم س سلمة، عن جدت
ي         لما أجمع أبو سلمة  : اهللا عليه وسلم قالت ه، وجعل معي ابن ي علي م حملن ره ث الخروج إلى المدينة رحل لي بعي

نفسك  هذه  : قود بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالواحجري، ثم خرج ي سلمة بن أبي سلمة في
   ؟ هذه عالم نترآك تسير بها في البالد  ؟ غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا

ه، قالت          : قالت ده وأخذوني من ر من ي د    : فنزعوا خطام البعي لمة،         وغضب عن ي س د األسد رهط أب و عب ك بن ذل
   . من صاحبنا ترك ابننا عندها إذ نزعتموهاواهللا ال ن  : وقالوا

ق     فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد  : قالت دهم وانطل رة عن األسد، وحبسني بنو المغي
   . بيني وبين ابني وبين زوجي ففرق  : زوجي أبو سلمة إلى المدينة، قالت

ى أمسي   فكنت أخرج آل غداة فأجلس في األبط  : قالت ا     - ح فما أزال أبكي حت ًا منه ي     -سنة أو قريب رَّ ب ى م حت
رة   رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي ي المغي ذه المسكينة      : فرحمني، فقال لبن   ؟ أال تخرجون من ه

   . زوجها وبين ولدها فرقتم بينها وبين

   . إلحقي بزوجك إن شئت  : فقالوا لي  : قالت

ي، قالت   فردَّ  : قالت م          فارتحلت   : بنو عبد األسد إلي عند ذلك ابن ي فوضعته في حجري، ث م أخذت ابن ري، ث بعي
ن       وما معي  : خرجت أريد زوجي بالمدينة، قالت ن طلحة ب ان ب أحد من خلق اهللا حتى إذا آنت بالتنعيم لقيت عثم

   ؟ إلى أين يا ابنة أبي أمية  : الدار، فقال أبي طلحة، أخا بني عبد



 

   . أريد زوجي بالمدينة  : تقل

   ؟ أوما معك أحد  : قال

   . ما معي أحد إال اهللا وبني هذا  : قلت

ي،   : فقال ا صحبت رجًال من العرب قط         واهللا مالك من مترك فأخذ بخطام البعير، فانطلق معي يهوي ب واهللا م ف
ه      بي، ثم استأخر عني ح أرى أنه آان أآرم منه، آان إذا بلغ المنزل أناخ ري فحط عن تى إذا نزلت استأخر ببعي

   . عني إلى شجرة فاضطجع تحتها ثم قيده في الشجر ثم تنحى

ى    : فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني، وقال ارآبي فإذا رآبت فاستويت على بعيري أت
ي عمرو   يصنع ذلك بي حتى أقدمني  فأخذ بخطامه، فقادني حتى ينزل بي، فلم يزل المدينة فلما نظر إلى قرية بن

   . فادخليها على برآة اهللا -وآان أبو سلمة بها نازًال  -زوجك في هذه القرية   : بن عوف بقباء قال

ا        ما أعلم أهل بيت في اإلسالم      : ثم انصرف راجعًا إلى مكة، فكانت تقول لمة، وم ي س ا أصاب آل أب أصابهم م
   . ثمان بن طلحةرأيت صاحبًا قط آان أآرم من ع

وم أحد         أسلم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحديبية، وهاجر هو ل ي ًا، وقت د مع ن الولي د ب وخال
   . عثمان بن أبي طلحة الحارث وآالب ومسافع، وعمه  : أبوه وأخوته

شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم  شيبة والد بني ودفع إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح وإلى ابن عمه
ة،  الى      في اإلسالم آما آانت في الجاهلي ه تع ك قول زل في ذل ى      }   : ون اِت ِإَل َؤدُّوا اْلَأَماَن ْأُمُرُآْم َأْن ُت َه َي ا  ِإنَّ اللَّ   { َأْهِلَه

   ] 58 : النساء [ اآلية 

لمة          : قال ابن إسحاق ي س د أب اجرين بع دمها من المه ان أول من ق ه         ثم آ ي عدي، مع ة حليف بن ن ربيع ار ب عم
نم     امرأته ليلى بنت أبي حثمة العدوية، ثم عبد اهللا بن ن غ ر ب جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن آبي

ي أحمد، اسمه عبد آما بني أمية بن عبد شمس، احتمل بأهله وبأخيه عبد، أب بن دودان بن أسد بن خزيمة، حليف
   . ثمامة  : إسحاق، وقيل ذآره ابن

   . واألول أصح  : قال السهيلي

ر         فلها بغي ا وأس ة أعاله ان يطوف مك ده       وآان أبو أحمد رجًال ضرير البصر وآ ان شاعرًا وآانت عن د، وآ قائ
   . عبد المطلب بن هاشم الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، وآانت أمه أميمة بنت

د          فغلق ن عب اس ب ة، والعب ن ربيع ة ب ا عتب رَّ به م        ت دار بني جحش هجرة، فم ام وه ن هش و جهل ب ب، وأب المطل
ا    ة تخفق أبوابه نفس الصعداء           مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتب ذلك ت ا آ ا رآه ا ساآن، فلم يس به ا ل يباب

   : وقال

  يومًا ستدرآها النكباء والحوب* وآل دار وإن طالت سالمتها 

  وهذا البيت ألبي داود األيادي في قصيدة له  : ابن هشام قال

  حارثة  : واسم أبي داود حنظلة بن شرقي وقيل  : قال السهيلي

   . أصبحت دار بني جحش خالء من أهلها  : ثم قال عتبة

و جهل    ال أب ال           : فق م ق ل، ث ن ف ل ب ه من ف ا تبكي علي ي  -  : وم اس   يعن ذا       -للعب ن أخيك ه ذا من عمل اب رق   ه ف
   . جماعتنا، وشتت أمرنا، وقطع بيننا



 

ن إسحاق ال اب اء  : ق و جحش بقب ة، وبن ن ربيع امر ب لمة، وع و س زل أب دم  فن م ق ذر، ث د المن ن عب ى مبشر ب عل
ن دودان     : المهاجرون أرساًال، قال نم ب و غ الهم ونساؤهم           وآان بن ة هجرة رج ى المدين وا إل د أوعب أهل إسالم، ق

   : وهم

ن   جحش، وأخوه أبو أحمد، وعكاشة بن محصن، وشجاع وعقبة ابناعبد اهللا بن  وهب، وأربد بن جميرة، ومنقذ ب
يش،  ن          نباتة، وسعيد بن رقيش، ومحرز بن نضلة، وزيد بن رق ك ب ن محصن، ومال ابر، وعمرو ب ن ج يس ب وق

   . بن أآثم عمرو، وصفوان بن عمرو، وثقف بن عمرو، وربيعة

   . اهللا بن جحش بيدة، وسخبرة بن عبيدة، ومحمد بن عبدوالزبير بن عبيدة، وتمام بن ع

يس بنت       زينب بنت جحش، وحمنة بنت جحش، وأم حبيب بنت جحش،  : ومن نسائهم دل، وأم ق ة بنت جن وجدام
   . بنت تميم محصن، وأم حبيب بنت ثمامة، وآمنة بنت رقيش، وسخبرة

   : قال أبو أحمد بن جحش في هجرتهم إلى المدينة

  بذمة من أخشى بغيب وأرهب* أتني أم أحمد غاديًا ولما ر

  فيمم بنا البلدان ولننأ يثرب* فإما آنت ال بد فاعًال   : تقول

  وما يشأ الرحمن فالعبد يرآب* فقلت لها ما يثرب بمظنة 

  إلى اهللا يومًا وجهه ال يخيب* إلى اهللا وجهي والرسول ومن يقم 

  ة تبكي بدمع وتندبوناصح* فكم قد ترآنا من حميم مناصح 

  ونحن نرى أن الرغائب نطلب* ترى أن وترًا نائيًا عن بالدنا 

  وللحق لما الح للناس ملحب* دعوت بني غنم لحقن دمائهم 

  إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا* أجابوا بحمد اهللا لما دعاهم 

  أعانوا علينا بالسالح وأجلبوا* وآنا وأصحابًا لنا فارقوا الهدى 

  على الحق مهدي وفوج معذب* ين إما منهما فموفق آفوج

  عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا* طغوا وتمنوا آذبة وأزلهم 

  فطاب والة الحق منا وطيبوا* ورعنا إلى قول النبي محمد 

  وال قرب باألرحام إذ ال تقرب* نمتُّ بأرحام إليهم قريبة 

  يرقب وأية صهر بعد صهري* فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم 

  وزيل أمر الناس للحق أصوب* ستعلم يومًا أيَّنا إذ تزايلوا 

   . قدما المدينة ثم خرج عمر بن الخطاب، وعياش بن أبي ربيعة حتى  : قال ابن إسحاق

   . فحدثني نافع عن عبد اهللا بن عمر عن أبيه



 

ا  اتعدنا لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة  : قال ي       وهش ن العاص؛ التناضب من إضاة بن م ب
ا وق سرف، وقلن ار ف دها  : غف م يصبح عن ا ل ال أين يمض صاحباه، ق د حبس، فل د   : فق اش عن ا وعي فأصبحت أن

   . فافتتن التناضب وحبس هشام وفتن

 - بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل
ه   حتى قدما -وآان ابن عمهما وأخاهما ألمهما  اال ل إن   : المدينة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بمكة، فكلماه وق

   . ال يمس رأسها مشط حتى تراك، وال تستظل من شمس حتى تراك، فرقَّ لها أمك قد نذرت أن

د     ،إنه واهللا إن يريدك القوم إال ليفتنوك عن دينك فاحذرهم  : فقلت له و ق فواهللا لو قد آذى أمك القمل المتشطت، ول
   . اشتد عليها حر مكة الستظلت

   . أبّر قسم أمي ولي هنالك مال فآخذه  : فقال  : قال

   . مالي وال تذهب معهما واهللا إنك لتعلم أني لمن أآثر قريش ماًال، فلك نصف  : قلت  : قال

   . بى إال ذلكفأبى علّي إال أن يخرج معهما، فلما أ  : قال

فالزم ظهرها، فإن رابك من أمر القوم ريب فانج  أما إذ فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول  : قلت
   . عليها

ا   : فخرج عليها معهما، حتى إذا آانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل  ذا        ي ري ه د استغلظت بعي ن أخي واهللا لق ب
   ؟ ه أفال تعقبني على ناقتك هذ

   . بلى  : قال

   . رباطًا، ثم دخال به مكة وفتناه فافتتن فأناخ وأناخا ليتحول عليها، فلما استووا باألرض عدوا عليه فأوثقاه

   . ال يقبل اهللا ممن افتتن توبة  : فكنا نقول  : قال عمر

لم           ه وس دم رسول اهللا صلى اهللا علي ى ق ك ألنفسهم حت ون ذل انوا يقول ة وأ  وآ زل اهللا المدين ِذيَن     {   : ن اِدَي الَّ ْل َياِعَب ُق
رُ   َأْسَرُفوا َعَلى َه َيْغِف رَِّحيُم        َأْنُفِسِهْم َلا َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّ وُر ال َو اْلَغُف ُه ُه ًا ِإنَّ ذُُّنوَب َجِميع ى  * ال وا ِإَل  َوَأِنيُب

نْ        * ُتْنَصُروَن  ِتَيُكُم اْلَعَذاُب ُثمَّ َلاَربُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُه ِمْن َقْبِل َأْن َيْأ ْم ِم ْن َربُِّك ْيُكْم ِم ِزَل ِإَل ا ُأْن َن َم وا َأْحَس ِل َأْن   َواتَِّبُع َقْب
   .  ] 55-53  : الزمر [   } َيْأِتَيُكُم اْلَعَذاُب َبْغَتًة َوَأْنُتْم َلا َتْشُعُروَن

   . صوآتبتها وبعثت بها إلى هشام بن العا  : قال عمر

ألقى اهللا     : أفهمها حتى قلت فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها وأصوب وال  : قال هشام ا، ف اللهم فهمنيه
   . فينا  : آنا نقول في أنفسنا، ويقال في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما

   . المدينةوسلم ب فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال

ة        : وذآر ابن هشام ي ربيع ن أب اش اب ن العاص، وعي رة        أن الذي قدم بهشام ب د المغي ن الولي د ب ة، الولي ى المدين إل
   : وهو ماش معهما، فعثر فدميت أصبعه فقال سرقهما من مكة وقدم فيها يحملهما على بعيره

  وفي سبيل اهللا ما لقيت* هل أنت إال أصبع دميت 

   . سمع البراء حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق  : وقال البخاري

   . عمار وبالل أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا  : قال



 

   . البراء بن عازب وحدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق سمعت

الناس، فقدم بالل وسعد وعمار بن ياسر ثم  بن عمير وابن أم مكتوم وآانا يقرئان أول من قدم علينا مصعب  : قال
رًا من أصحاب       ه           قدم عمر بن الخطاب في عشرين نف ي صلى اهللا علي دم النب م ق لم، ث ه وس ي صلى اهللا علي النب

ى جعل اإلم      وسلم، فما رأيت أهل المدينة لم حت ه وس ن فرحوا بشيء فرحهم برسول اهللا صلى اهللا علي دم    : اء يقل ق
   . في سور من المفصل  ] 1  : األعلى [   { اْلَأْعَلى َسبِِّح اْسَم َربَِّك } اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت  رسول

أن     ابن عا من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء  ) صحيحه ( ورواه مسلم في  ه التصريح ب زب بنحوه وفي
دوم رسول اهللا صلى اهللا        ل ق اجر قب ي وقاص ه ة عن           سعد بن أب ن عقب د زعم موسى ب ة، وق لم المدين ه وس علي

     . صلى اهللا عليه وسلم والصواب ما تقدم الزهري أنه إنما هاجر بعد رسول اهللا

ه       : قال ابن إسحاق ن الخطاب،        من ولما قدم عمر بن الخطاب المدينة هو ومن لحق ب د ب ه وأخوه زي ه وقوم أهل
ن   -زوج ابنته حفصة  -حذافة السهمي  وعمرو، وعبد اهللا ابنا سراقة بن المعتمر، وخنيس بن ، وابن عمه سعيد ب

ن     د ب ل، وواق ن نفي ي خولى              زيد بن عمرو ب ن أب ك ب ي خولى، ومال ن أب م، وخولى ب د اهللا التميمي حليف له عب
ث،          بني عجل، وبنو  حليفان لهم من ن لي ي سعد ب اؤهم من بن ل، وعامر وحلف د، وعاق اس، وخال وا   البكير إي فنزل

   . على رفاعة بن عبد المنذر بن زنير في بني عمرو بن عوف بقباء

ى ُخبيب        فنزل طلحة بن  : رضي اهللا عنهم ثم تتابع المهاجرون  : قال ابن إسحاق ن سنان عل د اهللا، وصهيب ب عبي
   . رج بالسنحبن إساف أخي بلحارث بن الخز

   . بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة  : ويقال

ريش     بلغني أن  : وذآر لي عن أبي عثمان النهدي أنه قال  : قال ابن هشام ار ق ه آف ال ل   : ُصهيبًا حين أراد الهجرة ق
   .  يكون ذلكعندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، واهللا ال أتيتنا صعلوآًا حقيرًا فكثر مالك

   ؟ أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي  : فقال لهم صهيب

   ! نعم   : قالوا

   . فإني قد جعلت لكم مالي  : قال

   .  )  ) صهيب ربح صهيب، ربح (  (   : فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

العباس إسماعيل بن عبد اهللا بن محمد بن ميكال،  أخبرنا أبو -ء إمال -حدثنا الحافظ أبو عبد اهللا   : وقد قال البيهقي
ن         أخبرنا عبدان األهوازي، حدثنا زيد بن ة ب ن حذيف دثنا حصين ب د الزهري، ح الجريش، حدثنا يعقوب بن محم

   . أبي وعمومتي عن سعيد بن المسيب عن صهيب صيفي بن صهيب، حدثني

ا أن تكون هجر       أريت دار هجرتكم (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ي حرتين، فإم سبخة بين ظهران
   .  )  ) أو تكون يثرب

و       : قال ه أب ة وخرج مع ى المدين الخروج        وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إل ه ب د هممت مع ر، وآنت ق بك
   . أقعد فصدني فتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم ال

   . فناموا-ولم أآن شاآيًا  -اهللا عنكم ببطنه  قد شغله  : فقالوا

م   بيلي        إن  : فخرجت ولحقني منهم ناس بعد ما سرت بريدًا ليردوني فقلت له وا س تكم أواقي من ذهب وتخل أعطي
ة فخذوا            : وتوفون لي، ففعلوا فتبعتهم إلى مكة فقلت ى فالن وا إل ي، واذهب ا أواق إن به اب ف احفروا تحت أسكفة الب

   . الحلتين



 

ل أن       اء قب لم بقب ه وس ال      وخرجت حتى قدمت على رسول اهللا صلى اهللا علي ي ق ا رآن ا، فلم ا    (  (   : يتحول منه ا أب ي
   .  )  ) يحيى ربح البيع، ثالثًا

   . أخبرك إال جبرائيل عليه السالم ما سبقني إليك أحد، وما  : فقلت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ن إسحاق    ال اب ز   : ق و        ون ة، وأب ن حارث د ب ب، وزي د المطل ن عب زة ب د        ل حم ه مرث ن الحصين، وابن از ب د آن مرث
اً  ي            الغنويان حليفا حمزة، وأنسة، وأبو آبشة مولي دم أخي بن ن اله وم ب ى آلث لم عل ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي

   . عمرو بن عوف بقباء

   . على سعد بن خيثمة  : وقيل

   . ن زرارة واهللا أعلمبل نزل حمزة على أسعد ب  : وقيل

ة    : قال ن أثاث ي         ونزل عبيدة بن الحارث وأخواه الطفيل وحصين ومسطح ب ة أخو بن ن حريمل ن سعد ب وسويبط ب
لمة أخي        عبد الدار وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصي، ن س د اهللا ب ى عب وخباب مولى عتبة بن غزوان عل

   . من المهاجرين على سعد بن الربيع بن عوف في رجال بلعجالن بقباء ونزل عبد الرحمن

عقبة بن أحيحة بن الجالح بالعصبة، دار   ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبي رهم على منذر بن محمد بن
   . معاذ، ونزل أبو حذيفة بن عتبة وسالم مواله على سلمة بني جحجبى، ونزل مصعب بن عمير على سعد بن

ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر   على خبيب بن إساف أخي بني حارثة،  : ويوقال األم  : قال ابن إسحاق
على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت في دار   بن وقش في بني عبد األشهل، ونزل عثمان بن عفان

   . بني النجار

ك       : قال ابن إسحاق ة وذل ن خيثم ى سعد ب ان ع   ونزل العزاب من المهاجرين عل ه آ ك     أن م في أي ذل ًا واهللا أعل زب
   . آان

ن عوف         حدثني أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة  : وقال يعقوب بن سفيان رحمن ب د ال ن عب ن مصعب ب ب
ن       : ابن عمر أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد اهللا عن نافع عن ا العصبة، عمر ب قدمنا من مكة فنزلن

رهم     الجر الخطاب، وأبو عبيدة بن ان أآث ه آ ة ألن ي حذيف  اح، وسالم مولى أبي حذيفة، فكان يؤمهم سالم مولى أب
   . قرآنًا

  بنفسه الكريمة فصل في سبب هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ْدٍق َوَأخْ   }   : قال اهللا تعالى ْدَخَل ِص َرجَ  َوُقْل َربِّ َأْدِخْلِني ُم ي ُمْخ يراً        ِرْجِن ْلَطانًا َنِص ُدْنَك ُس ْن َل ي ِم ْل ِل ْدٍق َواْجَع   { ِص
   .  ] 80  : اإلسراء [ 

فرجًا قريبًا ومخرجًا عاجًال، فأذن له تعالى في   أرشده اهللا وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء و أن يجعل له مما هو فيه
   . اب، فصارت له دارًا وقرارًا، وأهلها له أنصارًااألنصار واألحب الهجرة إلى المدينة النبوية حيث

ي       : قال أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ن أب ابوس ب ر عن ق اس       عن جري ن عب ه عن اب ان عن أبي ان    : ظبي آ
ُأمر      ة، ف لم بمك ه وس ه    رسول اهللا صلى اهللا علي زل علي الهجرة وُأن ي       }   : ب ل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجن وق

   .  { نصيرًا مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا

الهجرة من مكة، واجعل لي من لدنك سلطانًا   : المدينة، وأخرجني مخرج صدق  : أدخلني مدخل صدق  : وقال قتادة
   . آتاب اهللا وفرائضه وحدوده  : نصيرًا

ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه  بمكة بعد أصحابه من المهاجرين وأقام رسول اهللا  : قال ابن إسحاق
رًا      بمكة إال من حبس أو فتن، إال علي بن أبي و بكر آثي ان أب طالب وأبو بكر بن أبي قحافة رضي اهللا عنهما وآ



 

ه  ما يستأذن رسول ك  ال تعجل لعل اهللا    (  (   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الهجرة فيقول ل فيطمع    )  ) صاحباً  يجعل ل
   . أبو بكر أن يكون

ه شيعة   دهم، ورأوا       فلما رأت قريش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد صار ل ر بل رهم بغي وأصحاب من غي
     . نزلوا دارًا وأصابوا منهم منعة خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد

دوة     ليه وسلم إليهم وعرفوا أنه قد أجمعفحذروا خروج رسول اهللا صلى اهللا ع ه في دار الن  -لحربهم، فاجتمعوا ل
يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول اهللا  -أمرًا إال فيها  وهي دار قصي بن آالب التي آانت قريش ال تقضي

   . خافوه صلى اهللا عليه وسلم حين

نجيح، عن مجاهد بن جبر، عن عبد اهللا بن   بن أبيفحدثني من ال أتهم من أصحابنا عن عبد اهللا  : قال ابن إسحاق
   . عباس عباس، وغيره مما ال أتهم عن عبد اهللا بن

لم،     لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا  : قال ه وس فيها في أمر رسول اهللا صلى اهللا علي
وم    غدوا في اليوم الذي اتعدوا له وآان ذلك وم يسمى ي ه اهللا في صورة شيخ         الي يس لعن ة، فاعترضهم إبل الزحم

   ؟ من الشيخ  : على باب الدار فلما رأوه واقفًا على بابها قالوا جليل عليه بتلة فوقف

ال  ا              : ق م ليسمع م ه فحضر معك دتم ل ذي اتع ًا       شيخ من أهل نجد سمع بال ه رأي دمكم من ون وعسى أن ال يع تقول
   . ونصحًا

ن     فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش عتبة،أجل فادخل،   : قالوا ة ب فيان، وطعيم وشيبة ابنا ربيعة، وأبو س
ام،           عدي، وجبير بن مطعم بن عدي، والحارث بن ن هش ري ب و البخت ن الحارث وأب ل، والنضر ب ن نوف عامر ب

ن    وزمعة بن األسود، وحكيم بن ة ب ان     حزام، وأبو جهل بن هشام، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وأمي ف، ومن آ خل
   . وغيرهم ممن ال يعد من قريش منهم

د       إن هذا الرجل قد آان من أمره ما قد رأيتم، وإننا  : فقال بعضهم لبعض ا بمن ق وب علين ى الوث واهللا ما نأمنه عل
ام      -  : فتشاوروا ثم قال قائل منهم  : اتبعه من غيرنا، فاجمعوا فيه رأيًا، قال ن هش ري ب و البخت احبسوه   -قيل إنه أب

ه     في الحديد انوا قبل ذين آ ة ومن     وأغلقوا عليه بابًا ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء ال رًا والنابغ زهي
   . مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم

ره من وراء ال      ال واهللا ما هذا لكم برأي واهللا لئن حبستموه  : فقال الشيخ النجدي ون ليخرجن أم ا تقول ذا   آم اب ه ب
ى   الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فألوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم، ثم يكاثروآم به حتى يغلبوآم عل

   . لكم برأي أمرآم، ما هذا

ن ذهب وال     نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بالدنا  : فتشاوروا ثم قال قائل منهم الي أي فإذا خرج عنا فواهللا ما نب
   . أمرنا وألفتنا آما آانت ذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحناحيث وقع، إ

وحالوة منطقه، وغلبته على قلوب الرجال بما  ال واهللا ما هذا لكم برأي ألم تروا حسن حديثه،  : قال الشيخ النجدي
ه            واهللا لو فعلتم ذلك ما أمنت   ؟ يأتي به ه وحديث ذلك من قول يهم ب ى حي من العرب، فيغلب عل ى   أن يحل عل حت

روا       يتابعوه عليه، ثم ا أراد، أدي م م م يفعل بك ديكم، ث ا    يسير بهم إليكم حتى يطأآم بهم فيأخذ أمرآم من أي ه رأي في
   . غير هذا

   . بعد واهللا إن لي فيه رأيًا ما أراآم وقعتم عليه  : فقال أبو جهل بن هشام

   ؟ وما هو يا أبا الحكم  : قالوا

فينا، ثم نعطي آل فتى منهم سيفًا صارمًا، ثم يعمدوا  بيلة فتًى شابًا جليدًا نسيبًا وسيطًاأرى أن نأخذ من آل ق  : قال
م     إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد ا، فل ل جميعه فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائ

   . بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا يقدر



 

رق         القول  : يقول الشيخ النجدي  : اه لهم، قالفرضوا منا بالعقل فعقلن ره فتف رأي وال رأي غي ذا ال ال الرجل ه ا ق م
   . القوم على ذلك وهم مجمعون له

   . الليلة على فراشك الذي آنت تبيت عليه ال تبت هذه  : فأتى جبرائيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له

فيثبون عليه، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا  وا على بابه يرصدونه حتى ينامفلما آانت عتمة من الليل اجتمع  : قال
نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي األخضر، فنم فيه فإنه  (  (   : طالب عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي

   . إذا نام ذلك، وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينام في برده  )  ) إليك شيء تكرهه منهم لن يخلص

ك        وهذه القصة التي ذآرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن ن مال ي وسراقة ب اس وعل ن عب عائشة واب
   . نحو ما تقدم بن جعشم وغيرهم دخل حديث بعضهم في بعض فذآر

   . فحدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن آعب القرظي  : قال ابن إسحاق

ال    لما اجتمعوا  : قال ه     -له وفيهم أبو جهل ق ى باب م عل تم         إن  : -وه ره آن ى أم ابعتموه عل م إن ت زعم أنك دًا ي محم
م       ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد ح ث يكم ذب ان ف وا آ موتكم، فجعلت لكم جنان آجنان األردن، وإن لم تفعل

   . موتكم، ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها بعثتم بعد

ال  ده         فخرج رسول ا    : ق راب في ي ة من ت لم فأخذ حفن ه وس ال   هللا صلى اهللا علي م ق ك، أنت       (  (   : ث ول ذل ا أق م أن نع
ات        ، وأخذ اهللا على أبصارهم عنه فال )  ) أحدهم ذه اآلي و ه ى رؤوسهم وهو يتل راب عل   : يرونه فجعل ينثر ذلك الت

ْن       }   : قوله إلى  { َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم* ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِليَن  * َحِكيِمَواْلُقْرآِن اْل* يس  }  ّدًا َوِم ِديِهْم َس ْيِن َأْي ْن َب َوَجَعْلَنا ِم
     .  ] 9-1  : يس [   { َسّدًا َفَأْغَشْيَناُهْم َفُهْم َلا ُيْبِصُروَن َخْلِفِهْم

م يكن       ولم يبق منهم رجل إال وقد وضع على رأسه ترابًا ثم انصرف إلى حيث  اهم آت ممن ل ذهب فأت أراد أن ي
   ؟ ما تنتظرون ههنا  : معهم فقال

   . محمدًا  : قالوا

نكم رجالً            : فقال رك م ا ت م م د ث يكم محم د واهللا خرج عل بكم اهللا، ق ًا، و      خي ى رأسه تراب د وضع عل ق  إال وق انطل
   ؟ أفما ترون ما بكم  ! لحاجته

راش متسجيًا      فوضع آل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا  : قال ى الف ًا عل يتطلعون فيرون علي
لم      ه وس رد رسول اهللا صلى اهللا علي ون  بب ى            : فيقول ذلك حت م يبرحوا آ رده، فل ه ب ًا، علي د نائم ذا لمحم واهللا إن ه

   . واهللا لقد آان صدقنا الذي آان حدثنا  : عن الفراش فقالوا علي أصبحوا فقام

وا   : قال ابن إسحاق الى    فكان مما أنزل اهللا في ذلك اليوم وما آانوا أجمع ه تع ه قول ُروا      }   : ل ِذيَن َآَف َك الَّ ُر ِب َوِإْذ َيْمُك
وَك َأوْ  رُ      َيْقُتلُ  ِلُيْثِبُت ُه َخْي ُه َواللَّ ُر اللَّ ُروَن َوَيْمُك وَك َوَيْمُك اِآِرينَ  وَك َأْو ُيْخِرُج ال  [   { اْلَم ه  ] 30 : األنف وَن   }   : ، وقول َأْم َيُقوُل

 فأذن اهللا  : قال ابن إسحاق  ] 30 : الطور [   { اْلُمَتَربِِّصيَن َعُكْم ِمَنُقْل َتَربَُّصوا َفِإنِّي َم* َنَتَربَُّص ِبِه َرْيَب اْلَمُنوِن  َشاِعٌر
   . لنبيه صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك بالهجرة

ر الصديق رضي     باب هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه  الكريمة من مكة إلى المدينة ومعه أبو بك
  اهللا عنه

ه       آما اتفق عليه الصحابة في الدولة العمرية وذلك أول التاريخ اإلسالمي آما بيناه في سيرة عمر رضي اهللا عن
   . وعنهم أجمعين

   . عن ابن عباس حدثنا مطر بن الفضل، ثنا روح، ثنا هشام، ثنا عكرمة  : قال البخاري

م    ُبعث النبي صلى اهللا عليه وسلم ألربعين سنة، فمكث فيها ثالث  : قال ه، ث وحى إلي اجر     عشرة ي الهجرة فه أمر ب
     . عشر سنين، ومات وهو ابن ثالث وستين سنة



 

ين    وقد آانت هجرته عليه السالم في شهر ربيع األول سنة ثالث عشرة من وم االثن بعثته عليه السالم وذلك في ي
ه    اس أن ن عب ال  آما رواه اإلمام أحمد عن اب ين، و           : ق وم االثن ة ي ين، وخرج من مك وم االثن يكم ي د نب وم   ول ئ ي نب

   . المدينة يوم االثنين، وتوفي يوم االثنين االثنين، ودخل

ال تعجل   (  (   : عليه وسلم في الهجرة فقال له وآان أبو بكر حين استأذن رسول اهللا صلى اهللا  : قال محمد بن إسحاق
   .  )  ) لعل اهللا أن يجعل لك صاحبًا

لم   ه وس ي نفسه،    وقد طمع بأن يكون رسول اهللا صلى اهللا علي ا يعن ا       إنم ين حبسهما في داره يعلفهم اع راحلت فابت
   . إعدادًا لذلك

   . اشتراهما بثمانمائة درهم  : قال الواقدي

ن إسحاق   ر عن عائشة أم           : قال اب ن الزبي م عن عروة ب ا قالت    فحدثني من ال أته ؤمنين أنه ان ال يخطئ     : الم آ
أتي بيت أ   ي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ي ان            ب ى إذا آ ا عشية حت رة، وإم ا بك ار، إم بكر أحد طرفي النه

ا                اليوم الذي أذن اهللا فيه ه أتان ين ظهري قوم ة من ب لم في الهجرة والخروج من مك ه وس رسوله صلى اهللا علي
رسول  ما جاء   : بكر قال فلما رآه أبو  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالهاجرة في ساعة آان ال يأتي فيها، قالت رسول

   ! اهللا صلى اهللا عليه وسلم في هذه الساعة إال ألمر حدث 

   . فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره  : قالت

ا وأختي أسماء بنت       فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد إال أن
   .  )  ) أخرج عني من عندك (  (   : وسلم أبي بكر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه

   ؟ يا رسول اهللا إنما هما ابنتاي، وما ذاك فداك أبي وأمي  : قال

   .  )  ) إن اهللا قد أذن لي في الخروج والهجرة (  (   : قال

   ؟  الصحبة يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : فقال أبو بكر  : قالت

   . الصحبة  : قال

   . حتى رأيت أبا بكر يومئٍذ يبكي شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا يبكي من الفرحفواهللا ما   : قالت

ام   يا نبي اهللا إن هاتين راحلتين آنت أعددتهما لهذا،  : ثم قال ن هش د     : فاستأجرا عبد اهللا بن أرقط، قال اب ال عب ويق
ي     ط، رجًال من بن ن ع          اهللا بن أريق ي سهم ب ه من بن ر، وآانت أم ن بك دئل ب ى      ال دلهما عل ان مشرآًا ي رو، وآ م

   . إليه راحلتيهما، فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما الطريق ودفعا

ي    بخروج رسول اهللا صلى اهللا -فيما بلغني  -ولم يعلم   : قال ابن إسحاق ن أب عليه وسلم أحد حين خرج إال علي ب
هللا عليه وسلم أمره أن يتخلف حتى يؤدي فإن رسول اهللا صلى ا طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر، أما علي،

     . عليه وسلم الودائع التي آانت عنده للناس عن رسول اهللا صلى اهللا

عليه إال وضعه عنده لما يعلم من صدقه  وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى
   . وأمانته

أتى أبا بكر بن أبي قحافة فخرجا من خوخة    هللا عليه وسلم الخروجفلما أجمع رسول اهللا صلى ا  : قال ابن إسحاق
   . ألبي بكر في ظهر بيته

   . وقد روى أبو نعيم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق



 

ة    : قال ال      بلغني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما خرج من مك ة ق د المدين ى اهللا يري اجرًا إل د هللا  (  (   : مه  الحم
م اصحبني         الذي خلقني ولم أك شيئًا، ام، الله الي واألي دهر، ومصائب اللي اللهم أعني على هول الدنيا، وبوائق ال

ومني،             في ى صالح خلقي فق ذلِّلني، وعل ك ف ي ول ا رزقتن ي فيم ارك ل ي، وب وإليك رب   سفري، واخلفني في أهل
ي، أعو    ريم  فحببني، وإلى الناس فال تكلني، رب المستضعفين وأنت رب ه السموات      ذ بوجهك الك ذي أشرقت ل ال
ي سخطك،     واألرض، وآشفت به الظلمات، وصلح عليه أمر األولين واآلخرين، زل ب أن تحل عليَّ غضبك، وتن

عافيتك وجميع سخطك، لك العقبى عندي خير ما استطعت، ال   أعوذ بك من زوال نعمتك، وفجأة نقمتك، وتحول
   .  )  ) حول وال قوة إال بك

ور       : ابن إسحاققال  ى غار بث دا إل ة     -ثم عم ل بأسفل مك دخاله،  -جب د اهللا أن        ف ه عب و بكر الصديق ابن وأمر أب
   . يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم

   . هما إذا أمسى في الغاريأتي وأمر عامر بن فهيرة مواله أن يرعى غنمه نهاره، ثم يريحها عليهما

أتمرون      ا ي م يسمع م اره معه ون في شأن رسول اهللا        فكان عبد اهللا بن أبي بكر يكون في قريش نه ا يقول ه، وم ب
   . فيخبرهما الخبر صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى

   . نم أبي بكر فاحتلبا وذبحاغ وآان عامر بن فهيرة يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما

   . أثره بالغنم يعفي عليه فإذا غدا عبد اهللا بن أبي بكر من عندهما إلى مكة أتبع عامر بن فهيرة

ر عن بعضهم     ن جري لم       : وسيأتي في سياق البخاري ما يشهد لهذا وقد حكى اب ه وس أن رسول اهللا صلى اهللا علي
ذا           عليًا أن سبق الصديق في الذهاب إلى غار ثور، وأمر ق، وه اء الطري ه في أثن ه، فلحق ى مسيره ليلحق ه عل يدل

   . أنهما خرجا معًا غريب جدًا وخالف المشهور من

   . الطعام إذا أمست بما يصلحهما وآانت أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنها تأتيهما من  : قال ابن إسحاق

و بكر  ولما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل  : قالت أسماء ام           م وأب ن هش و جهل ب يهم أب ريش ف ر من ق ا نف أتان
   ؟ أين أبوك ياابنة أبي بكر  : فقالوا أبي بكر، فخرجت إليهم فوقفوا على باب

   . ال أدري واهللا أين أبي  : قلت  : قالت

     . منها قرطي ثم انصرفوا فلطم خدي لطمة طرح -وآان فاحشًا خبيثًا  -فرفع أبو جهل يده   : قالت

   . أباه حدثه عن جدته أسماء وحدثني يحيى بن عباد بن عبد اهللا بن الزبير أن  : قال ابن إسحاق

ه خمسة آالف       لما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرج أبو بكر معه،  : قالت ه مع ه آل احتمل أبو بكر مال
   . فانطلق بها معه -أو ستة آالف درهم  -درهم 

   . -وقد ذهب بصره  -جدي أبو قحافة فدخل علينا   : قالت

   ؟ واهللا إني ألراه قد فجعكم بماله مع نفسه  : فقال

   . آال يا أبة إنه قد ترك لنا خيرًا آثيرًا  : قلت  : قالت

ي يضع         : قالت ان أب ذي آ وة في البيت ال م         وأخذت أحجارًا فوضعتها في آ ًا، ث ا ثوب م وضعت عليه ا، ث ه فيه مال
   . المال يا أبة ضع يدك على هذا  : أخذت بيده فقلت

   . فوضع يده عليه  : قالت



 

م،      : فقال الغ لك ذا ب يئًا ولكن أردت أن       ال بأس إذ آان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي ه ا ش رك لن ا ت وال واهللا م
   . أسكن الشيخ بذلك

   . البصري وحدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن  : وقال ابن هشام

ليًال، فدخل أبو بكر قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه  انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار  : قال
ه سبع     ار لينظر أفي ه انقطاع من             وسلم فلمس الغ ذا في لم بنفسه، وه ه وس ي رسول اهللا صلى اهللا علي ة، يق أو حي

   . طرفيه

دثنا دا   : وقد قال أبو القاسم البغوي افع     ح ا ن ن عمرو الضبي، ثن ة        ود ب ي مليك ن أب ن عمر الجمحي، عن اب أن   : ب
لم     النبي صلى اهللا عليه وسلم لما خرج هو وأبو ه وس بكر إلى ثور، فجعل أبو بكر يكون أمام النبي صلى اهللا علي

   . مرة، وخلفه مرة

ال       ك فق لم عن ذل ه وس ؤت  إذا آنت خلفك خشيت     : فسأله النبي صلى اهللا علي ى من أمامك، وإذا آنت أمامك     أن ت
   . خشيت أن تؤتى من خلفك

و بكر       ال أب ور ق ار من ث ى أدخل      : حتى إذا انتهى إلى الغ ا أنت حت ة         آم ه داب إن آانت في دي فأحسه وأقصه ف ي
   . أصابتني قبلك

بة أو شيء يؤذي الجحر تخوفًا أن يخرج منه دا فبلغني أنه آان في الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك  : قال نافع
   . مرسل وقد ذآرنا له شواهد أخر في سيرة الصديق رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا

ا       أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد  : وقال البيهقي اد، ثن ا عب ن الحسن، ثن ابن إسحاق، أنا موسى ب
   . حمد بن سيرينم عفان بن مسلم، ثنا السري بن يحيى، ثنا

   . ذآر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر  : قال

وم   : فبلغ ذلك عمر فقال د خرج          واهللا لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ولي ر، لق ر من آل عم ي بكر خي من أب
ه،    الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة ب      رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة انطلق إلى ه وساعة خلف ين يدي

   .  )  )  ؟ يدي يا أبا بكر مالك تمشي ساعة خلفي وساعة بين (  (   : اهللا عليه وسلم فقال حتى فطن رسول اهللا صلى

   . بين يديك يا رسول اهللا أذآر الطلب، فأمشي خلفك، ثم أذآر الرصد، فأمشي  : فقال

   .  )  )  ؟  ون بك دونييا أبا بكر لو آان شيء ألحببت أن يك (  (   : فقال

   . تكون لي دونك نعم، والذي بعثك بالحق ما آانت لتكون من ملمة إال أحببت أن  : قال

استبرئ لك الغار، فدخل فاستبرأه، حتى إذا آان في   مكانك يا رسول اهللا حتى  : فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر
   . أعاله ذآر أنه لم يستبرئ الجحرة

   . مكانك يا رسول اهللا حتى أستبرئ الجحرة  : فقال

   . انزل يا رسول اهللا، فنزل  : فدخل فاستبرأ ثم قال

   . والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر  : ثم قال عمر

لم      أن أبا بكر جعل يمشي  : وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن عمر وفيه ه وس بين يدي رسول اهللا صلى اهللا علي
   . ة، وخلفه أخرى، وعن يمينه وعن شمالهتار



 

ه   : وفيه ار سدد          أنه لما حفيت رجال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمل ا دخل الغ ه لم ه، وأن ى آاهل الصديق عل
   . تلك األجحرة آلها

   . تسيل وبقي منها جحر واحد، فألقمه آعبه فجعلت األفاعي تنهشه ودموعه

   .  )  ( معنا ال تحزن إن اهللا )  (   : عليه وسلمفقال له رسول اهللا صلى اهللا 

   . وفي هذا السياق غرابة ونكارة

   . عمرو أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي  : وقال البيهقي

دب      عامرثنا أبو العباس األصم، ثنا عباس الدوري، ثنا أسود بن   : قاال شاذان، ثنا إسرائيل، عن األسود، عن جن
   . بن عبد اهللا

   : فأصاب يده حجر فقال آان أبو بكر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الغار،  : قال

  وفي سبيل اهللا ما لقيت* إن أنت إال أصبع دميت 

ره     ال حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرني عثمان  : وقال اإلمام أحمد اس أخب ن عب ولى اب جزري أن مقسمًا م
   .  ] 30  : األنفال [   { الَِّذيَن َآَفُروا ِلُيْثِبُتوَك َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك }   : عن ابن عباس في قوله تعالى

   . تشاورت قريش ليلة بمكة  : قال

   . وسلم ه بالوثاق يريدون النبي صلى اهللا عليهإذا أصبح فأثبتو  : فقال بعضهم

   . بل اقتلوه  : وقال بعضهم

   . بل أخرجوه  : وقال بعضهم

راش           ى ف ي عل ات عل ك، فب ى ذل لم عل ه وس ه صلى اهللا علي ة،        فأطلع اهللا نبي ك الليل لم تل ه وس ي صلى اهللا علي النب
ات المش    وخرج النبي صلى اهللا عليه وسلم حتى لحق  ار، وب ي صلى اهللا      بالغ ًا يحسبونه النب رآون يحرسون علي

   . عليه وسلم

   . فلما أصبحوا ثاروا عليه، فلما رأوا عليًا ردَّ اهللا عليهم مكرهم

   ؟ أين صاحبك هذا  : فقالوا

   . الأدري  : فقال

   . العنكبوت بالغار، فرأوا على بابه نسج فاقتفوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمروا

   . ثالث ليال لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه  : فقالوا

م       ى ف وت عل ة اهللا رسوله       وهذا إسناد حسن وهو من أجود ما وري في قصة نسج العنكب ك من حماي ار، وذل الغ
     . صلى اهللا عليه وسلم

عيد القا  ن س ي ب ن عل د ب ر أحم و بك افظ أب ال الح روق ي بك ند أب ي مس ر   : ضي ف ا جعف اف، ثن ار الخف دثنا بش ح
   . عن الحسن البصري وسليمان، ثنا أبو عمران الجوني، حدثنا المعلى بن زياد

   . انطلق النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار  : قال



 

لم يدخل   : نسج العنكبوت قالوا باب الغار وجاءت قريش يطلبون النبي صلى اهللا عليه وسلم، وآانوا إذا رأوا على
   . قائمًا يصلي وأبو بكر يرتقب أحد، وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم

ة أن أرى       هؤالء قومك يطلبونك، أما  : فقال أبو بكر للنبي صلى اهللا عليه وسلم ل ولكن مخاف ى نفسي أئ اهللا ما عل
   . فيك ما أآره

   .  )  ) اهللا معنا يا أبا بكر ال تخف إن (  (   : فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . النبي صلى اهللا عليه وسلم في الغار وهذا مرسل عن الحسن، وهو حسن بحاله من الشاهد، وفيه زيادة صالة

   . وقد آان عليه السالم إذا أحزنه أمر صلى

ن   الناقد، عن خ عن عمرو -أعني أبو بكر أحمد بن علي القاضي  -وروى هذا الرجل  لف بن تميم، عن موسى ب
   . مطر، عن أبيه، عن أبي هريرة أن أبا بكر

لم فكن     يا بني إذا حدث في الناس حدث فأت الغار الذي اختبأت  : قال البنه ه وس فيه أنا ورسول اهللا صلى اهللا علي
   . وعشيًا فيه فإنه سيأتيك رزقك فيه بكرًة

   : وقد نظم بعضهم هذا في شعره حيث يقول

  ر وآان الفخار للعنكبوت* اود ما حمى صاحب الغا نسج د

   . وقد ورد أن حمامتين عششتا على بابه أيضًا

   : وقد نظم ذلك الصرصري في شعره حيث يقول

  وظل على الباب الحمام يبيض* فغمى عليه العنكبوت بنسجه 

نا عمرو بن علي، ثنا عون بن حدث  : صاعد والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساآر من طريق يحيى بن محمد بن
   . أبو مصعب المكي حدثني -ويلقب بعوين  -عمرو أبو عمرو القيسي 

ار     أدرآت زيد بن أرقم، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، يذآرون  : قال ة الغ لم ليل أن النبي صلى اهللا عليه وس
ي صلى اهللا   لم تستره، وأن     أمر اهللا شجرة فخرجت في وجه النب ه وس ا      علي ا بينهم وت فنسجت م اهللا بعث العنكب

وت  فسترت وجه رسول اهللا صلى  اهللا عليه وسلم وأمر اهللا حمامتين وحشيتين فأقبلتا يدفان حتى وقعتا بين العنكب
راواتهم،       يهم وه م عصيهم وقس نهم رجل، معه انوا    وبين الشجرة، وأقبلت فتيان قريش من آل بطن م ى إذا آ حت

دلجي   وهو -  : وسلم قدر مائتي ذراع قال الدليل من رسول اهللا صلى اهللا عليه ذا   -سراقة بن مالك بن جعشم الم ه
   . الحجر ثم ال أدري أين وضع رجله

   . أنت لم تخطئ منذ الليلة  : فقال الفتيان

در خمس   انظروا في الغار، فاستبقه القوم حتى إذا  : حتى إذا أصبحوا قال ين آانوا من النبي صلى اهللا عليه وسلم ق
   . ذراعًا، فإذا الحمامتان، فرجع

   ؟ ما ردك أن تنظر في الغار  : فقالوا

   . رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار، فعرفت أن ليس فيه أحد  : قال

ا،    ا بهم د درأ عنهم رف أن اهللا ق لم فع ه وس ي صلى اهللا علي معها النب ا  فس مت عليهم ا   : أي -فس رك عليهم  -ب
   . رم فأفرخا آما ترىوأحدرهما اهللا إلى الح



 

   . وهذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه

وين     -عمرو   قد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث مسلم بن إبراهيم وغيره عن عون بن ناده   -وهو الملقب بع بإس
   . مثله

ن     : األثرأن القائف الذي اقتفى لهم   : أن جميع حمام مكة من نسل تيك الحمامتين، وفي هذا الحديث  : وفيه سراقة ب
   . مالك المدلجي

   . لهم األثر آرز بن علقمة وقد روى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه أن الذي اقتفى

   . ويحتمل أن يكونا جميعًا، اقتفيا األثر واهللا أعلم  : قلت

الى    ال اهللا تع د ق دْ   ِإ }   : وق ُروُه َفَق ا َتْنُص ا         لَّ ْيِن ِإْذ ُهَم اِنَي اْثَن ُروا َث ِذيَن َآَف ُه الَّ ُه ِإْذ َأْخَرَج َرُه اللَّ وُل     َنَص اِر ِإْذ َيُق ي اْلَغ ِف
ا        ِلَصاِحِبِه َلا َتْحَزْن ِإنَّ اللََّه َمَعَنا ْم َتَرْوَه وٍد َل َدُه ِبُجُن ِه َوَأيَّ ِكيَنَتُه َعَلْي ُه َس ْفَلى       َفَأْنَزَل اللَّ ُروا السُّ ِذيَن َآَف َة الَّ َل َآِلَم َوَجَع

   .  ] 40  : التوبة [   { اْلُعْلَيا َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم َوَآِلَمُة اللَِّه ِهَي

اد مع الرسول    ا         } تنصروه  إال {   : يقول تعالى مؤنبًا لمن تخلف عن الجه ره آم ده ومظف إن اهللا ناصره ومؤي تم ف أن
ره          { آفروا إذ أخرجه الذين } نصره  يس غي ي بكر ل ر صاحبه وصديقه أب ه غي ذا   من أهل مكة هاربًا ليس مع وله
   . ة أيام ليسكن الطلب عنهماالغار فأقاما فيه ثالث أي وقد لجآ إلى  :  { ثاني اثنين إذ هما في الغار }   : قال

 -سائر الجهات، وجعلوا لمن ردهما  وذلك ألن المشرآين حين فقدوهما آما تقدم ذهبوا في طلبهما آل مذهب من
   . اختلط عليهم مائة من اإلبل، واقتصوا آثارهما حتى -أو أحدهما 

وا يمرون    وآان الذي يقتص األثر لقريش سراقة بن مالك بن جعشم آما تقدم، فصعدوا الجبل الذي هما فيه وجعل
   . يرونهما، حفظًا من اهللا لهما على باب الغار، فتحاذي أرجلهم لباب الغار وال

   . مالك، أن أبا بكر حدثه حدثنا عفان، ثنا همام أن ثابت، عن أنس بن  : آما قال اإلمام أحمد

   ؟ نظر إلى قدميه ألبصرنا تحت قدميه أحدهملو أن   : قلت للنبي صلى اهللا عليه وسلم ونحن في الغار  : قال

   .  )  ) يا أبا بكر ما ظنك باثنين اهللا ثالثهما (  (   : فقال

     . من حديث همام به  ) صحيحيهما ( وأخرجه البخاري ومسلم في 

لم   وقد ذآر بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال ذلك، قال النبي صلى اهللا  ه وس و جاءن   (  (   : علي ذهبنا    ل ا ل ا من ههن
   .  )  ) من هنا

   . اتصل به، وسفينة مشدودة إلى جانبه فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب اآلخر، وإذا البحر قد

اء    وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة، ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوي وال ضعيف، ولسنا نثبت شيئًا من تلق
   . واهللا أعلم حسن سنده قلنا به،أنفسنا، ولكن ما صح أو 

ه    حدثنا الفضل بن سهل، ثنا خلف بن  : وقد قال الحافظ أبو بكر البزار تميم، ثنا موسى بن مطير القرشي، عن أبي
ا              يا  : عن أبي هريرة أن أبا بكر قال البنه ه أن أت في ي اختب ذي رأيتن ار ال أت الغ اس حدث ف ي إن حدث في الن بن

   . عليه وسلم فكن فيه، فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية ورسول اهللا صلى اهللا

   . ال نعلم يرويه غير خلف بن تميم  : ثم قال البزار

   . حديثه وموسى بن مطير هذا ضعيف متروك، وآذبه يحيى بن معين فال يقبل  : قلت



 

ا    ال في دخولهم ار، وسير   وقد ذآر يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أن الصديق ق ان     الغ ا آ ك وم د ذل هما بع
   . من قصة سراقة آما سيأتي شعرًا

   : فمنه قوله

  ونحن في سدف من ظلمة الغار* يوقرني  -ولم أجزع  -قال النبي 

  وقد توآل لي منه بإظهار* ال تخش شيئًا فإن اهللا ثالثنا 

ذآرها     ن إسحاق ف د ب داً   وقد روى أبو نعيم هذه القصيدة من طريق زياد عن محم ة ج ا قصيدة    مطول ، وذآر معه
   . أخرى واهللا أعلم

   . وقد روى ابن لهيعة عن أبي األسود عن عروة بن الزبير

ة ذي الحجة والمحرم     -بايع فيه األنصار  الذي  : يعني -فمكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد الحج   : قال بقي
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو يحبسوه  ومكرهم على أن يقتلوا  وصفر، ثم إن مشرآي قريش أجمعوا أمرهم

   . أو يخرجوه

   . اآلية  .  ] 30  : األنفال [   { الَِّذيَن َآَفُروا َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك }   : فأطلعه اهللا على ذلك فأنزل عليه

   . طلبهما في آل وجه يطلبونهما ، فلما أصبحوا ذهبوا فيفأمر عليًا فنام على فراشه، وذهب هو وأبو بكر

   . الغار آان ليًال وأن خروجه هو وأبو بكر إلى  ) مغازيه ( وهكذا ذآر موسى بن عقبة في 

   . وقد تقدم عن الحسن البصري فيما ذآره ابن هشام التصريح بذلك أيضًا

   . قيلحدثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث عن ع  : وقال البخاري

واي قط       : اهللا عليه وسلم قالت فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى  : قال ابن شهاب ل أب م أعق ل
وم        ا ي م يمر علين دين، ول دينان ال ا ي ار         إال وهم لم طرفي النه ه وس ه رسول اهللا صلى اهللا علي ا في رة    : إال يأتين بك

   . وعشية

ى إذا  فلما ابتلي المسلمون، خرج أبو بك ة وهو         ر مهاجرًا نحو أرض الحبشة، حت ن الدغن ه اب اد لقي رك الغم غ ب بل
ال       سيد القارة، فذآرت ما آان من ردِّه ألبي بكر ه فق ى قول إلى مكة وجواره له آما قدمناه عند هجرة الحبشة، إل

     . أردُّ عليك جوارك وأرضى بجوار اهللا فإني  : أبو بكر

ه  : قالت ي صلى اهللا علي ي صلى اهللا والنب ال النب ة فق ٍذ بمك لم يومئ لمين وس لم للمس ه وس ي أريت دار  (  (   : علي إن
   .  )  ) الحرتان وهما  : هجرتكم ذات نخل بين البتين

ل     فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع بعض من آان هاجر قبل الحبشة إلى اجرًا قب المدينة، وتجهز أبو بكر مه
   . المدينة

   .  )  ) أن يؤذن لي على رسلك فإني أرجو (  (   :  صلى اهللا عليه وسلمفقال له رسول اهللا

   ؟ وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي   : فقال أبو بكر

   . نعم  : قال

لم ليصحبه، وعلف       ه وس ده ورق السمر      فحبس أبو بكر نفسه على رسول اهللا صلى اهللا علي ا عن ين آانت  -راحلت
   . ستة أشهر أنه علفهما  : ر بعضهمأربعة أشهر، وذآ -وهو الخبط 



 

ل         فبينما نحن يومًا جلوس في  : قال ابن شهاب، قال عروة، قالت عائشة ال قائ رة، فق ي بكر في حر الظهي بيت أب
و بكر       هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه  : ألبي بكر ال أب ا، فق ا فيه ه     : وسلم مقبًال متقنعًا في ساعة لم يكن يأتين داء ل ف

   . واهللا ما جاء به في هذه الساعة إال أمر وأمي، أبي

أخرج من  (  (   : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل  : قالت
   .  )  ) عندك

   . وسلم إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه  : فقال أبو بكر

   . د أذن لي في الخروجفإنه ق  : قال

   . الصحبة بأبي أنت وأمي  : فقال أبو بكر

   .  )  )  ! نعم  (  (   : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . فخذ أنت يا رسول اهللا إحدى راحلتي هاتين  : قال أبو بكر

   .  )  ) بالثمن (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ا سفرة في جراب،      فجهز  : قالت عائشة از فصنعنا لهم ة من         ناهما أحث الجه ي بكر قطع فقطعت أسماء بنت أب
   . النطاقين نطاقها فربطت به على فم الجراب، فلذلك سميت ذات

ل   : قالت دهما         ثم لحق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر بغار في جب ال يبيت عن ه ثالث لي ا في ور، فمكث ث
ت، ال يسمع      وهو غالم شاب ثقف لقنعبد اهللا بن أبي بكر  ة آبائ ريش بمك فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع ق

   . حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظالم أمرًا يكادان به إال وعاه

ا         نم فيريحه ي بكر منحة من غ ولى أب رة م اء،        ويرعى عليهما عامر بن فهي ذهب ساعة من العش ا حين ي عليهم
ة       حتى -لبن منحتهما ورضيعهما وهو  -فيبيتان في رسل  ك في آل ليل ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذل

   . من تلك الليالي الثالث

ًا      واستأجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رجال من بني الدئل ًا خريت ن عدي هادي وهو من بني عبد اب
اه        آل العاص  قد غمس حلفًا في -والخريت الماهر بالهداية  - ريش فأمن ار ق ن آف ى دي بن وائل السهمي، وهو عل

   . وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال براحلتيهما صبح ثالث ليال فدفعا إليه راحلتيهما،

   . وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل

ن      سراقة  فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي  : قال ابن شهاب ه سمع سراقة ب ره أن أن أباه أخب
   . مالك بن جعشم

ه   : يقول ا لمن          جاءنا رسل آفار قريش يجعلون في رسول اهللا صلى اهللا علي ة آل واحد منهم ي بكر دي لم وأب وس
ا ونحن           قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من ام علين ى ق نهم حت ل رجل م دلج إذ أقب ي م مجالس قومي بن

   . جلوس

   . وأصحابه يا سراقة إني رأيت آنفًا أسودة بالساحل أراها محمدًا  : فقال

ه     : قال سراقة م فقلت ل م، ولكنك رأيت       : فعرفت أنهم ه م ليسوا به م لبثت في         إنه ا، ث وا بأعينن ًا انطلق ًا وفالن فالن
أمرت      ي ف دخلت بيت م قمت ف ة فتحبس        المجلس ساعة، ث يَّ،  جاريتي أن تخرج بفرسي، وهي من وراء أآم ها عل

ا           وأخذت رمحي فخرجت من ظهر  ى أتيت فرسي فرآبته ه، حت ت، فخططت بزجة األرض وخفضت عالي البي
ى   ي حت رت ب دفعتها فف انتي         ف ى آن دي إل ت ي ت فأهوي ا فقم ررت عنه ي، فخ ي فرس رت ب نهم، فعث وت م دن

   . األزالم فاستقسمت بها أضرهم أم ال فاستخرجت منها



 

ره، فرآبت فرسي و    ى      فخرج الذي أآ ي حت راءة رسول اهللا     عصيت األزالم فجعل فرسي يقرب ب إذا سمعت ق
ات  رآبتين،         صلى اهللا عليه وسلم وهو ال يلتفت وأبو بكر يكثر االلتف ا ال ى بلغت دا فرسي في األرض حت ساخت ي

ار ساطع        فخررت عنها فأهويت، ثم زجرتها فنهضت، ديها غب ر ي ة إذ ألث فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائم
     . الدخان، فاستقسمت األزالم فخرج الذي أآره ي السماء مثلف

ع في نفسي حين            تهم ووق ى جئ وا فرآبت فرسي حت ان فوقف اديتهم باألم نهم أن        فن ا لقيت من الحبس ع لقيت م
   . سيظهر أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد  : فقلت له

   . اخف عنا  : فلم يرزآني ولم يسأالني إال أن قاال

ه    فسألته أن يكتب لي آتاب أمن فأمر عامر ابن فهيرة فكتب لي رقعة من أدم، ثم مضى رسول اهللا صلى اهللا علي
   . وسلم

ذه   جعشم عنوقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن  أبيه عن عمه سراقة فذآر ه
ا خرج من    ه          القصة، إال أنه ذآر أنه استقسم باألزالم أول م ره ال يضره، وذآر أن ذي يك ه فخرج السهم ال منزل

   . يستقسم باألزالم ويخرج الذي يكره ال يضره، حتى ناداهم باألمان عثر به فرسه أربع مرات، وآل ذلك

 -فكتب لي آتابًا في عظم   : عليه وسلم، قال أمارة ما بينه وبين رسول اهللا صلى اهللاوسأل أن يكتب له آتابًا يكون 
ه من الطائف،         وذآر أنه جاء به إلى -أو رقعة أو خرقة  ة مرجع لم وهو بالجعران ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي

   . ، فدنوت منه وأسلمت )  ) وفاء وبر، أدنه يوم (  (   : فقال له

   . قاله جيد هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جعشم وهذا الذي  : قال ابن هشام

هذا الوجه، فلما ظهر أن رسول اهللا صلى اهللا  آفيتم  : ولما رجع سراقة جعل ال يلقى أحدًا من الطلب إال ردَّه وقال
ي     عليه وسلم قد وصل إلى المدينة، جعل ه   سراقة يقص على الناس ما رأى وما شاهد من أمر النب صلى اهللا علي

   . قضية جواده، واشتهر هذا عنه وسلم وما آان من

نهم،    ر م الم آثي ببًا إلس ك س ون ذل وا أن يك ه، وخش ريش معرت اء ق اف رؤس دلج   فخ ي م ر بن راقة أمي ان س وآ
   : إليهم -لعنه اهللا  -ورئيسهم، فكتب أبو جهل 

  سراقة مستغٍو لنصر محمد* بني مدلج إني أخاف سفيهكم 

  فيصبح شتى بعد عٍز وسؤدد* أال يفرق جمعكم  عليكم به

   : فقال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل في قوله هذا  : قال

  ألمر جوادي إذ تسوخ قوائمه* أبا حكم واهللا لو آنت شاهدًا 

  رسول وبرهان فمن ذا يقاومه* عجيب ولم تشكك بأن محمدًا 

  معالمه أخال لنا يومًا ستبدو* عليك فكف القوم عنه فإنني 

  وإن جميع الناس طرًا مسالمه* بأمر تودَّ النصر فيه فإنهم 

ن      بسنده عن أبي إسحاق وقد  ) مغازيه ( األموي في   : وذآر هذا الشعر اد عن اب ق زي رواه أبو نعيم بسنده من طري
   . آفرًا بليغًا إسحاق، وزاد في شعر أبي جهل أبياتًا تتضمن



 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقي الزبير في   هاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسولوقال البخاري بسنده إلى ابن ش
الشام إلى مكة، فكسى الزبير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر   رآب من المسلمين آانوا تجارًا قافلين من

ة، فك   ثياب بياض، وسمع دون آل  المسلمون بالمدينة بمخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مك غداة   انوا يغ
   . انتظارهم إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا

ه، فبصر برسول اهللا صلى اهللا       فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم ألمر    ينظر إلي
أعال صوته   يملك اليه  عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم ال ب ذا       : ودي أن ق ا معشر العرب ه ي

م         جدآم الذي تنتظرون فثار دل به لم بظهر الحرة، فع ه وس المسلمون إلى السالح فتلقوا رسول اهللا صلى اهللا علي
ام    ذات ع األول فق اس     اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم االثنين من شهر ربي و بكر للن أب

ه   لى اهللا عليه وسلم صامتًا، فطفق من جاء من األنصاروجلس رسول اهللا ص ممن لم يَر رسول اهللا صلى اهللا علي
   . صلى اهللا عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول اهللا

ن       صلى اهللا  فعرف الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول اهللا ي عمرو ب لم في بن ه وس  علي
م          عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على لم، ث ه وس ه رسول اهللا صلى اهللا علي وى وصلى في التق

اس     ه الن ة، وهو            رآب راحلته وسار يمشي مع لم بالمدين ه وس د مسجد رسول اهللا صلى اهللا علي ى برآت عن حت
   . رجال من المسلمين يصلي فيه يومئٍذ

     . زرارة دًا للتمر لسهيل وسهل غالمين يتيمين في حجر أسعد بنوآان مرب

   .  )  ) إن شاء اهللا المنزل هذا (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين برآت به راحلته

د  اال    ثم دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغالمين فساومهما بالمرب ا      : ليتخذه مسجدًا، فق ك ي ه ل ل نهب رسول   ب
   . وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدًا اهللا، فأبى رسول اهللا صلى اهللا عليه

   : يقول حين ينقل اللبن فطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، وهو

  هذا أبّر ربَّنا وأطهر* هذا الحمال ال حمال خيبر 

   : ويقول

  فارحم األنصار والمهاجره* إن األجر أجر اآلخرة  الهمِّ

   . فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي

   . وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه األبيات ولم يبلغنا في األحاديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال ابن شهاب

ه شواهد من وجو        لم، ول ه دون مس رد بروايت ة،       ه أخر هذا لفظ البخري وقد تف د الخزاعي ه قصة أم معب يس في ول
   . ولنذآر هنا ما يناسب ذلك مرتبًا أوًال فأوًال

   . إسرائيل، عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب حدثنا عمرو بن محمد، أبو سعيد العنقزي، ثنا  : قال اإلمام أحمد

   . مر البراء فيلحمله إلى منزلي  : لعازب بكر اشترى أبو بكر من عازب سرجًا بثالثة عشر درهمًا، فقال أبو  : قال

   ؟ وسلم وأنت معه  ال حتى تحدثنا آيف صنعت حين خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه  : فقال

وقام قائم الظهيرة، فضربت بصري هل أرى ظًال  خرجنا فأدلجنا فاحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا  : فقال أبو بكر
ا  نأوي إليه، فإذا أنا بصخرة ف  ه            أهويت إليه لم وفرشت ل ه وس ا، فسويته لرسول اهللا صلى اهللا علي ة ظله إذا بقي ف

   . يا رسول اهللا فاضطجع اضطجع  : فروة وقلت

   ؟ لمن أنت يا غالم  : ثم خرجت أنظر هل أرى أحدًا من الطلب فإذا أنا براعي غنم، فقلت



 

   ؟ لبن هل في غنمك من  : فقلت -فسماه فعرفته  -فقال لرجل من قريش 

   ! نعم   : قال

   ؟ هل أنت حالب لي  : قلت

   ! نعم   : قال

ى     فأمرته فاعتقل شاة منها ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته ار، ومعي إداوة عل فنفض آفيه من الغب
لم   القدح حتى برد أسفله، ثم أتيت رسول اهللا صلى اهللا  فمها خرقة فحلب لي آثبة من اللبن فصببت على ه وس علي

   . فوافيته وقد استيقظ

   . اشرب يا رسول اهللا فشرب حتى رضيت  : فقلت

   ؟ هل آن الرحيل  : ثم قلت

   . جعشم على فرس له فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدرآنا أحد منهم إال سراقة بن مالك بن

   ؟ هذا الطلب قد لحقنا   : فقلت يا رسول اهللا

ة   -أو رمحين  -بيننا وبينه قدر رمح  ، حتى إذا دنا منا فكان )  ( ال تحزن إن اهللا معنا )  (   : قال أو قال رمحين أو ثالث
- .   

   . وبكيت  ؟ هذا الطلب قد لحقنا  : قلت يا رسول اهللا

   ؟ لم تبكي  : قال

   . ي أبكي، ولكن أبكي عليكأما واهللا ما على نفس  : قلت

ال   لم فق اه   (  (   : فدعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وس م اآفن ا شئت   الله ا في         )  ) بم ى بطنه وائم فرسه إل فسلخت ق
ين           يا محمد قد  : أرض صلد ووثب عنها وقال واهللا ألعم ه، ف ا في ا أن ي مم ادع اهللا أن ينجين ك ف ذا عمل علمت أن ه

ا      ال على من ورائي من ذا فخذ منه ذا وآ  طلب، وهذه آنانتي فخذ منها سهمًا فإنك ستمر بإبلي وغنمي بموضع آ
   . حاجتك

   .  )  ) فيها ال حاجة لي (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا  ومضى ودعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأطلق ورجع إلى أصحابه،
ق          معه حتى قدمنا ليًال المدينة وتلقاه الناس اجير واشتد الخدم والصبيان في الطري ى األن فخرجوا في الطرق عل

   . جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، جاء محمد اهللا أآبر  : يقولون

   . وتنازع القوم أيهم ينزل عليه  : قال

ى   (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ة عل ذلك        أنزل الليل رمهم ب د المطلب ألآ ي النجار أخوال عب   )  ) بن
   . فلما أصبح، غدا حيث أمر

ي    : قال البراء وم         أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بن ن أم مكت ا اب دم علين م ق دار، ث د ال عب
   . الخطاب في عشرين راآبًا األعمى أحد بني فهر، ثم قدم علينا عمر بن

   ؟ ما فعل رسول اهللا  : فقلنا



 

   . معه هو على أثري، ثم قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر  : قال

   . سورًا من المفصل ولم يقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى قرأت  : قال البراء

     . إلخعلينا  أخرجاه في الصحيحين من حديث إسرائيل بدون قول البراء أول من قدم

   . فقد انفرد به مسلم فرواه من طريق إسرائيل به

ار   : وقال ابن إسحاق ه حين          فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الغ ريش في ر، وجعلت ق و بك ه أب ًا ومع ثالث
   . فقدوه مائة ناقة لمن رده عليهم

ببعيريهما وبعير له، وأتتهما أسماء بنت   فلما مضت الثالث وسكن عنهما الناس، أتاهما صاحبهما الذي استأجراه
ا عصام، فتحل           أبي بكر بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصامًا يس فيه إذا ل ق السفرة ف فلما ارتحال ذهبت لتعل

   . علقتها به، فكان يقال لها ذات النطاقين لذلك نطاقها فتجعله عصامًا، ثم

ال   رسول اهللا صلىفلما قرب أبو بكر الراحلتين إلى   : قال ابن إسحاق م ق ارآب    : اهللا عليه وسلم قدم له أفضلهما ث
   . فداك أبي وأمي

   .  )  ) لي إني ال أرآب بعيرًا ليس (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . فهي لك يا رسول اهللا بأبي أنت وأمي  : قال

   .  )  ) ال ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به (  (   : قال

   . آذا وآذا  : قال

   .  )  ) أخذتها بذلك (  (   : قال

   . هي لك يا رسول اهللا  : قال

   . أبو بكر اشتراهما بثمانمائة درهم وآان  : القصواء، قال  : وروى الواقدي بأسانيده أنه عليه السالم أخذ

   . وهي الجدعاء  : قالت وروى ابن عساآر من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

   . الجدعاء واهللا أعلم  : وهكذا حكى السهيلي عن ابن إسحاق أنها

واله   : قال ابن إسحق ق فحدثت عن        فرآبا وانطلقا، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة م ه، ليخدمهما في الطري خلف
ر من      لما خرج رسول اهللا صلى اهللا  : أسماء أنها قالت ا نف نهم  عليه وسلم وأبو بكر أتان ريش م ذآر      : ق و جهل ف أب

   . طرح منها قرطها من أذنها آما تقدم ضربه لها على خدها لطمة

ل رجل من الجن من أسفل          فمكثنا ثالث ليال ما ندري أين وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قالت ى أقب لم حت وس
اس  ا      مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإن الن ه يسمعون صوته وم ى خرج من أعال      ليتبعون ه حت يرون

   : مكة وهو يقول

  رفيقين حال خيمتي أم معبد* جزى اهللا رب الناس خير جزائه 

  فأفلح من أمسى رفيق محمد* هما نزال بالبر ثم تروَّحا 

  ومقعدها للمؤمنين بمرصد* ليهن بني آعب مكان فتاتهم 



 

   . عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة اهللا فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول اهللا صلى  : قالت أسماء

لم،      : وآانوا أربعة  : قال ابن إسحاق ه وس ر،          رسول اهللا صلى اهللا علي ي بك ولى أب رة م ن فهي ر، وعامر ب و بك وأب
     . والمشهور عبد اهللا بن أريقط الدئلي وآان إذ ذاك مشرآًا وعبد اهللا بن أرقد، آذا يقول ابن إسحاق

ى     ولما خرج بهما دليلهما عبد اهللا بن أرقد سلك بهما  : قال ابن إسحاق ى الساحل حت أسفل مكة، ثم مضى بهما عل
د أن        عارض الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما على ق بع ى عارض الطري ا حت أسفل أمج، ثم استجاز بهم

 رة، ثم سلك بهما لقفا، ثم أجاز مكانه ذلك فسلك بهما الخرار، ثم أجاز بهما ثنية الم أجاز قديدًا، ثم أجاز بهما من
   . بهما مدلجة لقف

م بطن ذي       ثم استبطن بهما مدلجة مجاج، ثم سلك بهما مرجح مجاج، ثم تبطن بهما مرجح من ذي العضوين، ث
م  ى            آشد، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على األجرد، ث م عل ن، ث لم، من بطن أعداء مدلجة تعه ا ذا س سلك بهم

   . القاحة بهما العبابيد، ثم أجاز

  : اهللا عليه وسلم رجل من أسلم يقال له ثم هبط بهما العرج وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم، فحمل رسول اهللا صلى
ا    : إلى المدينة وبعث معه غالمًا يقال له ابن الرِّداء  : أوس بن حجر على جمل يقال له مسعود بن هنيدة، خرج بهم

حتى هبط بهما  - ثنية الغائر فيما قال ابن هشام  : ويقال -العائر عن يمين رآوبة فسلك بها ثنية  دليلهما من العرج
   . بطن ريم

تد       ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف إلثنتي عشرة ليلة خلت من شهر    ين حين اش وم االثن ع األول ي ربي
   . الضحاء وآادت الشمس تعتدل

   . في بعضها واهللا أعلم ذآر هذه المنازل، وخالفه وقد روى أبو نعيم من طريق الواقدي نحوًا من

ن موسى         حدثنا أبو حامد بن جبلة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن    : قال أبو نعيم ادة ب ن عب د ب دثنا محم السراج، ح
ن األوس األسلمي عن      العجلي، حدثني أخي موسى ابن عبادة، حدثني عبد ك ب اهللا بن سيار، حدثني إياس بن مال

   . أبيه

   . لنا بالجحفة لما هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر مروا بابل  : الق

   .  )  )  ؟ اإلبل لمن هذه (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . لرجل من أسلم، فالتفت إلى أبي بكر  : فقال

   .  )  )  ؟ ما اسمك  : سلمت إن شاء اهللا، فقال (  (   : فقال

   . مسعود، فالتفت إلى أبي بكر  : الق

   .  )  ) سعدت إن شاء اهللا (  (   : فقال

   . ابن الرداء  : فأتاه أبي فحمله على جمل يقال له  : قال

وم        وقد تقدم عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج  : قلت ة ي ين، ودخل المدين وم االثن ة ي من مك
   . االثنين

ام،       ن بين خروجه عليه السالم من مكة ودخوله المدينة خمسة عشروالظاهر أ ة أي ور ثالث ار ث ام بغ يومًا، ألنه أق
الجادة واجتاز في مروره على أم معبد بنت آعب من بني آعب بن  ثم سلك طريق الساحل وهي أبعد من الطريق

   . خزاعة، قال ابن هشام

   . أصرم ف بن معبد بن ربيعة بناسمها عاتكة بنت خل  : وقال يونس عن ابن إسحاق



 

ن آعب     هي عاتكة بنت تبيع حليف بني منقذ بن ربيعة بن أصرم  : وقال األموي بن صنبيس بن حرام بن خيسة ب
ن             بن عمرو، ولهذه المرأة من الولد معبد ونضرة وحنيدة د ب ن معب د العزى ب ن عب تم ب د، واسمه أآ ي معب و أب بن

   . مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضًا ربيعة بن أصرم بن صنبيس، وقصتها

    : قصة أم معبد الخزاعية وهذه

د واسمها         : قال يونس عن ابن إسحاق ة أم معب لم بخيم ه وس ن      فنزل رسول اهللا صلى اهللا علي ة بنت خلف ب عاتك
   . معبد بن ربيعة بن أصرم فأرادوا القرى

فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببعض غنمها  شاة إال حائل، واهللا ما عندنا طعام وال لنا منحة وال لنا  : فقالت
   .  )  ) اشربي يا أم معبد (  (   : العس حتى أرغى وقال فمسح ضرعها بيده ودعا اهللا، وحلب في

ل      اشرب فأنت أحق به، فرده عليها فشربت ثم، دعا بحائل أخرى  : فقالت ا بحائ م دع ففعل مثل ذلك بها فشربه، ث
   . بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى عامرًا، ثم تروح فعل بها مثل ذلك فسقى دليله، ثم دعاأخرى ف

   . عنه وطلبت قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى بلغوا أم معبد فسألوا

   . فوصفوه لها  ؟ أرأيت محمدًا من حليته آذا وآذا  : فقالوا

   . ى حالب الحائلما أدري ما تقولون، قدمنا فت  : فقالت

   . فذاك الذي نريد  : قالت قريش

ن     : وقال الحافظ أبو بكر البزار وب ب دثنا يعق ن         حدثنا محمد بن معمر، ح ة، ب ن عقب رحمن ب د ال دثنا عب د، ح محم
     . أبيه عن جابر عبد الرحمن بن جابر بن عبد اهللا، ثنا أبي عن

   )  .  .  . يتبع ( 

   .  .  .   .  .  . الصحابة في الدولة العمرية وذلك أول التاريخ اإلسالمي آما اتفق عليه  :  ) 1  .  .  . تابع ( 

اجرين     : قال و بكر مه و         لما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأب ه أب ار جحر فألقم ار، إذا في الغ دخال الغ ف
   . نه شيءرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م بكر عقبه حتى أصبح مخافة أن يخرج على

د فأرسلت      زال بخيمات أم معب ى ن انًا،       فأقاما في الغار ثالث ليال ثم خرجا حت ًا حس ي أرى وجوه د أن ه أم معب إلي
ال رسول اهللا            وإن الحي أقوى على آرامتكم مني، فلما أمسوا  اة، فق ا صغير بشفرة وش ن له دها بعثت مع اب عن

   . القدح  : يعني  )  ) فرقًا أردد الشفرة وهات لنا (  (   : صلى اهللا عليه وسلم

   . فأرسلت إليه أن ال لبن فيها وال ولد

م   فجاءت بفرق فضرب ظهرها فاجترت  )  ) هات لنا فرقًا (  (   : قال ودرت فحلب فمأل القدح فشرب وسقى أبا بكر، ث
   . حلب فبعث فيه إلى أم معبد

   . نعلمه يروى إال بهذا اإلسناد ال  : ثم قال البزار

   . آان معروفًا في النسب وعبد الرحمن بن عقبة ال نعلم أحدًا حدث عنه إال يعقوب بن محمد وإن

ا         وروى الحافظ البيهقي من حديث يحيى بن زآريا بن أبي زائدة، حدثنا ى، ثن ي ليل ن أب رحمن ب د ال ن عب محمد ب
   . ق رضي اهللا عنهأبي ليلى عن أبي بكر الصدي عبد الرحمن بن األصبهاني، سمعت عبد الرحمن بن



 

ى      : قال ا إل ة فانتهين اء العرب، فنظر رسول اهللا        خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مك حي من أحي
د اهللا   : فلما نزلنا لم يكن فيه إال امرأة فقالت صلى اهللا عليه وسلم إلى بيت منتحيا فقصد إليه، رأة      ! يا عب ا ام ا أن إنم

ا    فلم يجبها وذلك عند المساء، فجاء  : عظيم الحي إن أردتم القرى، قالأحد، فعليكما ب وليس معي أعنز له ابن لها ب
ا أمي       يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين  : يسوقها، فقالت ول لكم ا تق ل لهم رجلين فق ذه وآال      : ال ا ه اذبح

   . وأطعمانا

   .  )  ) وجئني بالقدح لق بالشفرةانط (  (   : فلما جاء قال له النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . إنها قد عزبت وليس بها لبن  : قال

   .  )  ) انطلق (  (   : قال

   . القدح فجاء بقدح فمسح النبي صلى اهللا عليه وسلم ضرعها، ثم حلب حتى مأل

   .  )  ) انطلق به إلى أمك (  (   : ثم قال

   .  )  ) بأخرى نطلق بهذه وجئنيا (  (   : فشربت حتى رويت، ثم جاء به فقال

ا،    ففعل بها آذلك ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها آذلك، ثم شرب ا ليلتن النبي صلى اهللا عليه وسلم، فبتن
   . ثم انطلقنا، فكانت تسميه المبارك

ال  وآثرت غنمها حتى جلبت جلبًا إلى المدينة، فمر أبو بكر فرأى ابنها ا أم    : فعرفه، فق ان     ي ذي آ ذا الرجل ال ه ه
   . مع المبارك

   ؟ يا عبد اهللا من الرجل الذي آان معك  : فقامت إليه فقالت

   ؟ أو ما تدرين من هو  : قال

   . ال  : قالت

   . هو نبي اهللا  : قال

   . فأدخلني عليه  : قالت

   . فدلني عليه  : قالت -عبدان في روايته ابن  زاد -فأدخلها فأطعمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعطاها   : قال

   . ومتاع األعراب فانطلقت معي وأهدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئًا من أقط

   . فكساها وأعطاها  : قال

   . وأسلمت، إسناد حسن  : وال أعلمه إال قال  : قال

   . واهللا أعلم يهذه القصة شبيهة بقصة أم معبد، والظاهر أنها ه  : وقال البيهقي

   . الحسن القاضي أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ، وأبو بكر أحمد بن  : وقال البيهقي

بن محمد السكري، ثنا عبد الملك بن وهب  قاال ثنا أبو العباس األصم، ثنا الحسن بن مكرم، حدثني أبو أحمد بشر
اجر من      الخزاعي أن رسول اهللا المذحجي، ثنا أبجر بن الصباح عن أبي معبد ة ه لم خرج ليل  صلى اهللا عليه وس

أم  بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد اهللا بن أريقط الليثي، فمروا بخيمتي مكة إلى المدينة هو وأبو



 

دها      معبد الخزاعية، وآانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم ألوها هل عن وتسقي، فس
   . فلم يجدوا عندها شيء من ذلك  ؟ شترونه منهالحم أو لبن ي

   . مسنتون لو آان عندنا شيء ما أعوذآم القرى، وإذا القوم مرملون  : وقالت

   .  )  )  ؟ ما هذه الشاة يا أم معبد  (  (   : فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا شاة في آسر خيمتها، فقال

   . الغنمشاة خلفها الجهد عن   : فقالت

   .  )  ) فهل بها من لبن (  (   : قال

   . هي أجهد من ذلك  : قالت

   .  )  )  ؟ تأذنين لي أن أحلبها  (  (   : قال

   . إن آان بها حلب فاحلبها  : قالت

اء       فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشاة فمسحها وذآر اسم اهللا،   ا بإن  ومسح ضرعها وذآر اسم اهللا، ودع
حتى مأله فسقاها وسقى أصحابه فشربوا علًال بعد نهل، حتى  لها يربض الرهط فتفاجت واجترت فحلب فيها تجا

   .  )  ) ساقي القوم آخرهم (  (   : إذا رووا شرب آخرهم وقال

د يس     : ثم حلب فيه ثانيًا عودًا على بدء فغادره عندها ثم ارتحلوا، قال و معب زًا  فقلما لبث أن جاء زوجها أب وق أعن
ال      عجافًا يتساوآن هزلى ال ِنَقي بهن، بن عجب وق ا رأى الل ل فلم د، وال         : مخهن قلي ا أم معب بن ي ذا الل ن ه من أي

   ؟ البيت والشاة عازب حلوبة في

   . ال واهللا إنه مرَّ بنا رجل ملوك آان من حديثه آيت وآيت  : فقالت

   . ذي تطلبصفيه لي فواهللا إني ألراه صاحب قريش ال  : فقال

ثجلة ولم تزر به صعلة قسيم وسيم في عينيه  رأيت رجًال ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه  : فقالت
   . دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل

   . أحول أآحل أزج أقرن في عنقه سطع وفي لحيته آثاثة

ه خرزات        المنطق، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعاله البهاء، حلو أن منطق زر وال هذر آ فصل، ال ن
   . وأحسنه من قريب نظم ينحدرن، أبهى الناس وأجمله من بعيد،

ين غصنين، ه عين من قصر، غصن ب اه عين من طول، وال تقتحم ة ال تنس ة منظرًا،  ربع و أنضر الثالث فه
ه،  ا   وأحسنهم قدًا له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقول ود محشود، ال عابس وال     وإن أمر تب ره، محف دروا ألم

دن        - بعلها  : يعني -  : معتد، فقال و صادفته اللتمست أن أصحبه، وألجه ب، ول هذا واهللا صاحب قريش الذي تطل
ول           : ذلك سبيًال، قال إن وجدت إلى رون من يق ين السماء واألرض يسمعونه وال ي ة عال ب  وأصبح صوت بمك

   : وهو يقول

  رفيقين حال خيمتي أم معبد* لناس خير جزائه جزى اهللا رب ا

  فأفلح من أمسى رفيق محمد* هما نزال بالبر وارتحال به 

  به من فعال ال تُجارى وسؤدد* فيال قصي ما زوى اهللا عنكم 

  فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد* سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 



 

  بدله بصريح ضرة الشاة مر* دعاها بشاة حائل فتحلبت 

  يدر لها في مصدر ثم مورد* فغادره رهنًا لديها لحالب 

ى  -بمكة   : يعني -وأصبح الناس   : قال وا برسول اهللا صلى        وقد فقدوا نبيهم، فأخذوا عل ى لحق د حت ي أم معب خيمت
   : ثابت وأجابه حسان بن  : اهللا عليه وسلم قال

  يغتديوقد سر من يسري إليهم و* لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 

  وحل على قوم بنور مجدد* ترحل عن قوم فزالت عقولهم 

  وأرشدهم من يتبع الحق يرشد* هداهم به بعد الضاللة ربهم 

  عمًى وهداة يهتدون بمهتد* وهل يستوي ضالل قوم تسفهوا 

  ويتلو آتاب اهللا في آل مشهد* نبي يرى ما ال يرى الناس حوله 

  يقها في اليوم أو في ضحى الغدفتصد* وإن قال في يوم مقالة غائب 

  بصحبته، من يسعد اهللا يسعد* ليهن أبا بكر سعادة جده 

  ومقعدها للمسلمين بمرصد* ويهن بني آعب مكان فتاتهم 

   . إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فبلغني أن أبا معبد أسلم وهاجر -عبد الملك بن وهب   : يعني -  : قال

ذآر وهكذا روى الحافظ أبو نعي د        م من طريق عبد الملك بن وهب المذحجي ف ال عب ه سواء وزاد في آخره ق مثل
     . برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلغني أن أم معبد هاجرت وأسلمت ولحقت  : الملك

ام     ثم رواه أبو نعيم من طرق، عن بكر بن محرز الكلبي الخزاعي، عن أبيه ن هش محرز بن مهدي، عن حرام ب
د صاحب        بن حبيش بن ن خال يش ب ه، عن جده حب لم أن رسول اهللا       خالد، عن أبي ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي

منها مهاجرًا هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهما عبد اهللا بن أريقط   صلى اهللا عليه وسلم حين أخرج من مكة
   . مثل ما تقدم سواء بخيمة أم معبد وآانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء القبة وذآر الليثي فمروا

ن موسى      محمد بن أحمد بن علي بن مخلد، ثنا محمد -فيما أظن  -وحدثناه   : قال ونس ب ن ي ي  -ب ديمي    : يعن  -الك
ولى    ز م د العزي ن عب ى ب ن يحي ز ب د العزي ا عب ليط     ثن ن س ليمان ب ن س د ب ا محم ب، ثن د المطل ن عب اس ب العب

   . سليط البدري األنصاري، حدثني أبي، عن أبيه

بكر وعامر بن فهيرة وابن أريقط يدلهم على  لما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الهجرة ومعه أبو  : قال
   )  )  ؟ يا أم معبد هل عندك من لبن  (  (   : تعرفه فقال لها الطريق، مر بأم معبد الخزاعية وهي ال

   . ال واهللا إن الغنم لعازبة  : قالت

   )  )  ؟ ا هذه الشاةفم (  (   : قال

   . خلفها الجهد عن الغنم  : قالت

   . ثم ذآر تمام الحديث آنحو ما تقدم



 

بيهة           : ثم قال البيهقي م ذآر قصة ش ا واحدة، ث ذه القصص آله ال      يحتمل أن ه ة فق د الخزاعي اة أم معب   : بقصة ش
ن إسحاق ب     حدثنا أبو -إمالء  -حدثنا أبو عبد اهللا الحافظ  د ب و        بكر أحم ا أب ب، ثن ن غال د ب ا محم وب، أخبرن ن أي

   . إياد بن لقيط، ثنا إياد بن لقيط، عن قيس بن النعمان الوليد، ثنا عبد اهللا بن

ال     لما انطلق النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر مستخفين، مروا  : قال بن، فق قياه الل ًا فاستس ا    : بعبد يرعى غنم م
   )  ) ادع بها (  (   : حملت أول الشتاء، وقد أخدجت وما بقي لها من لبن، فقال عندي شاة تحلب، غير أن ههنا عناقًا

أنزلت، وجاء أبو بكر بمجن فحلب فسقى  فدعا بها فاعتقلها النبي صلى اهللا عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى
   . أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم جلس فشرب

   .  ما رأيت مثلك قطفواهللا  ؟ باهللا من أنت  : فقال الراعي

   )  )  ؟ أوتراك تكتم علي حتى أخبرك (  (   : قال

   ! نعم   : قال

   .  )  ) فإني محمد رسول اهللا (  (   : قال

   ؟ أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ  : فقال

   .  )  )  ؟ إنهم ليقولون ذلك (  (   : قال

   . فعلت إال نبي وأنا متبعك به حق، وأنه ال يفعل مافإني أشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئت   : قال

   .  )  ) فأتنا إنك ال تستطيع ذلك يومك هذا فإذا بلغك أني قد ظهرت (  (   : قال

   . إياد بن لقيط به ورواه أبو يعلى الموصلي، عن جعفر بن حميد الكوفي، عن عبد اهللا بن

و داود،   حدثنا عبد  : فقالوقد ذآر أبو نعيم ههنا قصة عبد اهللا بن مسعود  اهللا بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أب
   . عن عبد اهللا بن مسعود ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر،

أتى     : قال ة، ف يط بمك و بكر        آنت غالمًا يافعًا أرعى غنمًا لعتبة بن أبي مع لم وأب ه وس  -رسول اهللا صلى اهللا علي
   )  )  ؟ غالم عندك لبن تسقينا يا (  (   : فقال -وقد فرَّا من المشرآين 

   . إني مؤتمن ولست بساقيكما  : فقلت

   )  )  ؟ هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد (  (   : فقاال

   ! نعم   : قلت

و بكر  الضرع فدعا فحفل الضرع، وجاء أب   فأتيتهما بها، فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   . بصخرة متقعرة فحلب فيها

   .  )  ) أقلص أقلص (  (   : ثم شرب هو وأبو بكر وسقياني، ثم قال للضرع

  - القرآن  : يعني -هذا القول الطيب  علمني من  : فلما آان بعد أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت

   . فأخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد  )  ) علمإنك غالم م (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



 

ه وقت         : فقوله في هذا السياق راد من يس الم رَّا من المشرآين ل ل         وقد ف ك في بعض األحوال قب ا ذل الهجرة، إنم
   . الهجرة

ا        ة آم ى مك ى الحبشة ورجع إل اجر إل ذه صحيحة ث     فإن ابن مسعود ممن أسلم قديمًا وه دم، وقصته ه ة في   تق ابت
   . الصحاح وغيرها واهللا أعلم

ال   -الزبيري  هو -حدثنا عبد اهللا بن مصعب بن عبد اهللا   : وقال اإلمام أحمد ادل ق   : حدثني أبي، عن فائد مولى عب
ى إذا       خرجت مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن ن سعد حت رحمن ب د ال عبد اهللا بن أبي ربيعة فأرسل إبراهيم بن عب

  : إبراهيم فقال -وسعد هو الذي دل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على طريق رآوبه  -ابن سعد  آنا بالعرج أتى
   ؟ أخبرني ما حدَّثك أبوك

دنا بنت       -ومعه أبو بكر  حدثني أبي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاهم  : قال ابن سعد ي بكر عن وآانت ألب
ا سعد      وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه -مسترضعة  ال له ة، فق ى المدين ذا    : وسلم أراد االختصار في الطريق إل ه

   . المهانان  : وبه لصان من أسلم يقال لهما الغائر من رآوبه

   )  ) بنا عليهما خذ (  (   : فإن شئت أخذنا عليهما، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . اليماني حبه هذافخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدهما يقول لصا  : قال سعد

لما،         ا اإلسالم فأس لم فعرض عليهم ه وس اال      فدعاهما رسول اهللا صلى اهللا علي ألهما عن أسمائهما فق م س نحن    : ث
   . المهانان

المدينة فخرجنا حتى إذا أتينا ظاهر قباء فتلقاه بنو عمرو بن  وأمرهما أن يقدما عليه  )  ) بل أنتما المكرمان (  (   : فقال
   )  )  ؟ أين أبو أمامة أسعد بن زرارة  (  (   : اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلىعوف ف

   ؟ إنه أصاب قبلي يا رسول اهللا أفال أخبره ذلك  : فقال سعد بن خيثمة

الشرب مملوء، فالتفَت رسول اهللا إلى أبي  ثم مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى إذا طلع على النخل فإذا
  . انفرد به أحمد  )  ) رأيتني أنزل إلى حياض آحياض بني مدلج يا أبا بكر هذا المنزل (  (   : البكر فق

   . فصل في دخوله عليه السالم المدينة وأين استقر منزله بها

   . اهللا عليه وسلم دخل المدينة عند الظهيرة أن النبي صلى  : قد تقدم فيما رواه البخاري، عن الزهري، عن عروة

ن        من حديث  ) الصحيحين ( ولعل ذلك آان بعد الزوال لما ثبت في   : قلت راء ب ي إسحاق، عن الب إسرائيل، عن أب
فقدمنا ليًال فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه، فقال رسول اهللا صلى اهللا     : عازب، عن أبي بكر في حديث الهجرة قال

   .  )  ) المطلب أآرمهم بذلكأنزل على بني النجار أخوال عبد  (  (   : عليه وسلم

ام   وهذا واهللا أعلم إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة آان في حر الظهيرة وأق
إن العشى من              تحت تلك النخلة ثم سار بالمسلمين فنزل يًال، ف زوال ل د ال ا بع ى م ق عل ه أطل يًال، وأن ك ل قباء وذل

ي النجار إال     يكون ا الزوال، وإما أن ى بن ا انتهى إل ا    لمراد بذلك لّما رحل من قباء آما سيأتي فسار فم عشاء آم
   . سيأتي بيانه واهللا أعلم

ن عوف      : وذآر البخاري، عن الزهري، عن عروة ي عمرو ب ة        أنه نزل في بن يهم بضع عشرة ليل ام ف اء وأق بقب
اس   ه الن ى بر  وأسس مسجد قباء في تلك األيام، ثم رآب ومع دًا         حت ان مرب ان مسجده، وآ ه في مك ه راحلت آت ب

   . فابتاعه منهما واتخذه مسجدًا سهل وسهيل،  : لغالمين يتيمين وهما

   . وذلك في دار بني النجار رضي اهللا عنهم



 

ن       حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن  : وقال محمد بن إسحاق ن عويم ب رحمن ب د ال الزبير، عن عب
الوا   حدثني رجال من قومي من أصحاب النبي  : ساعدة قال لم ق ي صلى        : صلى اهللا عليه وس ا مخرج النب ا بلغن لم

 وتوآفنا قدومه آنا نخرج إذا صلينا الصبح، إلى ظاهر حرتنا ننتظر النبي صلى اهللا عليه اهللا عليه وسلم من مكة
م نجد ظالً    ا   وسلم، فواهللا ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظالل، فإذا ل ك  -دخلن ام حارة     وذل ى إذا   -في أي حت

دم رسول اهللا صلى      آان اليوم الذي قدم فيه رسول اهللا جلسنا آما آنا نجلس، حتى ا، وق إذ لم يبق ظل دخلنا بيوتن
دوم             اهللا عليه وسلم حين دخلنا البيوت ا ننتظر ق ا نصنع، وأن ا آن د رأى م ود وق فكان أول من رآه رجل من اليه

   :  عليه وسلم علينا، فصرخ بأعال صوتهاهللا رسول اهللا صلى

و بكر         هذا جدآم قد جاء، فخرجنا إلى رسول اهللا صلى اهللا  ! يا بني قيلة  ه أب ة، ومع عليه وسلم وهو في ظل نخل
ي      في مثل سنه، وأآثرنا لم يكن رأى رسول اهللا ه من أب ا يعرفون صلى اهللا عليه وسلم قبل ذلك، ورآبه الناس وم

     . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام أبو بكر فأظله بردائه، فعرفناه عند ذلك ظل عنبكر، حتى زال ال

   .  ) مغازيه (  وقد تقدم مثل ذلك في سياق البخاري وآذا ذآر موسى بن عقبة في

   . عن أنس بن مالك حدثنا هاشم، ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت،  : وقال اإلمام أحمد

د، فأسعى وال أرى     : شيئًا، ثم يقولون جاء محمد، فأسعى وال أرى  : سعى في الغلمان يقولونإني أل  : قال جاء محم
   . اهللا عليه وسلم وصاحبه أبو بكر حتى جاء رسول اهللا صلى  : شيئًا، قال

اء خم  فكمنا في بعض خراب المدينة، ثم بعثنا رجًال من أهل البادية يؤذن سمائة من   بهما األنصار فاستقبلهما زه
   . انطلقا آمنين مطاعين  : األنصار األنصار حتى انتهوا إليهما فقالت

وت       فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل   وق البي ى أن العواتق لف ة حت المدين
   . رأينا منظرًا شبيها به فما  ؟ أيهم هو  ؟ أيهم هو  : يتراءينه يقلن

   . شبيهًا بهما فلم أر يومين  . قد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبضفل  : قال أنس

ن القاسم، عن      ورواه البيهقي، عن الحاآم، عن األصم، عن محمد بن إسحاق الصنعاني، عن أبي النضر هاشم ب
   . - أو مثله -سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بنحوه 

   . أبي بكر في حديث الهجرة ي إسحاق، عن البراء، عنمن طريق إسرائيل، عن أب ) الصحيحين ( وفي 

ان       : قال وت والغلم ى البي ون   وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعل ر جاء رسول      : والخدم يقول اهللا أآب
   . محمد، اهللا أآبر جاء رسول اهللا اهللا، اهللا أآبر جاء محمد، اهللا أآبر جاء

   . فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر

ول   : اإلسماعيلي أخبرنا أبو عمرو األديب، أخبرنا أبو بكر  : وقال البيهقي ن عائشة      : سمعت أبا خليفة يق سمعت اب
   : صلى اهللا عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان يقلن لما قدم رسول اهللا  : يقول

  من ثنيات الوداع* طلع البدر علينا 

  داعما دعا هللا * وجب الشكر علينا 

ي  فيما -فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : قال محمد بن إسحاق زل     : يذآرون يعن وم     -حين ن ى آلث اء عل بقب
     . بل نزل على سعد بن خيثمة  : عبيد، ويقال بن الهدم أخي بني عمرو بن عوف ثم أحد بني

دم      : ويقول ن اله وم ب ى آلث ان رسول اهللا     : من يذآر أنه نزل عل ا آ زل        إنم لم إذا خرج من من ه وس صلى اهللا علي
ة،          ن خيثم اس في بيت سعد ب دم جلس للن ن اله ه          آلثوم ب ال لبيت ان يق ه، وآ ًا ال أهل ل ان عزب ه آ ك أن بيت    : وذل

   . العزاب واهللا أعلم



 

ن      : الخزرج بالسنح وقيل ونزل أبو بكر رضي اهللا عنه على خبيب بن إساف أحد بني الحارث بن ى خارجة ب عل
   . يد بن أبي زهير أخي بني الحارث بن الخزرجز

حتى أدى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وأقام علي بن أبي طالب بمكة ثالث ليال وأيامها،  : قال ابن إسحاق
   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزل معه على آلثوم بن الهدم الودائع التي آانت عنده، ثم لحق برسول

   . طالب إنما آانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتينفكان علي بن أبي 

ه    آانت بقباء امرأة ال زوج لها مسلمة، فرأيت إنسانًا يأتيها  : يقول من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إلي
تربت ذه، فاس ه فتأخ يئًا مع ا ش ا فيعطيه ت له أنه فقل ة    : بش ل ليل ك آ ك باب ذي يضرب علي ذا ال ن ه ة اهللا م ا أم ي

   ؟ وأنت امرأة مسلمة ال زوج لك   ؟ فيعطيك شيئًا ال أدري ما هو جين إليهفتخر

م جاءني      هذا سهل بن حنيف، وقد عرف أني امرأة ال أحد لي، فإذا أمسى  : قالت ه فكسرها ث عدا على أوثان قوم
   . ه بالعراقعنه يأثر ذلك من شأن سهل بن حنيف حين هلك عند احتطبي بهذا، فكان علي رضي اهللا  : بها فقال

ي    : قال ابن إسحاق اء         فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقباء في بن وم الثالث ين وي وم االثن ن عوف ي عمرو ب
ن عوف         ويوم األربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده، ثم و عمرو ب ة وبن وم الجمع رهم ي أخرجه اهللا من بين أظه

   . ذلك يزعمون أنه مكث فيهم أآثر من

ن   : عن محمد بن إسحاق قال  : اهللا بن إدريسوقال عبد  يهم        : عوف يزعمون   وبنو عمرو ب ام ف ه السالم أق ه علي أن
   . ثماني عشر ليلة

   . عليه السالم أقام فيهم بضع عشرة ليلة أنه  : وقد تقدم فيما رواه البخاري من طريق الزهري، عن عروة  : قلت

ا    أقام رسول  : حارثة أنه قالوحكى موسى بن عقبة، عن مجمع بن يزيد بن  لم فين ي  -اهللا صلى اهللا عليه وس   : يعن
   . ليلة اثنتين وعشرين -في بني عمرو بن عوف بقباء 

   . أقام فيهم أربع عشرة ليلة  : ويقال  : وقال الواقدي

ة في      : قال ابن إسحاق لم الجمع ه وس ن عوف فصالها       فأدرآت رسول اهللا صلى اهللا علي الم ب ي س في المسجد   بن
   . جمعة صالها بالمدينة فكان أول -وادي رانوناء  -الذي في بطن الوادي 

دد     : فقالوا فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم يا رسول اهللا، أقم عندنا في الع
   . والعدة والمنعة

ن    فخلوا - لناقته -  )  ) خلوا سبيلها فإنها مأمورة (  (   : قال اد ب سبيلها فانطلقت حتى إذا وازت دار بني بياضة تلقاه زي
   ؟  هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة  : يا رسول اهللا  : رجال من بني بياضة فقالوا لبيد وفروة بن عمرو في

   . ، فخلوا سبيلها )  ) خلوا سبيلها فإنها مأمورة (  (   : قال

ن  فانطلقت حتى إذا مرت بدا ذر ب ي ساعدة،        ر بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمن عمرو في رجال من بن
   . يا رسول اهللا، هلم إلينا في العدد والمنعة  : فقالوا

   .  )  ) خلوا سبيلها فإنها مأمورة (  (   : قال

ن الخزرج اعترضه    ع وخا    فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازت دار بني الحارث ب ن الربي د    سعد ب ن زي رجة ب
ن الخزرج        ي الحارث ب الوا  وعبد اهللا بن رواحة في رجال من بن دة          : فق دد والع ى الع ا إل م إلين ا رسول اهللا، هل ي

   . والمنعة

   .  )  ) خلوا سبيلها فإنها مأمورة (  (   : قال



 

ن النجار           دار عدي ب ى إذا مرت ب بيلها فانطلقت حت وا س ه   -فخل م أخوال د المط   - وه ا أم عب ب، سلمى بنت    دني ل
ن النجار          عمرو إحدى نسائهم، اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط ي عدي ب أسيرة بن خارجة في رجال من بن

   ؟ أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة  يا رسول اهللا، هلم إلى  : فقالوا

   .  )  ) خلوا سبيلها فإنها مأمورة (  (   : قال

ى  فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دا ان        ر بني مالك بن النجار برآت عل وم، وآ ه السالم الي اب مسجده علي ب
ا   يومئٍذ مربدًا لغالمين يتيمين من بني مالك بن ن            : النجار وهم اذ ب ا في حجر مع رو، وآان ا عم سهل وسهيل ابن

   . عفراء

   . بن زرارة واهللا أعلم آانا في حجر أسعد أنهما  : وقد تقدم في رواية البخاري من طريق الزهري عن عروة  : قلت

رَّ في       : وذآر موسى بن عقبة لم م ه وس ن سلول وهو في          أن رسول اهللا صلى اهللا علي ّي ب ن ُأب د اهللا ب ه بعب طريق
   . بيت

ال   -يومئٍذ سيد الخزرج في أنفسهم    وهو -فوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتظر أن يدعوه إلى المنزل  فق
   . ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفر من األنصار ن دعوك فانزل عليهم، فذآرأنظر الذي  : عبد اهللا

ه  ا رسول        : فقال سعد بن عبادة يعتذر عن ا بك ي نَّ اهللا علين د م ه         لق اج ونملك ى رأسه الت د عل د أن نعق ا نري اهللا وإن
   . علينا

ي عمرو        وآانت األنصار قد اجتمعوا قبل أن يرآب رسول  : قال موسى بن عقبة لم من بن ه وس اهللا صلى اهللا علي
ه   بن عوف فمشوا حول ناقته ال يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحًا على آرامة رسول اهللا صلى اهللا علي

ا   دعوها (  (   : مرَّ بدار من دور األنصار دعوه إلى المنزل فيقول صلى اهللا عليه وسلم وسلم وتعظيمًا له، وآلما فإنه
   .  )  ) فإنما أنزل حيث أنزلني اهللامأمورة، 

   . بيت أبي أيوب حتى ابتنى مسجده ومساآنه فلما انتهت الناقة إلى دار أبي أيوب برآت به على الباب فنزل فدخل

م     : قال ابن إسحاق لم ل ه وس د         لما برآت الناقة برسول اهللا صلى اهللا علي ر بعي ى وثبت فسارت غي ا حت زل عنه ين
ا أول          اهللا عليه وسلم واضع لها زمامهاورسول اهللا صلى  ى مبرآه ا فرجعت إل ى خلفه م التفتت إل ه، ث ال يثنيها ب

   . ورزمت ووضعت جرانها فنزل عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة، فبرآت فيه، ثم تحلحلت

ه رسول          زل علي ه ون ه فوضعه في بيت د رحل ن زي ه و   فاحتمل أبو أيوب خالد ب لم وسأل عن    اهللا صلى اهللا علي س
   ؟ المربد لمن هو

ي عمرو        : فقال له معاذ بن عفراء ا رسول اهللا لسهل وسهيل ابن ه فاتخذه        هو ي ي وسأرضيهما من ان ل ا يتيم وهم
لم       ه وس ه رسول اهللا صلى اهللا علي أمر ب ي          مسجدًا، ف لم في دار أب ه وس زل رسول اهللا صلى اهللا علي ى ون أن ُيبن

   . مل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والمسلمون من المهاجرين واألنصارفع أيوب حتى بني مسجده ومساآنه

   . وستأتي قصة بناء المسجد قريبًا إن شاء اهللا

الحسن علي بن عمرو الحافظ، ثنا أبو عبد اهللا محمد بن  أخبرنا أبو  : وقال أبو عبد اهللا  :  ) في الدالئل ( وقال البيهقي 
ن سعيد، عن       بنمخلد الدوري، ثنا محمد  ى ب ا يحي سليمان بن إسماعيل بن أبي الورد، ثنا إبراهيم بن صرمة، ثن

   . بن عبد اهللا بن أبي طلحة، عن أنس إسحاق

الوا    قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المدينة فلما دخلنا جاء  : قال ائها فق ا ونس ا رسول      : األنصار برجاله ا ي إلين
   . اهللا

   .  )  ) ا الناقة فإنها مأمورةدعو (  (   : فقال



 

   : يقلن فبرآت على باب أبي أيوب فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن

  يا حبذا محمد من جار* نحن جوار من بني النجار 

   )  )  ؟  أتحبونني (  (   : فخرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

   . أي واهللا يا رسول اهللا  : فقالوا

   .  )  ) أحبكم وأنا واهللا أحبكم، وأنا واهللا أحبكم، وأنا واهللا (  (   : فقال

   . آما يروى  ) مستدرآه ( الحاآم في  هذا حديث غريب من هذا الوجه لم يروه أحد من أصحاب السنن، وقد خرجه

و القاسم          : ثم قال البيهقي  ا أب رحمن السلمي، أخبرن د ال و عب ا أب د ا  أخبرن رئ      عب ليمان النحاس المق ن س رحمن ب ل
ي، عن    ببغداد، ثنا عمر بن الحسن الحلبي، حدثنا أبو خيثمة المصيصي، ثنا عيسى بن يونس، عن عوف األعراب

   : النبي صلى اهللا عليه وسلم بحي من بني النجار، وإذا جوار يضربن بالدفوف يقلن مرَّ  : ثمامة، عن أنس قال

  حبذا محمد من جار يا* نحن جوار من بني النجار 

   .  )  ) يحبكم يعلم اهللا أن قلبي (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . ورواه ابن ماجه، عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس به

ه      : أنس قال عن معمر، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن  ) صحيح البخاري ( وفي  ي صلى اهللا علي رأى النب
ال      -عرس  حسبت أنه قال من -النساء والصبيان مقبلين  وسلم ثًال فق لم مم ه وس م   (  (   : فقام النبي صلى اهللا علي الله

   . قالها ثالث مرات  )  ) إلي أنتم من أحب الناس

ن          حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي،  : وقال اإلمام أحمد ا أنس ب ن صهيب، ثن ز ب د العزي حدثني عب
و بكر شيخ يعرف ورسول        أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال مالك ر، وأب وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بك

ول   : وسلم شاب ال يعرف، قال اهللا صلى اهللا عليه ذا الرجل        : فيلقى الرجل أبا بكر فيق ا بكر من ه ا أب ين    ي ذي ب ال
   ؟ يديك

   . سبيل الخير  : وإنما يعني ب إنما يهديه الطريق،هذا الرجل يهديني السبيل، فيحسب الحاس  : فيقول

فارس قد لحق بنا، فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه  يا نبي اهللا هذا  : فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال
   .  )  ) اصرعه اللهم (  (   : وسلم فقال

   . ما شئتمرني يا نبي اهللا ب  : فصرعته فرسه ثم قامت تحمحم، ثم قال

   .  )  ) قف مكانك وال تترآن أحدًا يلحق بنا (  (   : فقال

   . وآان آخر النهار مسلحة له فكان أول النهار جاهدًا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  : قال

ا   فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث إلى  : قال ا وق ا    : لوااألنصار فجاؤا فسلموا عليهم ارآب
   . آمنين مطاعين

ا بالسالح،   ة    فرآب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وحفوا حولهم ل في المدين ي اهللا صلى      : وقي جاء نب
   . جاء نبي اهللا  : إليه ويقولون اهللا عليه وسلم فاستشرفوا نبي اهللا ينظرون



 

ليحدث أهله إذ سمع به عبد اهللا بن سالم وهو في    فإنه  : لفأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب، قا  : قال
ه           نخل ألهله يحترف لهم، فعجل أن يضع ي اهللا صلى اهللا علي ه، وسمع من نب ا فجاء وهي مع الذي يحترف فيه

   ؟ أي بيوت أهلنا أقرب  : نبي اهللا  : وقال وسلم ورجع إلى أهله،

   . فانطلق فهيئ لنا مقيًال، فذهب فهيأ لهما مقيًال  : هذا بابي قالأنا يا نبي اهللا، هذه داري و  : فقال أبو أيوب

لم جاء        قد هيأت مقيًال قوما على برآة اهللا  : ثم جاء فقال يا رسول اهللا ه وس ي اهللا صلى اهللا علي فقيال، فلما جاء نب
ال   ود أن           أشهد   : عبد اهللا بن سالم فق د علمت يه ًا، وإنك جئت بحق، ولق ي اهللا حق يدهم،    أنك نب ن س ي سيدهم واب

   . وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم وأعلمهم

معشر اليهود ويلكم اتقوا اهللا فواهللا الذي ال إله إال هو  يا (  (   : فدخلوا عليه، فقال لهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   .  )  ) اهللا حقًا وأني جئت بحق أسلموا إنكم لتعلمون أني رسول

   . ، ثالثًاما نعلمه  : فقالوا

   . به وآذا رواه البخاري منفردًا به عن محمد غير منسوب، عن عبد الصمد

و       وحدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اهللا  : قال ابن إسحاق م السماعي، حدثني أب ي ره اليزني، عن أب
   . أيوب

ه      الس  لما نزل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في بيتي نزل في   : قال و، فقلت ل وب في العل ا وأم أي   : فل، وأن
زل          بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا، إني أآره و ونن اظهر أنت فكن في العل ي ف وأعظم أن أآون فوقك وتكون تحت

   .  )  ) يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أآون في سفل البيت (  (   : فقال نحن فنكون في السفل،

   . هللا عليه وسلم في سفله وآنا فوقه في المسكنفكان رسول اهللا صلى ا

ا لحاف       ا مالن ة لن وب بقطيف ا وأم أي ًا أن يقطر        فلقد انكسر حب لنا فيه ماء فقمت أن اء تخوف ا الم ا ننشف به غيره
ال  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه شيء ا            : فيؤذيه، ق إذا ردَّ علين ه ف م نبعث إلي ه العشاء ث ا نصنع ل وآن

ه   وأم أيوب موضع يده فأآلنا منه نبتغي بذلك البرآة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد ه تيممت أنافضل جعلنا له في
   . فيه أثرًا فردَّه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم أر ليده -أو ثومًا  -بصًال 

   ؟ ر فيه موضع يدكولم أ يا رسول اهللا، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك  : فجئته فزعًا فقلت  : قال

   .  )  ) أنتم فكلوه إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة، وأنا رجل أناجي فأما (  (   : فقال

   . فأآلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد  : قال

ي الحسن    وآذلك رواه البيهقي من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ر    -أب ي الخي د   -أو أب مرث
   . فذآره  اليزني، عن أبي رهم، عن أبي أيوببن عبد اهللا

   . ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن يونس بن محمد المؤدب، عن الليث

ن سعيد           أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ، أخبرنا أبو عمرو  : وقال البيهقي د ب ا أحم د، ثن ن محم د اهللا ب ا عب ري، ثن الحي
ي           ثابت بن يزي الدارمي، ثنا أبو النعمان، ثنا ولى أب ح م ن الحارث، عن أفل د اهللا ب د، ثنا عاصم األحول، عن عب

وب في      : أبي أيوب أيوب، عن و أي ه    أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل عليه فنزل في السفل وأب و فانتب العل
ال ل       ! نمشي فوق رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : أبو أيوب فقال م ق ب، ث اتوا في جان ي صلى   فتنحوا فب لنب
   .  )  ) السفل أرفق بنا (  (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال -في ذلك   : يعني -اهللا عليه وسلم 

ه     : فقال ان          ال أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول رسول اهللا صلى اهللا علي وب في السفل فك و أي و، وأب لم في العل وس
جيء به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابع رسول فإذا  يصنع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعامًا



 

 فصنع له طعامًا فيه ثوم، فلما ردَّ إليه سأل عن موضع أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  لم يأآل، ففزع وصعد إليه  : وسلم فقيل له

   ؟ أحرام  : فقال

   .  )  ) ولكني أآرههال،  (  (   : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . اهللا عليه وسلم يأتيه الملك وآان النبي صلى  : قال -أو ما آرهت  -فإني أآره ما تكره   : قال

   . رواه مسلم عن أحمد بن سعيد به

ه    : اهللا عليه وسلم ببدر، وفي رواية جيء رسول اهللا صلى  : عن أنس بن مالك قال  ) الصحيحين ( وثبت في  بقدر في
   .  )  ) آل فإني أناجي من ال تناجي (  (   : فيها فلما رآها آره أآلها، قال فسأل فأخبر بما  : روات من بقول، قالخض

وب أخذ بخطام         أن أسعد بن زرارة لما نزل رسول اهللا صلى اهللا    : وقد روى الواقدي ي أي لم في دار أب ه وس علي
   . عنده ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكانت

وب      أول هدية أهديت إلى رسول اهللا صلى  : وروي عن زيد بن ثابت أنه قال ي أي زل دار أب اهللا عليه وسلم حين ن
ال       : فقلت أنا جئت بها، قصعة فيها خبز مثرود بلبن وسمن، ذه القصعة أمي، فق ا      : أرسلت به ارك اهللا فيك ودع ب

اب رسول اهللا          قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق أصحابه فأآلوا، ثم جاءت ى ب ة إال وعل ا آانت من ليل لحم وم
ال    اهللا عليه وسلم الثالث واألربعة يحملون الطعام يتناوبون، وآان مقامه في دار أبي صلى   : أيوب سبعة أشهر ق

ا        -أيوب  وهو نازل في دار أبي -وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ع ومعهم ا راف ة وأب ن حارث د ب مواله زي
ران وخ  ةبعي ا بفاطم م ليجيئ مائة دره ة   مس لم، وسودة بنت زمع ه وس ي رسول اهللا صلى اهللا علي وم ابنت وأم آلث

ن     زوجته، وأسامة بن ي العاص ب ة أب  زيد، وآانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان، وزينب عند زوجها بمك
عيال أبي بكر وفيهم عائشة ب الربيع، وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة وخرج معهم عبد اهللا بن أبي بكر

   . وسلم أم المؤمنين ولم يدخل بها رسول اهللا صلى اهللا عليه

ري،        أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد  : وقال البيهقي ن عمرو العكب دثنا خلف ب الصفار، ح
أن رسول اهللا صلى اهللا    : بيربن موسى، عن عبد اهللا بن الز ثنا سعيد بن منصور، ثنا عطاف بن خالد، ثنا صديق

 فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن علي وبين دار الحسن بن زيد فأتاه الناس عليه وسلم قدم المدينة
   . يا رسول اهللا المنزل  : فقالوا

   .  )  ) دعوها فإنها مأمورة (  (   : فانبعثت به راحلته فقال

انوا  ثم خرجت به حتى جاءت موضع المن ردون     بر فاستناخت ثم تحللت، وثم عريش آ ه ويتب يعرشونه ويعمرون
إن   : يا رسول اهللا  : فآوى إلى الظل فأتاه أبو أيوب، فقال فيه، فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن راحلته فيه

   . فأنقل رحلك إلي منزلي أقرب المنازل إليك

   )  )  ! نعم  (  (   : قال

   ؟ تحل يا رسول اهللا، أين  : لى المنزل، ثم أتاه رجل، فقالفذهب برحله إ

   .  )  ) إن الرجل مع رحله حيث آان (  (   : قال

ي        وثبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في العريش اثنتي عشرة ليلة حتى ة ألب ة عظيم ذه منقب ى المسجد، وه بن
   . اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسول  أيوب خالد بن زيد رضي اهللا عنه، حيث نزل في داره

ن  ه    وقد روينا من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن علي بن عبد اهللا ب اس رضي اهللا عن دم      : عب ا ق ه لم أن
ا من     -أبو أيوب البصرة  ًا عليه اس نائب ه         وآان ابن عب ي طالب رضي اهللا عن ن أب ي ب ة عل ن     -جه ه اب فخرج ل



 

ا           أن عباس عن داره حتى أنزله فيها آما ق عليه ا أغل ه آل م لم في داره، وملك ه وس زل رسول اهللا صلى اهللا علي
   . بابها

   . ولما أراد االنصراف أعطاه ابن عباس عشرين ألفًا، وأربعين عبدًا

   . وقد صارت دار أبي أيوب بعده إلى مواله أفلح

ا ألهل     وصلح ما فاشتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف دينار ا ووهبه وهى من بنيانه
   . بيت فقراء من أهل المدينة

رة         وآذلك نزوله عليه السالم في دار بني النجار واختيار اهللا له ذلك ة دور آثي ان في المدين د آ ة وق ة عظيم منقب
وا في    تبلغ تسعًا آل دار محلة مستقلة بمساآنها د اجتمع تهم   ونخيلها وزروعها وأهلها، آل قبيلة من قبائلهم ق محل

   . المتالصقة، فاختار اهللا لرسول اهللا دار بني مالك بن النجار وهي آالقرى

   . مالك سمعت قتادة، عن أنس بن  : من حديث شعبة  ) الصحيحين ( وقد ثبت في 

و      خير دور األنصار (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال م بن د األشهل، ث الحارث  بنو النجار، ثم بنو عب
   .  )  ) األنصار خير بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي آل دور

   . علينا ما أرى النبي صلى اهللا عليه وسلم إال قد فضل  : فقال سعد بن عبادة

   . قد فضلكم على آثير  : فقيل

   . هذا لفظ البخاري

ك  ن      ب  وآذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أنس، وأبي سلمة، عن أبي أسيد مال ادة ب ة، ومن حديث عب ن ربيع
   . سواء سهل، عن أبي حميد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بمثله

ادة       : زاد في حديث أبي حميد؛ فقال ن عب يد لسعد ب و أس ر أن    : أب م ت ر األنصار        أل لم خي ه وس ي صلى اهللا علي النب
   ؟ هللا خيرت دور األنصار فجعلتنا آخرًايا رسول ا  : وسلم فقال فجعلنا آخرًا، فأدرك سعد النبي صلى اهللا عليه

   .  )  ) أوليس بحسبكم أن تكونوا من األخيار (  (   : قال

   . الدنيا واآلخرة قد ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة وهم األنصار الشرف والرفعة في

وُهمْ   ُقوَنَوالسَّاِب }   : قال اهللا تعالى ِذيَن اتََّبُع وا       اْلَأوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْلَأْنَصاِر َوالَّ ْنُهْم َوَرُض ُه َع َي اللَّ اٍن َرِض ِبِإْحَس
   .  ] 100 : توبةال [   { اْلَعِظيُم َتْجِري َتْحَتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا َذِلَك اْلَفْوُز َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت

ي  َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواْلِإيَماَن {   : وقال تعالى ا     ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوَلا َيِجُدوَن ِف ًة ِممَّ ُدوِرِهْم َحاَج ُص
   .  ] 9 : الحشر [   } ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َآاَن

لم   ه وس وال الهجرة لكنت    (  (   : وقال رسول اهللا صلى اهللا علي عبًا          ل ًا وش اس وادي و سلك الن رءًا من األنصار، ول ام
   .  )  ) واألنصار شعار والناس دثار لسلكت وادي األنصار وشعبهم،

   .  )  ) األنصار آرشي وعيبتي (  (   : وقال

   .  )  ) أنا سلم لمن سالمهم، وحرب لمن حاربهم (  (   : وقال



 

ن ثابت        : وقال البخاري ا شعبة، حدثني عدي ب ال  حدثنا حجاج بن منهال، ثن ول       : ق ن عازب يق راء ب   : سمعت الب
بهم إال    (  (   : -صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا   : أو قال -سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  األنصار ال يح

   .  )  ) إال منافق، فمن أحبهم أحبه اهللا، ومن أبغضهم أبغضه اهللا مؤمن وال يبغضهم

   . وقد أخرجه بقية الجماعة إال أبا داود من حديث شعبة به

د       : وقال البخاري أيضًا ا شعبة، عن عب راهيم، ثن رحمن   حدثنا مسلم بن إب ن        ال ر، عن أنس ب ن جبي د اهللا ب ن عب ب
   .  )  ) آية اإليمان حب األنصار، وآية النفاق بغض األنصار (  (   : مالك، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن مهدي   ورواه البخاري أيضًا، عن أبي الوليد، والطيالسي، ومسلم، من حديث
   . أربعتهم عن شعبة به

   . واآليات واألحاديث في فضائل األنصار آثيرة جدًا

دوم رسول اهللا صلى اهللا      وما أحسن ما قال أبو قيس صرمة بن أبي أنس المتقدم ذآره أحد شعراء األنصار في ق
   . وألصحابه رضي اهللا عنهم أجمعين عليه وسلم إليهم ونصرهم إياه ومواساتهم له

ه من     مة بن أبي أنس أيضًا يذآر ماوقال أبو قيس صر  : قال ابن إسحاق أآرمهم اهللا به من اإلسالم وما خصهم ب
   : رسوله عليه السالم

  يذآر لو يلقى صديقًا مواتيا* ثوى في قريش بضع عشرة حجًة 

  فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا* ويعرض في أهل المواسم نفسه 

  ضياوأصبح مسرورًا بطيبة را* فلما أتانا واطمأنت به النوى 

  وآان له عونًا من اهللا باديا* وألفى صديقًا واطمأنت به النوى 

  وما قال موسى إذ أجاب المناديا* يقص لنا ما قال نوح لقومه 

  قريبًا وال يخشى من الناس نائيا* فأصبح ال يخشى من الناس واحدًا 

  وأنفسنا عند الوغى والتآسيا* بذلنا له األموال من جل مالنا 

  جميعًا ولو آان الحبيب المواسيا* ي عادى من الناس آلهم نعادي الذ

  وأن آتاب اهللا أصبح هاديا* ونعلم أن اهللا ال شيء غيره 

  حنانيك ال تظهر علينا األعاديا* أقول إذا صليت في آل بيعة 

  تبارآت اسم اهللا أنت المواليا* أقول إذا جاوزت أرضًا مخيفة 

  أنك ال تبقي لنفسك باقياو* فطأ معرضًا إن الحتوف آثيرة 

  إذا هو لم يجعل له اهللا واقيا* فواهللا ما يدري الفتى آيف سعيه 

  إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا* وال تحفل النخل المعيمة ربها 



 

ن سعيد     ذآرها ابن إسحاق وغيره ورواها عبد اهللا بن الزبير الحميدي وغيره، عن ى ب سفيان بن عيينة، عن يحي
د    : جوز من األنصار قالت   األنصاري، عن ع ذه           رأيت عب روي ه يس ي ن ق ى صرمة ب اس يختلف إل ن عب اهللا ب

   . األبيات رواه البيهقي

   . السالم فصل تشريف المدينة بهجرته عليه 

ًال وحصنًا     وقد شرفت المدينة أيضًا بهجرته عليه السالم إليها وصارت آهفًا ألولياء اهللا وعباده الصالحين، ومعق
   . للعالمين لمسلمين ودار هدىمنيعًا ل

   . اهللا واألحاديث في فضلها آثيرة جدًا لها موضع آخر نوردها فيه إن شاء

   : عن أبي هريرة قال من طريق حبيب بن يساف، عن جعفر بن عاصم،  ) الصحيحين ( وقد ثبت في 

   .  )  ) آما تأرز الحية إلى جحرها المدينة إن اإليمان ليأرز إلى (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ه،        ورواه مسلم أيضًا عن محمد بن رافع، عن شبابة، عن عاصم بن محمد بن ر، عن أبي ن عم د اهللا ب ن عب زيد ب
   . عن ابن عمر، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم نحوه

ه سمع       ) الصحيحين ( وفي  ن سعيد أن ى ب اب س    أيضًا من حديث مالك، عن يحي ا الحب ن يسار  أب ا     : عيد ب سمعت أب
المدينة، تنقي   : يثرب، وهي  : أمرت بقرية تأآل القرى، يقول (  (   : وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  : هريرة يقول

   . بتفضيلها على مكة وقد انفرد اإلمام مالك عن بقية األئمة األربعة  )  ) آما ينقي الكير خبث الحديد الناس

ال البيهق    د ق د،         : يوق و الولي ي أب افظ، أخبرن د اهللا الح و عب ا أب اال      أخبرن د اهللا، ق ن عب و بكر ب ن      : وأب ا الحسن ب ثن
ه    سفيان، ثنا أبو موسى األنصاري، ثنا سعيد بن سعيد، حدثني أخي، عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا علي

   .  )  ) أحب البالد إليك اللهم إنك أخرجتني من أحب البالد إليَّ فاسكني (  (   : وسلم قال

   . فأسكنه اهللا المدينة

ذي ضم جسد رسول        أن مكة أفضل من   : وهذا حديث غريب جدًا، والمشهور عن الجمهور ان ال ة إال المك المدين
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ام المناسك من  ( آتاب  وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة يطول ذآرها ههنا ومحلها ذآرناها في إن شاء    ) األحك
   . اهللا تعالى

شعيب، عن الزهري، أخبرنا أبو سلمة بن عبد  حدثنا أبو اليمان، ثنا  : وأشهر دليل لهم في ذلك ما قال اإلمام أحمد
الحزورة في         أن عبد اهللا بن عدي بن الحمراء  : الرحمن لم وهو واقف ب ه وس أخبره أنه سمع النبي صلى اهللا علي

   .  )  ) خرجت واهللا إنك لخير أرض اهللا وأحب أرض اهللا إلي، ولوال أني أخرجت منك ما (  (   : سوق مكة يقول

   . عن الزهري به وآذا رواه أحمد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن آيسان،

   . عن الزهري به وهكذا رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث الليث، عن عقيل،

   . حسن صحيح  : رمذيوقال الت

   . وقد رواه يونس، عن الزهري به

      . وحديث الزهري عندي أصح ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة،

ي    : قال اإلمام أحمد رة         حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أب ي هري رحمن، عن أب د ال ن عب لمة ب س
  الحزورة اهللا صلى اهللا عليه وسلم على وقف رسول  : قال



 

   .  )  ) أهلك أخرجوني منك ما خرجت علمت أنك خير أرض اهللا وأحب األرض إلى اهللا، ولوال أن (  (   : فقال

   . وآذا رواه النسائي من حديث معمر به

   . وهذا وهم من معمر  : قال الحافظ البيهقي

رو، عن أ        ن عم د ب د رواه بعضهم عن محم رة وهو      وق ي هري لمة، عن أب ي س م، والصحيح    ب ة    : أيضًا وه رواي
   . الجماعة

ي    حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، عن معمر، عن  : وقال أحمد أيضًا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أب
ر أرض اهللا  واهللا إنك ل  (  (   : وسلم قال وهو في سوق الحزورة    سلمة، عن بعضهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه خي

   .  )  ) ولوال أني أخرجت منك ما خرجت وأحب األرض إلى اهللا

د        ورواه الطبراني، عن أحمد بن خليد الحلبي، عن الحميدي، عن الدراوردي، ن أخي الزهري، عن محم عن اب
   . بن جبير بن مطعم، عن عبد اهللا بن عدي بن الحمراء به

   . هللا أعلمفهذه طرق هذا الحديث، وأصحها ما تقدم وا

  وقائع السنة األولى من الهجرة 

نة ست عشرة      نهم في س ل  -اتفق الصحابة رضي اهللا ع نة سبع عشرة،   : وقي اني عشرة   س ة  -أو ثم ي الدول ف
ع        العمرية على جعل ابتداء التاريخ اإلسالمي من سنة الهجرة، ه رف ؤمنين عمر رضي اهللا عن ر الم وذلك أن أمي

   . إنه يحل عليه في شعبان  : وفيه لرجل على آخر، -حجة   : أي -إليه صك 

   ؟ الماضية، أو اآلتية  أشعبان هذه السنة التي نحن فيها أو السنة  ؟ أي شعبان  : فقال عمر

   . ذلك ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير

   . بملكوهم واحدًا بعد واحد الفرس يؤرخون أرخوا آتاريخ الفرس فكره ذلك وآانت  : فقال قائل

   . فلبس المقدوني فكره ذلك وآانوا يؤرخون بملك اسكندر بن  . أرخوا بتاريخ الروم  : وقال قائل

   . بل بهجرته  : بل بمبعثه، وقال آخرون  : آخرون أرخوا بمولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال  : وقال آخرون

   . بل بوفاته عليه السالم  : وقال آخرون

   . معه على ذلك فمال عمر رضي اهللا عنه إلى التاريخ بالهجرة لظهوره واشتهاره واتفقوا

   . التاريخ ومتى أرخوا التاريخ  :  ) صحيحه ( وقال البخاري في 

ن سعد      ه، عن سهل ب ال  حدثنا عبد اهللا بن مسلم، ثنا عبد العزيز، عن أبي ا عدوا من مبعث       : ق ي صلى اهللا   م النب
   . مقدمه المدينة عليه وسلم وال من وفاته، ما عدوا إال من

   . في التاريخ فأجمعوا على الهجرة استشار عمر  : الزناد، عن أبيه قال حدثنا ابن أبي  : وقال الواقدي

   . أرخوا  : ر فقالقام رجل إلى عم  : قال وقال أبو داود الطيالسي، عن قرة بن خالد السدوسي، عن محمد بن سيرين

   ؟ ما أرخوا  : فقال

   . شيء تفعله األعاجم يكتبون في شهر آذا من سنة آذا  : فقال



 

   . حسن فأرخوا  : فقال عمر

   ؟ من أي السنين نبدأ  : فقالوا

   . من وفاته  : من مبعثه، وقالوا  : فقالوا

   . ثم أجمعوا على الهجرة

   ؟ وأي الشهور نبدأ  : ثم قالوا

   . رمضان  : قالوا

   . على المحرم المحرم، فهو مصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام فاجتمعوا  : ثم قالوا

ه     : محصن حدثنا قتيبة، ثنا نوح بن قيس الطائي، عن عثمان بن  : وقال ابن جرير أن ابن عباس آان يقول في قول
   . هو المحرم فجر السنة  :  ] 2-1 : الفجر [  { َعْشٍر َوَلَياٍل* َواْلَفْجِر  }   : تعالى

اس، ويضرب       إن المحرم شهر اهللا وهو رأس السنة يكسي  : وروى عن عبيد بن عمير قال ه الن ؤرخ ب ت، وي البي
   . فيه الورق

ى     : دينار قال حدثنا روح بن عبادة، ثنا زآريا بن إسحاق، عن عمرو بن  : وقال أحمد إن أول من ورخ الكتب يعل
   . عليه وسلم قدم المدينة في ربيع األول وأن الناس أرخوا ألول السنة بن أمية باليمن، وأن رسول اهللا صلى اهللا

ار    : قاال وروى محمد بن إسحاق، عن الزهري، وعن محمد بن صالح، عن الشعبي أنهما أرخ بنو إسماعيل من ن
م    ا من بنيان إبراهيم وإسماعيلإبراهيم، ثم أرخو ل، ث البيت، ثم أرخوا من موت آعب بن لؤي، ثم أرخوا من الفي

ن الخطاب من    ك سنة سبع عشرة       أرخ عمر ب اني عشرة    -الهجرة وذل ذا الفصل محررًا       -أو ثم ا ه د ذآرن وق
   . وطرقه في السيرة العمرية وهللا الحمد بأسانيده

داء ال   : والمقصود اريخ اإلسالمي من سنة الهجرة،     أنهم جعلوا ابت نهم         ت ا اشتهر ع ا من المحرم فيم وا أوله وجعل
     . وهذا هو قول جمهور األئمة

ال     ه ق ك أن ام مال ه        أول السنة اإلسالمية    : وحكى السهيلي وغيره عن اإلم اجر في ذي ه ه الشهر ال ع األول ألن ربي
   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من أول    : أي  { أول يوم لمسجد أسس على التقوى من }   : ذلك في موضع آخر بقوله تعالىوقد استدل السهيلي على 
وهو أول يوم من التاريخ آما اتفق الصحابة على أول سني التاريخ  يوم حلول النبي صلى اهللا عليه وسلم المدينة،

   . عام الهجرة

ك ألن أول شهور العرب     ن هذا الذي قاله اإلمام مالك رحمه اهللا مناسب، ولكن العملوال شك أ على خالفه، وذل
   . أولها المحرم آما هو المعروف لئال يختلط النظام واهللا أعلم المحرم فجعلوا السنة األولى سنة الهجرة، وجعلوا

اهللا المستعان    ول وب ة ورسول        : فنق ايع         اهللاستهلت سنة الهجرة المبارآ د ب ة، وق يم بمك لم مق ه وس صلى اهللا علي
دمنا في      ا ق ة آم ة الثاني ل سنة             األنصار بيعة العقب اني عشر من ذي الحجة قب ة الث ام التشريق وهي ليل أوسط أي

   . الهجرة

اجر من         ثم رجع األنصار وأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمسلمين في   اجر من ه ة فه ى المدين الهجرة إل
ه  أصحاب و بكر          ه إلى المدينة حتى لم يبق بمكة من يمكن لم، وحبس أب ه وس الخروج إال رسول اهللا صلى اهللا علي

   . اهللا عليه وسلم ليصحبه في الطريق آما قدمنا ثم خرجا على الوجه الذي تقدم بسطه نفسه على رسول اهللا صلى



 

م       ي ماوتأخر علي بن أبي طالب بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم بأمره ليؤد ع، ث ه السالم من الودائ آان عنده علي
   . وسلم يوم االثنين قريبًا من الزوال وقد اشتد الضحاء لحقهم بقباء فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه

   . وذلك لليلتين خلتا من شهر ربيع األول  : قال الواقدي وغيره

ي عشرة      ه لثنت ح أن ة وحكاه ابن إسحاق إال أنه لم يعرج عليه ورجَّ ه         ليل ذي علي ذا هو المشهور ال ه، وه خلت من
   . الجمهور

لمة     وقد آانت مدة إقامته عليه السالم بمكة بعد البعثة ثالث عشرة سنة في ن س اد ب أصح األقوال، وهو رواية حم
   . عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس

   . عشرة سنة ثالث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألربعين سنة، وأقام بمكة  : قال

ار،      وهكذا روى ابن جرير، عن محمد بن معمر، عن روح بن عبادة، عن زآريا بن ن دين إسحاق، عن عمرو ب
   . بمكة ثالث عشرة مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : عن ابن عباس أنه قال

   : وتقدم أن ابن عباس آتب أبيات صرمة بن أبي أنس بن قيس

  يذآر لو يلقى صديقًا مواتيا* حجة ثوى في قريش بضع عشرة 

اس   عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن  : وقال الواقدي ن عب ول      : عكرمة، عن اب ه استشهد بق أن
     . صرمة

  يذآر لو يلقى صديقًا مواتيا* ثوى في قريش بضع عشرة حجة 

   . عشرة حجة، وهو قول غريب جدًا ي خمسوهكذا رواه ابن جرير، عن الحارث، عن محمد بن سعد، عن الواقد

ى رسول اهللا      : قتادة قال حدثت عن روح بن عبادة، ثنا سعيد، عن  : وأغرب منه ما قال ابن جرير رآن عل نزل الق
   . بالمدينة صلى اهللا عليه وسلم ثماني سنين بمكة، وعشرًا

ام   آلخرعشرًا بمكة، وعشرًا بالمدينة، وهذا القول ا  : وآان الحسن يقول الذي ذهب إليه الحسن البصري من أنه أق
ك وعائشة      ن مال ه أنس ب ر           بمكة عشر سنين ذهب إلي ن جري ا رواه اب ار فيم ن دين ن المسيب وعمرو ب وسعيد ب

   . عنهم

   . هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس وهو رواية عن ابن عباس رواها أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد، عن

   . فمكث بمكة عشرًا لنبي صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وأربعين،أنزل على ا  : قال

ال     ه ق دمنا عن الشعبي أن د ق رن إسرافيل برسول اهللا صلى اهللا     : وق ة      ق ه الكلم ي إلي لم ثالث سنين يلق ه وس علي
   . ثم آان بعد ذلك جبريل يسمع حسه وال يرى شخصه،  : والشيء، وفي رواية

ال         أنه أنكر قول الشعبي هذا، وحاول  : ض مشايخهوقد حكى الواقدي عن بع ول من ق ين ق ر أن يجمع ب ن جري اب
   . ثالث عشرة بهذا الذي ذآره الشعبي واهللا أعلم إنه عليه السالم أقام بمكة عشرًا، وقول من قال

  فصل تأسيس مسجد قباء 

ا  عمرو  ولما حل الرآاب النبوي بالمدينة، وآان أول نزوله بها في دار بني بن عوف وهي قباء آما تقدم فأقام به
   . ثماني عشرة ليلة  : وقيل ثنتين وعشرين ليلة،  : -أآثر ما قيل  -

   . بضع عشرة ليلة  : وقيل



 

   . ثالث ليال  : وقال موسى بن عقبة

   . من يوم االثنين إلى يوم الجمعة واألشهر ما ذآره ابن إسحاق وغيره أنه عليه السالم أقام فيهم بقباء

   . قباء مسجد -على ما ذآرناه  -وقد أسس في هذه المدة المختلف في مقدارها 

لم أسسه في أول     : وقد ادعى السهيلي ه          أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ك قول ى ذل اء وحمل عل ى قب دم إل وم ق ي
   .  )  ( أول يوم منلمسجد أسس على التقوى  )  (   : تعالى

ه   : ورد قول من أعربها الى   من تأسيس أول يوم، وهو مسجد شريف فاضل نزل في ه تع ى     }   : قول َس َعَل ِجٌد ُأسِّ َلَمْس
بُّ   َأْن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّ التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل َيْوٍم َأَحقُّ ُه ُيِح ُروا َواللَّ ِرينَ  وَن َأْن َيَتَطهَّ ة  [   { اْلُمطَّهِّ ا   ] 108 : التوب ، آم
   . أنه مسجد المدينة والجواب عنه  ) صحيح مسلم ( التفسير وذآرنا الحديث الذي في  تكلمنا على تقرير ذلك في

د      ام أحم ذي رواه اإلم ا الحديث ال و        : وذآرن ا أب د، ثن ن محم دثنا حسن ب ن        ح ا شرحبيل، عن عويم ب س، ثن إدري
ال    أنه حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : ساعدة اء فق اء      (  (   : أتاهم في مسجد قب يكم الثن د أحسن عل إن اهللا ق

   .  )  )  ؟ مسجدآم فما هذا الطهور الذي تطهرون به  في الطهور في قصة

لنا       أنه آان لنا جيران واهللا يا رسول اهللا ما نعلم شيئًا إال  : قالوا ائط فغس ارهم من الغ من اليهود فكانوا يغسلون أدب
   . آما غسلوا

   . وله شواهد أخر  ) صحيحه ( وأخرجه ابن خزيمة في 

   . وروي عن خزيمة بن ثابت، ومحمد بن عبد اهللا بن سالم، وابن عباس

ي        ، عنوقد روى أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث ة، عن أب ي ميمون ن أب راهيم ب إب
اء   نزلت هذه  : هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال روا واهللا      {   : اآلية في أهل قب ون أن يتطه ه رجال يحب في

   .  } يحب المتطهرين

   . آانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه اآلية  : قال

   . غريب من هذا الوجه  : ثم قال الترمذي

   . ويونس بن الحارث هذا ضعيف واهللا أعلم  : قلت

ن         بأنه المسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الرزاق،  : وممن قال ر، عن الزهري، عن عروة ب عن معم
   . الزبير

اس، وحكى عن الشعبي، والحسن       ن عب ر،       ورواه علي بن أبي طلحة، عن اب ن جبي ادة، وسعيد ب البصري، وقت
   . وغيرهم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعطية العوفي،

ا    زوره فيم لم ي ان     وقد آان النبي صلى اهللا عليه وس ه، وآ د ويصلي في ارًة         بع ًا وت ارة راآب اء آل سبت ت أتي قب ي
   . ماشيًا

   .  )  ) صالة في مسجد قباء آعمرة (  (   : وفي الحديث

ي صلى  أن جبرائيل عليه السالم هو الذي أش  : وقد ورد في حديث ة مسجد        ار للنب ى موضع قبل لم إل ه وس اهللا علي
   . بالمدينة، بل أول مسجد جعل لعموم الناس في هذه الملة قباء، فكان هذا المسجد أول مسجد بني في اإلسالم

فيه ويصلي ألن ذاك آان لخاصة نفسه لم  واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصديق بمكة عند باب داره يتعبد
   . اس عامة واهللا أعلميكن للن



 

دوم      ا سمع بق لمان الفارسي لم ى       وقد تقدم إسالم سلمان في البشارات، وأن س لم إل ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
ال    المدينة ذهب إليه وأخذ معه شيئًا فوضعه بين يديه اء ق ه         : وهو بقب ذا صدقة، فكفَّ رسول اهللا صلى اهللا علي ه

 هذه هدية فأآل منه وأمر  : لوا منه، ثم جاء مرة أخرى ومعه شيء فوضعه وقالأصحابه فأآ وسلم فلم يأآله وأمر
   . أصحابه فأآلوا

   . تقدم الحديث بطوله

  فصل في إسالم عبد اهللا بن سالم 

   . اهللا بن سالم حدثنا محمد بن جعفر، ثنا عوف، عن زرارة، عن عبد  : قال اإلمام أحمد

ه عرفت          عليه وسلم المدينة انجفل الناس،لما قدم رسول اهللا صلى اهللا  : قال ا تبينت وجه ل، فلم يمن انجف فكنت ف
   . أنه ليس بوجه آذاب

ل        يا أيها الناس، أفشوا السالم،   (  (   : فكان أول شيء سمعته يقول ام، وصلوا باللي ام، وصلوا األرح وا الطع وأطعم
   .  )  ) بسالم والناس نيام، تدخلوا الجنة

   . أوفى به عنه وابن ماجه، من طرق عن عوف األعرابي، عن زرارة بن أبي ورواه الترمذي،

   . صحيح  : وقال الترمذي

أول قدومه حين أناخ بقباء في بني عمرو  ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه سمع بالنبي صلى اهللا عليه وسلم ورآه
   . بن عوف

اخ   وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب، عن أنس أنه اجتمع  ه حين أن ه من        ب د ارتحال وب عن ي أي د دار أب عن
   . قباء إلى دار بني النجار آما تقدم

   . النجار، واهللا أعلم فلعله رآه أول ما رآه بقباء، واجتمع به بعد ما صار إلى دار بني

   . وفي سياق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس

د       : فقال عبد اهللا بن سالم فلما جاء النبي صلى اهللا عليه وسلم جاء  : قال أشهد أنك رسول اهللا وأنك جئت بحق، وق
وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم  علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم

   . أني قد أسلمت قالوا فيَّ ما ليس فيَّ إن يعلموا

   . ود فدخلوا عليهفأرسل نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى اليه

ذي ال        (  (   : فقال لهم واهللا ال وا اهللا ف م، اتق ود ويلك ا معشر اليه ي          ي ًا وأن ي رسول اهللا حق م لتعلمون أن ه إال هو إنك إل
   .  )  ) جئتكم بحق فأسلموا

   . ما نعلمه  : قالوا

   . قالوا ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسلم قالها ثالث مرار

   )  )  ؟ جل فيكم عبد اهللا بن سالمفأي ر (  (   : قال

   . ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا  : قالوا

   )  )  ؟ أفرأيتم إن أسلم  (  (   : قال



 

   . حاش هللا ما آان ليسلم  : قالوا

ه   يهود اتقوا اهللا فواهللا الذي ال يا معشر  : فخرج فقال  )  ) يا ابن سالم اخرج عليهم (  (   : قال إله إال هو إنكم لتعلمون أن
   . بالحق رسول اهللا وأنه جاء

   . آذبت  : فقالوا

   . فأخرجهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هذا لفظه

   . فلما خرج عليهم شهد شهادة الحق  : وفي رواية

   . الذي آنت أخاف يا رسول اهللا هذا  : َشرَُّنا وابن َشرَِّنا، وتنقصوه فقال  : قالوا

ي      أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ، أخبرنا األصم، حدثنا  : وقال البيهقي ن أب د اهللا ب ا عب محمد بن إسحاق الصنعاني، ثن
   . بكر، ثنا حميد، عن أنس

لم      : قال ه وس ه    وهو  -سمع عبد اهللا بن سالم بقدوم النبي صلى اهللا علي ه      -في أرض ل ي صلى اهللا علي أتى النب ف
ي  أسائلك عن ثالث ال يعلمهن إني   : وسلم فقال ا أول أشراط الساعة     : إال نب ة       ؟ م ه أهل الجن ام يأآل ا أول طع   ؟ وم

   ؟ إلى أبيه أو إلى أمه وما بال الولد

   .  )  ) أخبرني بهن جبريل آنفًا (  (   : قال

   ؟ جبريل  : قال

   )  )  ! نعم  (  (   : قال

   . عدو اليهود من المالئكة  : قال

   ] 97 : البقرة [   { َقْلِبَك ِبِإْذِن اللَِّه َمْن َآاَن َعُدّوًا ِلِجْبِريَل َفِإنَُّه َنزََّلُه َعَلى }   : قرأ ثم

ا أو     فنار تخرج على الناس من  : أما أول أشراط الساعة (  (   : قال ى المغرب، وأم ه   المشرق تسوقهم إل ام يأآل ل طع
د  فزيادة آبد حوت، وأما  : أهل الجنة اء               : الول ه، وإذا سبق م ى أبي د إل زع الول رأة ن اء الم اء الرجل م إذا سبق م ف

   .  )  ) ماء الرجل نزعت الولد المرأة

ل أن  اليهود قوم بهت وأنهم إن يعلموا بإس أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، يا رسول اهللا، إن  : فقال المي قب
   . تسألهم عني بهتوني

   )  )  ؟ أي رجل عبد اهللا بن سالم فيكم (  (   : فجاءت اليهود فقال

   . خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا  : قالوا

   )  )  ؟ أرأيتم إن أسلم  (  (   : قال

   . أعاذه اهللا من ذلك  : قالوا

   . رسول اهللا إال اهللا وأشهد أن محمدًاأشهد أن ال إله   : فخرج عبد اهللا فقال

   . شرنا وابن شرنا وانتقصوه  : قالوا

   . هذا الذي آنت أخاف يا رسول اهللا  : قال



 

   . ورواه البخاري، عن عبد بن منير، عن عبد اهللا بن أبي بكر به

   . ورواه عن حامد بن عمر، عن بشر بن المفضل، عن حميد به

د     ح  : قال محمد بن إسحاق ن عب ى ب ر، عن يحي ن سالم        دثني عبد اهللا بن أبي بك د اهللا ب اهللا، عن رجل من آل عب
لما سمعت برسول اهللا وعرفت صفته    : قال -وآان حبرًا عالمًا  - آان من حديث عبد اهللا بن سالم حين أسلم  : قال

ه ح     واسمه وهيئته وزمانه ذلك صامتًا علي رًا ب دم رسول اهللا صلى اهللا    الذي آنا نتوآف له، فكنت بقباء مس ى ق  ت
   . عليه وسلم المدينة، فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف

ا    فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة، فلم
لم       ه وس دوم رسول اهللا صلى اهللا علي ر بق ي ح      سمعت الخب ي عمت ـَّبرُت، فقالت ل ري  آ و آنت     : ين سمعت تكبي ل

   . سمعت بموسى بن عمران مازدت

   . بعث بما بعث به أي عمه، واهللا هو أخو موسى بن عمران وعلى دينه  : قلت لها  : قال

   ؟ الساعة يا ابن أخي أهو الذي آنا نخبر أنه يبعث مع نفس  : فقالت له  : قال

   ! نعم   : قلت لها  : قال

   . فذاك إذًا  : قالت

ى         : قال م رجعت إل لم فأسلمت ث ه وس لموا وآتمت       فخرجت إلى رسول اهللا صلى اهللا علي أمرتهم فأس ي ف أهل بيت
ود     : إسالمي من اليهود وقلت  ا رسول اهللا إن اليه ي           ي دخلني في بعض بيوتك فتغيبن ي أحب أن ت وم بهت، وإن ق

ابوني،      أنا فيهم قبل أن يعلموا بإس  عنهم، ثم تسألهم عني فيخبروك آيف وني وع ذلك بهت وا ب إنهم إن يعلم المي، ف
   . تقدم وذآر نحو ما

   . فحسن إسالمها فأظهرت إسالمي وإسالم أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث  : قال

ر،    : وقال يونس بن بكير ي بك ي        عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد اهللا بن أب حدثني محدث، عن صفية بنت حي
   : قالت

ا قط    لم يكن د لهم دم رسول        أحد من أبي وعمي أحب إليهما مني، لم ألقهما في ول ا ق ه، فلم أهش إال أخذاني دون
واهللا     -عوف  قرية بني عمرو بن -صلى اهللا عليه وسلم قباء  غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، ف

   . الشمس ما جاآنا إال مع مغيب

ا،        ان الهوينا، فهششت إليهما آما آنتفجاآنا فاترين آسالنين ساقطين يمشي ي واحد منهم ا نظر إل واهللا م أصنع ف
   ؟ أهو هو  : فسمعت عمي أبا ياسر يقول ألبي

   ! نعم واهللا   : قال

   ؟ تعرفه بنعته وصفته  : قال

   ! قال نعم واهللا 

   ؟ فماذا في نفسك منه  : قال

   . عداوته واهللا ما بقيت  : قال

دم رسول        : قبة، عن الزهريوذآر موسى بن ع ن أخطب حين ق ة      أن أبا ياسر ب لم المدين ه وس اهللا صلى اهللا علي
تم تنتظرون،            : فقال ذهب إليه وسمع منه وحادثه، ثم رجع إلى قومه ذي آن اءآم بال د ج إن اهللا ق وِن ف وم أطيع ا ق ي



 

ي النضير   وهو يومئذ سيد اليهود، وه -فانطلق أخوه حيي بن أخطب  فاتبعوه وال تخالفوه ى   -ما من بن  فجلس إل
د رجل      : فقال -وآان فيهم مطاعًا  -رسول اهللا وسمع منه، ثم رجع إلى قومه  ه عدوًا    أتيت من عن واهللا ال أزال ل

   . أبدًا

   . شئت بعده ال تهلك يا ابن أم أطعني في هذا األمر واعصني فيما  : فقال له أخوه أبو ياسر

   . رأيه ، واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه علىواهللا ال أطيعك أبدًا  : قال

د صفية بنت      أما أبو ياسر واسمه وأما حيي بن أخطب فال أدري ما آل إليه  : قلت أمره، وأما حيي بن أخطب وال
دي        حيي فشرب عداوة النبي صلى اهللا عليه وسلم ين ي ل صبرًا ب ى قت ه اهللا حت ه لعن  وأصحابه، ولم يزل ذلك دأب

   . عليه وسلم يوم قتل مقاتلة بني قريظة آما سيأتي، إن شاء اهللا صلى اهللارسول اهللا 

  فصل 

زوال وهو في دار        ولما ارتحل عليه السالم من قباء وهو راآب ناقته القصواء وذلك يوم ه وقت ال ة أدرآ الجمع
ه   بني سالم بن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك، ال ل اء فكا   : في واد يق ة صالها    وادي رانوان نت أول جمع

من  وسلم بالمسلمين بالمدينة، أو مطلقًا ألنه واهللا أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة رسول اهللا صلى اهللا عليه
   . المشرآين له، وأذيتهم إياه االجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعالن بموعظة وما ذاك إال لشدة مخالفة

   عليه وسلم يومئٍذذآر خطبة رسول اهللا صلى اهللا

رحمن الجمحي     حدثني يونس بن عبد األعلى، أخبرنا ابن وهب، عن سعيد     : قال ابن جرير د ال ن عب ه     : ب ه بلغ أن
صالها بالمدينة في بني سالم بن عمرو بن عوف رضي اهللا   عن خطبة النبي صلى اهللا عليه وسلم في أول جمعة

 وأستغفره وأستهديه، وأومن به وال أآفره، وأعادي من يكفره وأشهد أن ال إلهوأستعينه،  الحمد هللا أحمده (  (   : عنهم
ور  رة من      إال اهللا وحده ال شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق والن ى فت والموعظة عل

   . جلودنو من الساعة، وقرب من األ الرسل، وقلة من العلم، وضاللة من الناس، وانقطاع من الزمان،

بعيدًا، وأوصيكم بتقوى اهللا فإنه خير  من يطع اهللا ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضالًال
وأن يأمره بتقوى اهللا، فاحذروا ما حذرآم اهللا من نفسه، وال     ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على اآلخرة،

   . أفضل من ذلك ذآرى أفضل من ذلك نصيحة، وال

تبتغون من أمر اآلخرة، ومن يصلح       تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه، وعون صدق على ما وإنه
ا          الذي بينه وبين اهللا من أمر السر والعالنية ال ينوي رًا فيم ره وذخ رًا في عاجل أم ه ذآ بذلك إال وجه اهللا يكن ل

دًا، ويحذرآم     المرء إلى ما قدم، وما آان من سوى ذلك يود ل بعد الموت، حين يفتقر دًا بعي ه أم ه وبين اهللا  و أن بين
   . نفسه واهللا رؤف بالعباد

د  ما يبدل القول لدي }   : والذي صدق قوله، وأنجز وعده، ألخلف لذلك فإنه يقول تعالى وا    { وما أنا بظالم للعبي واتق
ق اهللا    {   { يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً  من } والعالنية فإنه  لسراهللا في عاجل أمرآم وآجله في ا ومن يت

   . وإن تقوى اهللا توقي مقته، وتوقي عقوبته، وتوقي سخطه  } فوزًا عظيمًا فقد فاز

وال تفرطوا في جنب اهللا قد علمكم اهللا  ة، خذوا بحظكموإن تقوى اهللا تبيض الوجه، وترضي الرب، وترفع الدرج
دوا     آتابه، ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ادوا أعداءه وجاه وليعلم الكاذبين فأحسنوا آما أحسن اهللا إليكم، وع

هللا، إال با جهاده هو اجتباآم وسماآم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة وال قوة في اهللا حق
ين اهللا    ه وب ا بين أن اهللا         فأآثروا ذآر اهللا واعملوا لما بعد الموت فإنه من أصلح م ك ب اس ذل ين الن ه وب ا بين ه م يكف

ن    ك م ه، ويمل اس وال يقضون علي ى الن ي     يقضي عل اهللا العل وة إال ب ر وال ق ه، اهللا أآب ون من اس وال يملك الن
   .  )  ) العظيم

     . إرسالهكذا أوردها ابن جرير وفي السند 

   : -حين قدم المدينة  أول خطبة خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -باب   : وقال البيهقي



 

ن         أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ، أخبرنا أبو العباس األصم، حدثنا أحمد ر، عن اب ن بكي ونس ب ا ي ار، ثن بن عبد الجب
ن      بن عثمان، وا حدثني المغيرة بن عثمان بن محمد  : إسحاق رحمن ب د ال ن عب لمة ب ألخنس بن شريق، عن أبي س

 خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالمدينة أن قام فيها فحمد اهللا وأثنى عليه بما آانت أول خطبة  : عوف قال
لها راع، أحدآم، ثم ليدعن غنمه ليس  أيها الناس فقدموا ألنفسكم، تعلمن واهللا ليصعقن  : أما بعد (  (   : هو أهله ثم قال

ان وال حاجب   -ثم ليقولن له ربه  ه    ليس له ترجم ه دون اًال، وأفضلت         -يحجب م يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك م أل
أن  فينظر يمينًا وشماًال فال يرى شيئًا، ثم ينظر قدَّامه فال يرى غير جهنم، فمن استطاع   ؟ عليك، فما قدمت لنفسك

ا تجزي       يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، وم إن به ة ف ة طيب م يجد فبكلم ى      ن ل ا إل الحسنة عشر أمثاله
   .  )  ) وبرآاته سبعمائة ضعف والسالم على رسول اهللا ورحمة اهللا

اهللا من شرور     أن (  (   : ثم خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة أخرى فقال الحمد هللا أحمده وأستعينه، نعوذ ب
   . فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له ه اهللاأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد

ه في     وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، إن أحسن الحديث آتاب ه وأدخل اهللا، قد أفلح من زينه اهللا في قلب
سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحبوا من أحب اهللا، أحبوا  اإلسالم بعد الكفر واختاره على ما

ه      آل قلوبكم وال تملوا آالم اهللا وذآره وال تقسى عنه قلوبكم فإنه من يختار اهللا هللا منا د سماه خيرت ويصطفي فق
   . من األعمال، وخيرته من العباد

دوا     وه حق       والصالح من الحديث ومن آل ما أوتي الناس من الحالل والحرام فاعب يئًا واتق ه ش اهللا وال تشرآوا ب
أفواهكم    تقاته واصدقوا اهللا   ون ب ا تقول ده والسالم         صالح م نكم إن اهللا يغضب أن ينكث عه روح اهللا بي ابوا ب وتح
   .  )  ) وبرآاته عليكم ورحمة اهللا

   . األلفاظ وهذه الطريق أيضًا مرسلة إال أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت

  أيوب فصل في بناء مسجده الشريف ومقامه بدار أبي 

   . أقل من شهر واهللا أعلم  : غيره سبعة أشهر، وقال  : قامه بها، فقال الواقديوقد ُأختلف في مدة م

د     : سمعت أبي يحدث فقال  : إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد، قال حدثنا  : قال البخاري اح يزي حدثنا أبو التي
   . بن حميد الضبي، حدثنا أنس بن مالك

ن عوف،     : المدينة في حي يقال لهم ه وسلم المدينة نزل في علولما قدم رسول اهللا صلى اهللا علي  : قال بنو عمرو ب
ى رسول اهللا      : مأل بني النجار فجاؤا متقلدي سيوفهم، قال فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى وآأني أنظر إل

فكان   : أيوب، قال أبي عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، ومأل بني النجارى حوله حتى ألقي بفناء صلى اهللا
ي النجار         ثم أمر   : يصلي حيث أدرآته الصالة، ويصلي في مرابض الغنم، قال ى مأل بن اء المسجد فأرسل إل ببن

   .  )  ) بحائطكم هذا يا بني النجار ثامنوني (  (   : فجاؤوا فقال

ا أقول لكم، آانت فيه قبور المشرآين، وآانت فيه م فكان  : ال واهللا ال نطلب ثمنه إال إلى اهللا عز وجل، قال  : فقالوا
أمر رسول   الخرب فسويت،          فيه خرب، وآان فيه نخل، ف ور المشرآين فنبشت، وب لم بقب ه وس اهللا صلى اهللا علي

   . وبالنخل فقطع

ال        : قال وا عضادتيه حجارة، ق ة المسجد، وجعل م يرتجزون،         : فصفوا النخل قبل ك الصخر وه ون ذل وا ينقل فجعل
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم ورسول

   : يقول

   )  ) والمهاجرة فانصر األنصار* اللهم إنه ال خير إال خير اآلخرة  (  ( 

   . الوارث بن سعيد وقد رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم من حديث أبي عبد الصمد وعبد



 

در التمر    -آان مربدًا  عن الزهري عن عروة أن المسجد الذي  ) صحيح البخاري ( وقد تقدم في  ين   -وهو بي ليتيم
اال     آانا في حجر أسعد بن زرارة وهما سهل وسهيل، لم فق ه وس ه     : فساومهما فيه رسول اهللا صلى اهللا علي ل نهب ب

   . حتى ابتاعه منهما وبناه مسجدًا لك يا رسول اهللا فأبى

   : لترابا وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وهو ينقل معهم  : قال

   )  ) هذا أبر ربنا وأطهر* هذا الحمال ال حمال خيبر  (  ( 

   : ويقول

   )  ) فارحم األنصار والمهاجرة* ال هم إن األجر أجر اآلخره  (  ( 

ا رسول اهللا      : وقيل  : قال وذآر موسى بن عقبة أن أسعد بن زرارة عوضهما منه نخًال له في بياضة، ابتاعه منهم
   . ليه وسلمصلى اهللا ع

ا     وذآر محمد ابن إسحاق أن المربد آان لغالمين يتيمين في حجر   : قلت راء وهم ن عف اذ ب ا      : مع سهل وسهيل ابن
   . عمرو فاهللا أعلم

ن     : وروى البيهقي دثنا الحسن ب ليمان،         من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا، ح ن س رحيم ب د ال ا عب اد الضبي، ثن حم
   . الحسنعن إسماعيل بن مسلم، عن 

ه         : قال ه علي لم المسجد أعان ه وس ر         لما بنى رسول اهللا صلى اهللا علي ى أغب بن حت اول الل م يتن أصحابه وهو معه
   .  )  ) موسى ابنوه عريشًا آعريش (  (   : صدره، فقال

   ؟ ما عريش موسى  : فقلت للحسن

   . وهذا مرسل -السقف   : يعني -إذا رفع يديه بلغ العريش   : قال

أن األنصار جمعوا ماًال   : عبادة وروى من حديث حماد بن سلمة، عن أبي سنان عن يعلى بن شداد بن أوس، عن
ا رسول          الوا ي لم فق ه وس ي صلى اهللا علي ه النب أتوا ب ذا            : اهللا ف ى نصلي تحت ه ى مت ه، إل ذا المسجد وزين ن ه اب

   ؟ الجريد

   . حديث غريب من هذا الوجه وهذا  )  ) ريش موسىما بي رغبة عن أخي موسى، عريش آع (  (   : فقال

وفي، عن        حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عبد اهللا بن موسى، عن  : وقال أبو داود ة الع راس، عن عطي سنان، عن ف
سواريه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جذوع  ابن عمر أن مسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم آانت

النخل، ثم إنها تخربت في خالفة أبي بكر، فبناها بجذوع جريد النخل، ثم إنها تخربت   مظلل بجريدالنخل، أعاله 
   . خالفة عثمان فبناها باآلجر، فما زالت ثابتة حتى اآلن، وهذا غريب في

نافع  إبراهيم، حدثني أبي، عن أبي صالح، ثنا حدثنا مجاهد بن موسى، حدثني يعقوب بن  : وقد قال أبو داود أيضًا
د         ى عه ان عل ره أن المسجد آ ن عمر أخب د،          عن اب قفه الجري اللبن، وس ًا ب لم مبني ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي

ه         وعمده خشب النخل، فلم ي صلى اهللا علي د النب ه في عه ى بنائ اه عل  يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر، وبن
   . وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبًا

ده من       رضي اهللا عنه وزاد فيه زيادة آثيرة، وبنى جداره وغيره عثمان بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عم
     . البخاري عن علي بن المديني عن يعقوب بن إبراهيم به حجارة منقوشة وسقفه بالساج وهكذا رواه

و آمفحص       (  (   : وسلم زاده عثمان بن عفان رضي اهللا عنه متأوًال قوله صلى اهللا عليه  : قلت ى هللا مسجدًا ول من بن
   .  )  ) الجنة قطاة بنى اهللا له بيتًا في



 

ى          ذلك عل ده، فيستدل ب روه بع م يغي ك ول ى ذل م       ووافقه الصحابة الموجودون عل اء أن حك ول العلم راجح من ق ال
ه،   الزيادة حكم المزيد فتدخل الزيادة في حكم سائر المسجد د في    من تضعيف الصالة فيه وشد الرحال إلي د زي وق

اني  ة               زمان الوليد بن عبد الملك ب ى المدين ه عل ان نائب ز حين آ د العزي ن عب أمره عمر ب ه ب جامع دمشق زاده ل
   . النبوية فيه آما سيأتي بيانه في وقته وأدخل الحجرة

ا      ثم زيد زيادة آثيرة فيما بعد، وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة ة آم د الصفوف المقدم ر بع هو   والمنب
   . المشاهد اليوم

ى مسجده        : قال ابن إسحاق ى بن وب حت ي أي ى أب ه رسول اهللا صلى اهللا       ونزل رسول اهللا عل اآنه، وعمل في ومس
   . عليه وسلم ليرّغب المسلمين في العمل فيه

   . فعمل فيه المهاجرون واألنصار ودأبوا فيه

   : فقال قائل من المسلمين

  اك منا العمل المضلللذ* لئن قعدنا والنبي يعمل 

   : وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون

  اللهم ارحم األنصار والمهاجرة* ال عيش إال عيش اآلخره 

   .  )  ) اآلخرة، اللهم ارحم المهاجرين واألنصار ال عيش إال عيش (  (   : فيقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . قتلوني يحملون علي ما ال يحملون  : اهللا يا رسول  : باللَِّبن فقالفدخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه   : قال

ح   (  (   : وهو يقول -وآان رجًال جعدًا  -بيده  فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينفض وفرته  : قالت أم سلمة وي
   .  )  ) إنما يقتلك الفئة الباغية ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك

لمة   وهذا منقطع م ين أم س لم في      ن هذا الوجه بل هو معضل بين محمد بن إسحاق وب د وصله مس   ) صحيحه  ( وق
د الحذاء، عن سعيد والحسن       ي  - من حديث شعبة، عن خال ي الحسن البصري       : يعن ي أب رة     -ابن ا خي عن أمهم

   .  )  ) عمار الفئة الباغية تقتل (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : موالة أم سلمة، عن أم سلمة قالت

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ورواه من حديث ابن علية، عن ابن عون، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة
   .  )  ) ابن سمية تقتلك الفئة الباغية ويح لك يا (  (   : قال لعمار وهو ينقل الحجارة

لمة أخبرنا معمر، عن الحسن يحد  : وقال عبد الرزاق ان رسول اهللا صلى اهللا       : قالت  ث، عن أمه، عن أم س ا آ لم
ار      عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، جعل أصحاب ة، وعم ة لبن النبي صلى اهللا عليه وسلم يحمل آل واحد لبن

   . ولبنة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فمسح ظهره يحمل لبنتين لبنة عنه

   .  )  ) َلبن وتقتلك الفئة الباغية ولك أجران، وآخر زادك شربة من ابن سمية، للناس أجر (  (   : وقال

   .  ) الصحيحين ( وهذا إسناد على شرط 

   . أبي سعيد الخدري وقد أورد البيهقي وغيره من طريق جماعة عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن

   . لبنتين آنا نحمل في بناء المسجد لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين  : قال

  فرآه النبي صلى اهللا عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه

   .  )  ) ويدعونه إلى النار ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة (  (   : ويقول



 

   . أعوذ باهللا من الفتن  : يقول عمار  : قال

راهيم     المخت لكن روى هذا الحديث اإلمام البخاري، عن مسدد، عن عبد العزيز بن د الحذاء، وعن إب ار، عن خال
   .  )  ) تقتلك الفئة الباغية (  (   : الحذاء به إال أنه لم يذآر قوله بن موسى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد

أخبرني من هو خير   : نضرة، عن أبي سعيد قال وآأنه إنما ترآها لما رواه مسلم من طريق عن أبي  : قال البيهقي
ول        اهللا صلى اهللا عليه وسلممني أن رسول  دق، جعل يمسح رأسه ويق ر الخن بؤس   (  (   : قال لعمار حين جعل يحف
   .  )  ) فئة باغية ابن سمية تقتلك

ال    وقد رواه مسلم أيضًا من حديث شعبة، عن أبي مسلم، عن أبي نضرة، عن ي سعيد ق ر       : أب حدثني من هو خي
ن ياسر    عليهأن رسول اهللا صلى اهللا -أبو قتادة  -مني  ة        (  (   : وسلم قال لعمار ب ك الفئ ن سمية تقتل ا اب ك ي ًا ل  بؤس
   .  )  ) الباغية

نضرة، عن أبي سعيد أن رسول اهللا صلى    حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند، عن أبي  : وقال أبو داود الطيالسي
ين   -اقه من وجع آان به ن -يحملون لبنة لبنة، وعمار  اهللا عليه وسلم لما حفر الخندق آان الناس فجعل يحمل لبنت

راب عن         : سعيد لبنتين قال أبو نفض الت ان ي لم آ ه وس رأسه   فحدثني بعض أصحابي أن رسول اهللا صلى اهللا علي
   .  )  ) ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية (  (   : ويقول

   . فقد فرق بين ما سمعه بنفسه وما سمعه من أصحابه  : قال البيهقي

   . بناء المسجد وفي حفر الخندق واهللا أعلم الخندق وهمًا أو أنه قال له ذلك في  : ويشبه أن يكون قوله  : قال

   . الناقل واهللا أعلم حمل اللبن في حفر الخندق ال معنى له، والظاهر أنه اشتبه على  : قلت

ه         يهحيث أخبر صلوات اهللا وسالمه عل  ) دالئل النبوة ( وهذا الحديث من  د قتل ة وق ة الباغي ه الفئ ه تقتل ار أن عن عم
   . وأهل العراق آما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه أهل الشام في وقعة صفين وعمار مع علي

   . وقد آان علي أحق باألمر من معاوية

رهم  وال يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفيرهم آما يحاوله جهلة م وإن   الفرقة الضالة من الشيعة وغي ألنه
ه           آانوا بغاة في نفس األمر فإنهم آانوا ل المصيب ل د مصيبًا ب يس آل مجته ال ول مجتهدين فيما تعاطوه من القت

   . أجر أجران والمخطئ له

ة    ال أنالها اهللا -ومن زاد في هذا الحديث بعد تقتلك الفئة الباغية  وم القيام ادة       -شفاعتي ي ذه الزي رى في ه د افت فق
   . فإنه لم يقلها إذ لم تنقل من طريق تقبل واهللا أعلم  صلى اهللا عليه وسلم،على رسول اهللا

اع   ، فإن )  ) يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار (  (   : وأما قوله عمارًا وأصحابه يدعون أهل الشام إلى األلفة واجتم
   . الكلمة

ه،      األمر دون من هو أحق ب تأثروا ب دون أن يس ام يري ام     وأن يكون  وأهل الش ى آل قطر إم ًا عل اس أوزاع الن
ة  ة واختالف األم راق الكلم ى افت ؤدي إل ذا ي ه، وه انوا ال  برأس لكهم، وإن آ ذهبهم وناشئ عن مس و الزم م فه

   . يقصدونه واهللا أعلم

ذا         ا ه ة صفين من آتابن ى وقع ا إل ده وتوفي     وسيأتي تقرير هذه المباحث إذا انتهين ه وحسن تأيي ه  بحول اهللا وقوت ق
   . على بانيه أفضل الصالة والتسليم والمقصود ههنا إنما هو قصة بناء المسجد النبوي

ن         حدثنا أبو عبد اهللا  :  ) الدالئل ( وقد قال الحافظ البيهقي في  د ب ا عبي ن إسحاق، أخبرن و بكر ب الحافظ امالء، ثنا أب
ا حشرج   شريك، ثنا نعيم بن حماد، ثنا فينة          عبد اهللا بن المبارك، أخبرن ان، عن س ن جمه ة، عن سعيد اب ن نبات ب

   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم مولى رسول



 

بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه،      لما بنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر  : قال
   . ثم جاء عثمان بحجر فوضعه

   .  )  ) بعدي األمر هؤالء والة (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . سفينة ثم رواه من حديث يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن حشرج، عن سعيد، عن

   . لما بنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المسجد وضع حجرًا  : قال

م ليضع عمر حجره        (  (   : ثم قال ى جنب حجري، ث م ليضع        ليضع أبو بكر حجرًا إل ر، ث ي بك ى جنب حجر أب  إل
لم  فقال رسول اهللا صلى  )  ) عثمان حجره إلى جنب حجر عمر اء من بعدي     (  (   : اهللا عليه وس ذا   )  ) هؤالء الخلف ، وه

   . غريب جدًا الحديث بهذا السياق

العبسي، وعن بهز وزيد بن الحباب وعبد  والمعروف ما رواه اإلمام أحمد، عن أبي النضر، عن حشرج بن نباتة
ون   (  (   : سمعت رسول اهللا يقول  : جمهان، عن سفينة قال سلمة آالهما، عن سعيد بنالصمد وحماد بن  الخالفة ثالث

   .  )  ) يكون من بعد ذلك الملك عامًا، ثم

ة     أمسك؛ خالفة أبي بكر سنتين، وخالفة عمر عشر سنين،  : ثم قال سفينة نة، وخالف وخالفة عثمان اثنتا عشرة س
   . مدعلي ست سنين، هذا لفظ أح

ال           ان، وق ن جمه و داود والترمذي والنسائي من طرق، عن سعيد ب ه إال من      : الترمذي  ورواه أب حسن ال نعرف
   . وذآر بقيته  )  ) ملكًا عضوضًا الخالفة بعدي ثالثون سنة ثم يكون (  ( حديثه ولفظه 

لناس عليه، بل آان النبي صلى اهللا  يخطب ا ولم يكن في مسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم أول ما بني منبر  : قلت
ا   عليه وسلم يخطب الناس وهو مستندًا إلى جذع عند مصاله في الحائط القبلي فلما اتخذ له عليه السالم المنبر آم

   . موضعه وعدل إليه ليخطب عليه سيأتي بيانه في

ان  ه السالم      يسمع من   فلما جاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذع وحنَّ حنين النوق العشار لما آ خطب الرسول علي
لم فاحتضنه       ه وس ي صلى اهللا علي ه النب يأتي           عنده، فرجع إلي ا س ذي يسكت آم ود ال ا يسكن المول ى سكن آم حت

ن            تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد  اس، وأنس ب ن عب د اهللا ب ر، وعب ن عم د اهللا ب ابر وعب الساعدي، وج
   . اهللا عنهم مالك، وأم سلمة رضي

الخشبة تحن     : يا معشر المسلمين  : مالك ل الحسن البصري بعد ما روى هذا الحديث عن أنس بنوما أحسن ما قا
   ؟ إليه، أو ليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شوقًا

  تنبيه على فضل هذا المسجد الشريف 

   . يس بن أبي يحيى، حدثني أبيحدثنا يحيى بن أن  : قال اإلمام أحمد

ال    : قال ي خدرة        : سمعت أبا سعيد الخدري ق ن عوف في         اختلف رجالن رجل من بن ي عمرو ب ورجل من بن
ال الخدري   ال العمري       هو مسجد    : المسجد الذي أسس على التقوى، فق لم وق ه وس هو    : رسول اهللا صلى اهللا علي

ال  اهللا عل مسجد قباء، فأتيا رسول اهللا صلى ك فق ذا المسجد    (  (   : يه وسلم فسأاله عن ذل  لمسجد رسول اهللا    )  ) هو ه
   . يعني مسجد قباء  )  ) في ذلك خير آثير (  (   : صلى اهللا عليه وسلم وقال

   . حسن صحيح  : األسلمي به وقال ورواه الترمذي، عن قتيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن أنيس بن أبي يحيى

ث،   حمد، عن إسحاق بن عيسى، عن الليث بن سعد والترمذيوروى اإلمام أ والنسائي جميعًا، عن قتيبة، عن اللي
ال     عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن أبي ه ق ذي أسس         : سعيد عن أبي ارى رجالن في المسجد ال تم

     . تقدم على التقوى وذآر نحو ما



 

د الخراط، عن        ) صحيح مسلم ( وفي  د    من حديث حمي ن عب لمة ب ي س ي         أب ن أب رحمن ب د ال ه سأل عب رحمن أن ال
   ؟ التقوى آيف سمعت أباك في المسجد الذي أسس على  : سعيد

ًا من حصباء       أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألته عن المسجد  : قال أبي وى فأخذ آف الذي أسس على التق
   . فضرب به األرض

   .  )  ) هو مسجدآم هذا (  (   : ثم قال

   . عمران بن أبي أنس، عن سهيل بن سعد حدثنا وآيع، حدثنا ربيعة بن عثمان التميمي، عن  : وقال اإلمام أحمد

   . في الذي أسس على التقوى اختلف رجالن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المسجد  : قال

ا رسول اهللا صلى اهللا        : قال اآلخرهو مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و  : فقال أحدهما اء، فأتي هو مسجد قب
   .  )  ) هذا هو مسجدي (  (   : عليه وسلم فسأاله، فقال

األسلمي، عن عمران بن أبي أنس، عن سهل بن سعد،  حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد اهللا بن عامر  : وقال اإلمام أحمد
   .  )  ) المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا (  (   : عليه وسلم قال عن أبي بن آعب أن النبي صلى اهللا

ه مسجد الرسول صلى        ادة القطع بأن ذا ذهب عمر        فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من إف ى ه لم وإل ه وس اهللا علي
   . واختاره ابن جرير وابنه عبد اهللا، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب

ى   ة في مسجد قباء آما تقدمال منافاة بين نزول اآلي  : وقال آخرون بيانه، وبين هذه األحاديث، ألن هذا المسجد أول
ا ثبت في      بهذه الصفة، من ذلك ألن هذا أحد ا آم من حديث     ) الصحيحين  ( المساجد الثالثة التي تشد الرحال إليه

ي  ال   أب رة ق لم       : هري ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي ى    (  (   : ق ذا،     ثال ال تشد الرحال إال إل ة مساجد؛ مسجدي ه ث
ال   وفي صحيح مسلم، عن  )  ) والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس لم ق   : أبي سعيد، عن النبي صلى اهللا عليه وس

   . وذآرها  )  ) مساجد ال تشدُّ الرحال إال إلى ثالثة (  ( 

ال   ) الصحيحين ( وثبت في  ر من ألف صالة        صالة   (  (   : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق ذا خي في مسجدي ه
   .  )  ) فيما سواه إال المسجد الحرام

   .  )  ) ذلك أفضل فإن (  (   : بأسناد حسن زيادة حسنة وهي قوله  ) مسند أحمد ( وفي 

ال   من حديث يحيى القطان، عن حبيب، عن حفص بن عاصم،  ) الصحيحين ( وفي  رة ق ال رسول     : عن أبي هري ق
   .  )  ) روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي ما بين بيتي ومنبري (  (   :  عليه وسلماهللا صلى اهللا

ر      (  واألحاديث في فضائل هذا المسجد الشريف آثيرة جدًا وسنوردها في آتاب ام الكبي اب األحك   ) المناسك من آت
   . الحكيم وال قوة إال باهللا العزيز إن شاء اهللا وبه الثقة وعليه التكالن وال حول

اه     وقد ذهب اإلمام مالك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد ذا بن راهيم، وه الحرام ألن ذاك بناه إب
   . صلى اهللا عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السالم محمد صلى اهللا عليه وسلم، ومعلوم أن محمدًا

ق السموات       رام أفضل ألنه في وقد ذهب الجمهور إلى خالف ذلك وقرروا أن المسجد الح وم خل ه اهللا ي د حرم بل
د      ه السالم، ومحم ل علي راهيم الخلي يس في           واألرض، وحرمه إب ا ل ه من الصفات م اجتمع في لين، ف اتم المرس خ

   . وباهللا المستعان غيره، وبسط هذه المسألة موضع آخر

   . الشريف فصل بناء الحجرات لرسول اهللا حول مسجده 

ي لرسول اهللا  لم حول مسجده الشريف ُحجر لتكون وبن ه وس ه وآانت مساآن   صلى اهللا علي ه وألهل مساآن ل
لمة     -البصري  قصيرة البناء قريبة الفناء قال الحسن بن أبي الحسن والة أم س رة م د    : -وآان غالمًا مع أمه خي لق

   . النبي صلى اهللا عليه وسلم بيدي آنت أنال أطول سقف في حجر



 

   . اهللا قد آان الحسن البصري شكًال ضخمًا طواًال رحمه إال أنه  : قلت

جريد عليه طين بعضها من حجارة مرضومة    آانت مساآنه عليه السالم مبنية من  :  ) في الروض ( وقال السهيلي 
   . وسقوفها آلها من جريد

   . وقد حكى عن الحسن البصري ما تقدم

   . رعروآانت حجره من شعر مربوطة بخشب من ع  : قال

   . باألظافير، فدلَّ على أنه لم يكن ألبوابه حلق أن بابه عليه السالم آان يقرع  ) تاريخ البخاري ( وفي   : قال

   . وسلم إلى المسجد وقد أضيفت الحجر آلها بعد موت أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال

ه رسول اهللا صلى اهللا        أريقطولما رجع عبد اهللا بن   : قال الواقدي وابن جرير وغيرهما ة بعث مع ى مك الدئلي إل
رافع موليا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليأتوا بأهاليهم من مكة وبعثا  عليه وسلم وأبو بكر زيد بن حارثة، وأبا

ه   معهم بحملين لم، فاطم   وخمسمائة درهم ليشتروا بها إبال من قديد، فذهبوا فجاؤا ببنتي النبي صلى اهللا علي ة وس
ي صلى     : وأم آلثوم، وزوجتيه ي بكر صحبة       سودة وعائشة، وأمها أم رومان، وأهل النب لم، وآل أب ه وس اهللا علي
   . عبد اهللا بن أبي بكر

   ! واعروساه، وابنتاه   : رومان تقول وقد شرد بعائشة وأمها أم رومان الجمل في أثناء الطريق فجعلت أم

   . بإذن اهللا وسلمنا اهللا عز وجل أرسلي خطامه، فأرسلت خطامه فوقف  : فسمعت قائًال يقول  : قالت عائشة

لم بعائشة   يأتي،         فتقدموا فنزلوا بالسنح، ثم دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ا س ة أشهر آم د ثماني في شوال بع
ه في   العوام وهي حامل متم بعبد اهللا بن الزبير آما  وقدمت معهم أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن سيأتي بيان

   . السنة موضعه من آخر هذه

  المدينة فصل فيما أصاب المهاجرين من حمى 

  : بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت  حدثنا عبد اهللا بن وهب بن يوسف، ثنا مالك، عن هشام  : قال البخاري
الل، قالت       لما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و بكر وب ة وعك أب ا فقلت     : المدين دخلت عليهم ه آيف      : ف ا أب ي

   ؟ بالل آيف تجدك ويا ؟ تجدك 

   : وآان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول  : قالت

  والموت أدنى من شراك نعله* آل امرئ مصبح في أهله 

   : وآان بالل إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول

  وجليلبواد وحولي اذخر * أال ليت شعري هل أبيتن ليلة 

  وهل يبدون لي شامة وطفيل* وهل أِردن يومًا مياه مجنة 

ال   : قالت عائشة ة أو أشد         (  (   : فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخبرته فق ا مك ة آحبن ا المدين م حبب إلين الله
   .  )  ) وانقل حماها فاجعلها بالجحفة وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها،

   . أبي بكر بن أبي شيبة، عن هشام مختصرًاورواه مسلم عن 

م    وفي رواية البخاري له عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الل ث عائشة فذآره وزاد بعد شعر ب
   . ربيعة، وأمية بن خلف آما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء اللهم العن عتبة بن ربيعة، وشيبة بن  : يقول



 

ا   (  (   : صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا  ا في صاعها           اللهم حبب إلين ارك لن م ب ة أو أشد، الله ا مك ة آحبن المدين
   .  )  ) حماها إلى الجحفة وفي مدها وصححها لنا وانقل

   . -ماء آجنًا   : يعني -وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض اهللا وآان بطحان يجري نجًال،   : قالت

ن   وقال زياد عن محمد ب د اهللا ب ن عب ن        ن إسحاق حدثني هشام بن عروة وعمر ب ر، عن عروة ب ن الزبي عروة ب
أ أرض اهللا من الحمى،      لما قدم رسول اهللا صلى اهللا  : الزبير، عن عائشة قالت عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوب

   . وصرف اهللا ذلك عن نبيه فأصاب أصحابه منها بالء وسقم،

و بكر وع     : قالت ى بكر في بيت        فكان أب ا أب الل مولي رة وب ن فهي يهم       امر ب دخلت عل واحد، فأصابتهم الحمى، ف
ي بكر فقلت      أعودهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما ال يعلمه إال اهللا من شدة الوعك فدنوت من أب

   ؟ آيف تجدك يا أبه   : له

   : فقال

  والموت أدنى من شراك نعله* آل امرئ مصبح في أهله 

   ؟ آيف تجدك يا عامر  : عامر بن فهيرة فقلت له ثم دنوت إلى  : واهللا ما يدرى أبي ما يقول، قالت  : فقلت  : قالت

   : قال

  إن الجبان حتفه من فوقه* لقد وجدت الموت قبل ذوقه 

  آالثور يحمي جلده بروقه* آل امرئ مجاهد بطوقه 

   . واهللا ما يدري ما يقول  : فقلت  : قال

   : عقيرته فقال وآان بالل إذا أدرآته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع  : قالت

  بفخ وحولي إذخر وجليل* أال ليت شعري هل أبيتن ليلة 

  وهل يبدون لي شامة وطفيل* وهل أِردَّن يومًا مياه مجنة 

نهم   : قالت عائشة ون من شدة      إنه   : وقلت  فذآرت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما سمعت م ا يعقل ذون وم م ليه
   . الحمى

ة أو أشد،    (  (   : فقال ا مك ى          اللهم حبب إلينا المدينة، آما حببت إلين ا إل ل وباءه دها وصاعها، وانق ا في م ارك لن وب
   . هي الجحفة  : ومهيعة  )  ) مهيعة

د اهللا  أبي بكر ب حدثنا يونس، ثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن  : وقال اإلمام أحمد ن إسحاق بن يسار، عن عب
و بكر وعامر        لما قدم  : بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت ة اشتكى أب لم المدين رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

ا، فقالت       بن فهيرة مولى أبي بكر أذن له ادتهم ف لم في عي  وبالل، فاستأذنت عائشة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
   ؟ آيف تجدك  : ألبي بكر

   : الفق

  والموت أدنى من شراك نعله* آل امرئ مصبح في أهله 

   : وسألت عامرًا فقال



 

  إن الجبان حتفه من فوقه* إني وجدت الموت قبل ذوقه 

   : وسألت بالًال فقال

  بفخ وحولي إذخر وجليل* يا ليت شعري هل أبيتن ليلة 

ا      (  (   : وقال اءفأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخبرته، فنظر إلى السم ا حببت إلين ة آم اللهم حبب إلينا المدين
   .  )  ) في صاعها وفي مدها، وانقل وباءها إلى مهيعة مكة أو أشد، اللهم بارك لنا

   . وهي الجحفة فيما زعموا

   . هعبد الرحمن بن الحارث عنها مثل وآذا رواه النسائي عن قتيبة عن الليث به، ورواه اإلمام أحمد من طريق

   . عمرو أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو سعيد بن أبي  : وقال البيهقي

ه، عن       ثنا أبو العباس األصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس  : قاال ن عروة، عن أبي بن بكير، عن هشام ب
ه    وسلم المدينة وهي أوبأ أرض اهللا، وواد قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه  : عائشة قالت يها بطحان نجل يجري علي

   . األثل

أن ينهق    : وبيئًا فأشرف عليها اإلنسان قيل له وآان وباؤها معروفًا في الجاهلية، وآان إذا آان الوادي  : قال هشام
   . وباء ذلك الوادي نهيق الحمار، فإذا فعل ذلك لم يضره

   : وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة

  نهيق الحمار إنني لجزوع* خيفة الردى لعمري لئن عبرت من 

ه     : وروى البخاري من حديث موسى بن عقبة د اهللا، عن أبي ال      عن سالم بن عب لم ق ه وس ي صلى اهللا علي   : أن النب
ة وهي        رأيت آأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت  (  (  ى قامت بمهيع ة حت اء     -من المدين ا أن وب ة فأولته الجحف

 هذا لفظ البخاري، ولم يخرجه مسلم، ورواه الترمذي وصححه والنسائي  )  ) -وهي الجحفة  يعةالمدينة نقل إلى مه
   . وابن ماجه من حديث موسى بن عقبة

ة وهي      قدم رسول  : وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة، عن عائشة قالت لم المدين ه وس اهللا صلى اهللا علي
   .  )  ) وانقل حماها إلى الجحفة (  (  وبيئة، فذآر الحديث بطوله إلى قوله

   . الحمى فكان المولود يولد بالجحفة فال يبلغ الحلم حتى تصرعه  : قال هشام

   .  ) دالئل النبوة ( ورواه البيهقي في 

   . المدينة وهي وبيئة قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : وقال يونس عن ابن إسحاق

د ثبت في       حتى أجهدهم ذلك، وصرف اهللا ذلك عن نبيه فأصاب أصحابه بها بالء وسقم لم وق ه وس صلى اهللا علي
ة        قدم رسول اهللا  : عن ابن عباس قال  ) الصحيحين (  لم وأصحابه صبيحة رابع ه وس ي  -صلى اهللا علي ة    : يعن  -مك

   . عام عمرة القضاء

أمرهم      : فقال المشرآون رب، ف نهم حمى يث وا     رس  إنه يقدم عليكم وفد قد وه لم أن يرمل ه وس ول اهللا صلى اهللا علي
   . الرآنين، ولم يمنعه أن يرملوا األشواط آلها إال اإلبقاء عليهم األشواط الثالثة، وأن يمشوا ما بين

ا أن يكون    : قلت ى         وعمرة القضاء آانت في سنة سبع في ذي القعدة فأم اء إل ل الوب ه السالم بنق اؤه علي أخر دع ت
   . قليل رفع وبقي آثار منهقريب من ذلك، أو أنه 



 

   . أعلم أو أنهم بقوا في خمار وما آان أصابهم من ذلك إلى تلك المدة واهللا

ن العاص    عن ابن إسحاق، وذآر ابن شهاب الزهري، عن عبد اهللا بن  : وقال زياد أن رسول اهللا صلى     : عمرو ب
ه  أصابتهم حمى المدي اهللا عليه وسلم لما قدم المدينة هو وأصحابه نة حتى جهدوا مرضًا، وصرف اهللا ذلك عن نبي

   . حتى آانوا وما يصلون إال وهم قعود صلى اهللا عليه وسلم

ى النصف     اعلموا أن صالة (  (   : لهم فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم يصلون آذلك فقال  : قال القاعد عل
   .  )  ) من صالة القائم

   . ا بهم من الضعف والسقم التماس الفضلفتجشم المسلمون القيام على م

اة التي      واألنصار فصل في عقده عليه السالم األلفة بين المهاجرين  نهم والمؤاخ بالكتاب الذي أمر به فكتب بي
  وقررهم عليها وموادعته اليهود الذين آانوا بالمدينة أمرهم بها

ام بخت        يظة، وآانوآان بها من أحياء اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قر ل األنصار أي زولهم بالحجاز قب ن
   . نصر حين دوخ بالد المقدس فيما ذآره الطبري

اليهود فحالفوهم، وصاروا يتشبهون    ثم لما آان سيل العرم وتفرقت شذر مذر نزل األوس والخزرج المدينة عند
نَّ   بهم لما يرون لهم عليهم من الفضل في العلم المأثور انوا مشرآين       عن األنبياء لكن م ذين آ ى هؤالء ال اهللا عل

   . أولئك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق بالهدى واإلسالم وخذل

   . األحول، عن أنس بن مالك حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عاصم  : وقال اإلمام أحمد

   . في دار أنس بن مالك حالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين المهاجرين واألنصار  : قال

متعددة عن عاصم بن سليمان األحول، عن   وقد رواه اإلمام أحمد أيضًا، والبخاري، ومسلم، وأبو داود من طرق
   . أنس بن مالك

   . داري حالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين قريش واألنصار في  : قال

اد، عن حجاج،      : قال - هو ابن أرطأة -حدثنا نصر بن باب، عن حجاج   : وقال اإلمام أحمد وحدثنا سريج، ثنا عب
اجرين واألنصار أن    أن  : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده النبي صلى اهللا عليه وسلم آتب آتابًا بين المه

   . وأن يفدوا عانيهم بالمعروف واإلصالح بين المسلمين يعقلوا معاقلهم،

   . ابن عباس مثله د، عن حجاج، عن الحكم، عن قاسم، عنوحدثنا سريج، ثنا عبا  : قال أحمد

   . تفرد به اإلمام أحمد

   . على آل بطن عقولة آتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : عن جابر  ) صحيح مسلم ( وفي 

  دستور المدينة 

اً   : وقال محمد ابن إسحاق اجرين و   وآتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آتاب ين المه ود    ب ه يه األنصار، وادع في
   . عليهم وشرط لهم وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط

ين      (  (  ي األمي ب د النب رب ومن        بسم اهللا الرحمن الرحيم، هذا آتاب من محم ريش ويث ؤمنين والمسلمين من ق الم
   . تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم

   . أنهم أمة واحدة من دون الناس -1-



 

   . بالمعروف والقسط بين المؤمنين مهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهمال -2-

   . عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األولى، وآل طائفة تفدي-3-

   : ثم ذآر آل بطن من بطون األنصار وأهل آل دار

   . على ربعتهم حسب المقطع الثالث وبنو الحارث-4-

  . وبنو ساعدة على ربعتهم حسب المقطع الثالث-5-

   . وبنوجشم على ربعتهم حسب المقطع الثالث-6-

   . وبنو النجار على ربعتهم حسب المقطع الثالث-7-

   . وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم حسب المقطع الثالث-8-

   . لمقطع الثالثوبنو النبيت على ربعتهم حسب ا-9-

   . وبنو أوس على ربعتهم حسب المقطع الثالث-10-

   : إلى أن قال

   . أوعقل وإن المؤمنين ال يترآون مفرحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء-11-

   . وال يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه-12-

أثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وأن  وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى، دسيسة ظلم أو-13-
   . أيديهم عليه جميعًا ولو آان ولد أحدهم

   . وال يقتل مؤمن مؤمنًا في آافر وال ينصر آافر على مؤمن-14-

   . موالي بعض دون الناس يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم  : وأن ذمة اهللا واحدة-15-

   . تناصر عليهم له النصر واألسوة غير مظلومين وال وأنه من تبعنا من يهود فإن-16-

   . سبيل اهللا إال على سواء وعدل بينهم ال يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في  : وإن سلم المؤمنين واحدة-17-

   . وأن آل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًا-18-

اءهم في سبيل       -19- ال دم ا ن ى أحسن هدى       اهللا وإنوإن المؤمنين يبيء بعضهم بعضًا بم ين عل ؤمنين المتق الم
   . وأقومه

   . مؤمن وأنه ال يجبر مشرك ماًال لقريش وال نفسًا وال يحول دونه على-20-

ه إال أن يرضى  -21- ة وال       وأنه من اعتبط مؤمنًا قتًال عن بينة فإنه قود ب ه آاف ؤمنين علي ول، وأن الم ي المقت ول
   . يحل لهم إال قيام عليه

ه من    نه ال يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن باهللا واليوموإ-22- اآلخر أن ينصر محدثنا وال يؤويه وأن
   . القيامة وال يؤخذ منه صرف وال عدل نصره أو آواه فإن عليه لعنة اهللا وغضبه يوم



 

   . ه وسلممحمد صلى اهللا علي وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى اهللا عز وجل وإلى-23-

   . وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين-24-

نهم وللمسلمين    : وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين-25- م        لليهود دي م وأث واليهم وأنفسهم إال من ظل نهم وم دي
   . فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته

   . وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف-26-

   . وأن ليهود بني الحرث مثل ما ليهود بني عوف-27-

   . وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف-28-

   . وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف-29-

   . وأن ليهود بني األوس مثل ما ليهود بني عوف-30-

   . ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته هوأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إال من ظلم وأثم فإن-31-

   . وإن جفنة بطن من ثعلبة آأنفسهم-32-

   . وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وأن البر دون اإلثم-33-

   . وأن موالي ثعلبة آأنفسهم-34-

   . وأن بطانة يهود آأنفسهم-35-

ه إال   ثأر جرح وأنه ال يخرج منهم أحد إال بإذن محمد وأنه ال ينحجر على-36- وأنه من فتك نفسه فتك وأهل بيت
   . من ظلم وأن اهللا على أبر من هذا

ذه الصحيفة، وأن      وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر-37- على من حارب أهل ه
     . يأثم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم بينهم النصح والنصيحة والبر دون اإلثم، وأنه لم

   . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين-38-

   . وأن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة-39-

   . وأن الجار آالنفس غير مضار وال آثم-40-

   . وأنه ال تجار حرمة إال بإذن أهلها-41-

د رسول    فإ وأنه ما آان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده-42- ى محم ن مرده إلى اهللا وإل
   . وأبره اهللا، وأن اهللا على اتقى ما في هذه الصحيفة

   . وأنه ال تجار قريش وال من نصرها-43-

   . وأن بينهم النصر على من دهم يثرب-44-

م إذا       -45- إنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنه ى صلح يصالحونه ف م عل        وإذا دعوا إل ه له ك فإن ل ذل ى مث ى دعوا إل
   . من جانبهم الذي قبلهم المؤمنين إال من حارب في الدين، على آل أناس حصتهم



 

ذه الصحيفة،     وأن يهود األوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما ألهل هذه الصحيفة مع-46- البر الحسن من أهل ه
   . وأن البر دون اإلثم

اب    ا ال يكسب آاسب إال على نفسه، وأن اهللا على أصدق ما في هذه-47- ذا الكت لصحيفة وأبره، وأنه ال يحول ه
د         ه من خرج آمن ومن قع م، وأن الم أو آث ى،           دون ظ ر واتق م وأن اهللا جار لمن ب م و أث ة إال من ظل آمن بالمدين

   .  )  ) اهللا عليه وسلم ومحمد رسول اهللا صلى

   . آذا أورده ابن إسحاق بنحوه

   . وغيره بما يطول  ) الغريب (   في آتابوقد تكلم عليه أبو عبيد القاسم بن سالم رحمه اهللا

  المهاجرين واألنصار فصل في مؤاخاة النبي صلى اهللا عليه وسلم بين 

ُدونَ      َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر {   : آما قال تعالى ا َيِج ْيِهْم َوَل اَجَر ِإَل ْن َه ُدوِرِهمْ   َواْلِإيَماَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َم ي ُص ًة   ِف َحاَج
   .  ] 9 : الحشر [   } اْلُمْفِلُحوَن َآاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو

   .  ] 33  : النساء [   { اللََّه َآاَن َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َشِهيدًا اُنُكْم َفآُتوُهْم َنِصيَبُهْم ِإنََّوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْيَم }   : وقال تعالى

ر،      حدثنا الصلت بن محمد، ثنا أبو أسامة، عن إدريس، عن  : قال البخاري ن جبي طلحة بن مصرف، عن سعيد ب
   .  { موالي ولكل جعلنا }   : عن ابن عباس

   . ورثة  : قال

ه لألخوة      آان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث   } والذين عاقدت أيمانكم {  اجري األنصاري دون ذوي رحم المه
نهم،       لم بي ه وس ي صلى اهللا علي ا نزلت    التي آخى النب والي  ج ولكل  } فلم ا م ال     { علن م ق دت    {   : نسخت ث ذين عاق وال

   . من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له  } نصيبهم أيمانكم فآتوهم

د    ام أحم ال اإلم فيان     : وق ى س رئ عل ال       : ق ين         : سمعت عاصمًا، عن أنس ق لم ب ه وس ي صلى اهللا علي حالف النب
   . آخي  : يقول آأنه  : قال سفيانالمهاجرين واألنصار في دارنا 

ين       : وقال محمد بن إسحاق لم ب ه وس ال       وآخى رسول اهللا صلى اهللا علي اجرين واألنصار، فق  -أصحابه من المه
ي طالب   )  ) تآخوا في اهللا أخوين أخوين (  (   : -يقل  فيما بلغنا ونعوذ باهللا أن نقول عليه ما لم  ، ثم أخذ بيد علي بن أب

   .  )  ) هذا أخي (  (   : فقال

ر       فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيد المرسلين، وإمام المتقين، ه خطي يس ل ذي ل المين، ال ورسول رب الع
وآان حمزة بن عبد المطلب أسد اهللا وأسد رسوله وعم رسول   وال نظير من العباد، وعلي بن أبي طالب أخوين،

وم          وزيد بن حارث اهللا صلى اهللا عليه وسلم زة ي ه أوصى حم لم أخوين وإلي ه وس ة مولى رسول اهللا صلى اهللا علي
   . وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ومعاذ بن جبل أخوين أحد،

   . آان جعفر يومئٍذ غائبًا بأرض الحبشة  : قال ابن هشام

ك أخوين،    بن الخطاب وعتبان  وآان أبو بكر وخارجة بن زيد الخزرجي أخوين، وعمر  : قال ابن إسحاق ن مال ب
عوف وسعد بن الربيع أخوين، والزبير بن العوام وسلمة بن  وأبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين، وعبد الرحمن بن

   . سالمة بن وقش أخوين

وأوس بن ثابت بن المنذر النجاري أخوين،   بل آان الزبير وعبد اهللا بن مسعود أخوين، وعثمان بن عفان  : ويقال
ك أخوين،   وطلحة بن عبيد اهللا ن مال و              وآعب ب ر وأب ن عمي ن آعب أخوين، ومصعب ب ي ب د وأب ن زي وسعيد ب

د األشهل       أيوب أخوين، وأبو حذيفة بن ان العبسي حليف عب عتبة وعباد بن بشر أخوين، وعمار وحذيفة بن اليم
   . أخوين



 

   . بل آان عمار وثابت بن قيس بن شماس أخوين  : ويقال

   . ينوهذا السند من وجه  : قلت

ن ساعدة       وأبو ذر برير بن جنادة والمنذر بن عمرو المعنق ليموت أخوين،  : قال ة وعويم ب ي بلتع وحاطب بن أب
   . رويحة عبد اهللا بن عبد الرحمن الخثعمي ثم أحد الفزع أخوين أخوين، وسلمان وأبو الدرداء أخوين، وبالل وأبو

   . آخى بينهم من أصحابه رضي اهللا عنهم لى اهللا عليه وسلمفهؤالء ممن سمي لنا ممن آان رسول اهللا ص  : قال

وعلي فإن من العلماء من ينكر ذلك ويمنع  وفي بعض ما ذآره نظر، أما مؤاخاة النبي صلى اهللا عليه وسلم  : قلت
ا   اة إنم وب بعضهم           صحته ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخ ألف قل اق بعضهم من بعض وليت شرعت ألجل ارتف

ره من    فال معنى لمؤاخاة النبي على بعض، صلى اهللا عليه وسلم ألحد منهم، وال مهاجري لمهاجري آخر آما ذآ
ه    وزيد بن حارثة اللهم إال أن يكون النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يجعل مصلحة علي إلى مؤاخاة حمزة ره فإن غي

اة أبي        لم من صغره في حي ه وس د        هآان ممن ينفق عليه رسول اهللا صلى اهللا علي دم عن مجاه ا تق ي طالب آم أب
   . وغيره

   . االعتبار واهللا أعلم وآذلك يكون حمزة قد التزم بمصالح موالهم زيد بن حارثة فآخاه بهذا

ي طالب      وهكذا ذآره لمؤاخاة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظر آما أشار إليه عبد ن أب ر ب الملك بن هشام، فإن جعف
ه     سبع آما إنما قدم في فتح خيبر في أول سنة ه علي ل أول مقدم سيأتي بيانه، فكيف يؤاخي بينه وبين معاذ بن جب

دة وسعد      : اللهم إال أن يقال أنه أرصد ألخوته إذا قدم حين يقدم، وقوله السالم إلى المدينة و عبي ان أب اذ    وآ ن مع ب
ا    : أخوين يخالف لما رواه اإلمام أحمد اد، ثن ك أن رسول اهللا     ثابت عن أ   حدثنا عبد الصمد، حدثنا حم ن مال نس ب

   . وبين أبي طلحة صلى اهللا عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح

ن         وآذا رواه مسلم منفردًا به عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد بن عبد ره اب ا ذآ ذا أصح مم ه وه وارث ب ال
   . أعلم إسحاق من مؤاخاة أبي عبيدة وسعد بن معاذ واهللا

   . أصحابه اب آيف آخى النبي صلى اهللا عليه وسلم بينب  : وقال البخاري

   . سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى اهللا عليه وسلم بيني وبين  : وقال عبد الرحمن بن عوف

لمان الفارسي          : وقال أبو جحيفة ين س لم ب ه وس ي صلى اهللا علي ا     آخى النب درداء رضي اهللا عنهم ي ال دثنا    : وأب ح
ال  مد بن يوسف، ثنا سفيان عن حميد عن أنس مح ي صلى اهللا            : ق آخى النب ة ف ن عوف المدين رحمن ب د ال دم عب ق

 بارك اهللا  : بن الربيع األنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن عليه وسلم بينه وبين سعد
   . لك في أهلك ومالك، دلني على السوق

وعليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى اهللا  ن، فرآه النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد أيامفربح شيئًا من أقط وسم
   )  )  ؟  مهيم يا عبد الرحمن (  (   : عليه وسلم

   . تزوجت امرأة من األنصار  : قال يا رسول اهللا

   )  )  ؟ فما سقت فيها  (  (   : قال

   .  )  ) أولم ولو بشاة (  (   : عليه وسلم وزن نواة من ذهب، قال النبي صلى اهللا  : قال

   . تفرد به من هذا الوجه

   . وقد رواه أيضًا في مواضع أخر، ومسلم من طرق عن حميد به



 

آخى      : أنس حدثنا عفان، ثنا حماد، ثنا ثابت وحميد عن  : وقال اإلمام أحمد ة ف دم المدين أن عبد الرحمن بن عوف ق
ة    : وبين سعد بن الربيع األنصاري، فقال له سعد سلم بينهرسول اهللا صلى اهللا عليه و أي أخي أنا أآثر أهل المدين

   . فانظر شطر مالي فخذه وتحتي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها ماًال

رحمن  ى السوق          : فقال عبد ال وني عل ك، دل ك ومال ك في أهل ارك اهللا ل ربح فجاء        ب اع ف ذهب فاشترى وب دلوه ف ف
   . يء من أقط وسمنبش

   )  )  ؟ مهيم (  (   : صلى اهللا عليه وسلم ثم لبث ما شاء اهللا أن يلبث فجاء وعليه ودع زعفران فقال رسول اهللا

   )  )  ؟  ما أصدقتها (  (   : تزوجت امرأة، قال  : فقال يا رسول اهللا

   .  )  ) أولم ولو بشاة (  (   : وزن نواة من ذهب، قال  : قال

   . وفضة فلقد رأيتني ولو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا  : قال عبد الرحمن

ه ال يعرف      ن عوف غريب فإن م إال أن      وتعليق البخاري هذا الحديث عن عبد الرحمن ب ندًا إال عن أنس الله مس
   . يكون أنس تلقاه عنه فاهللا أعلم

   . حدثنا يزيد، أخبرنا حميد عن أنس  : وقال اإلمام أحمد

يهم        : قال قال المهاجرون يا رسول اهللا  دمنا عل وم ق ل ق ا مث ا رأين ذًال من         م ل، وال أحسن ب اة في قلي أحسن مواس
   . المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا باألجر آله آثير، لقد آفونا المؤونة وأشرآونا في

   .  )  ) ما أثنيتم عليهم ودعوتم اهللا لهم  ! ال  (  (   : قال

أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه، وهو  ولم يخرجه أحد من  ) الصحيحين ( يث ثالثي اإلسناد على شرط هذا حد
   .  ) الصحيح ( ثابت في 

   . الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة أخبرنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، ثنا أبو  : وقال البخاري

   . النخيل اقسم بيننا وبين إخواننا  : قال قالت األنصار

   .  )  ) ال (  (   : قال

   . وأطعنا تفرد به سمعنا  : أفتكفوننا المؤونة ونشرآكم في الثمرة، قالوا  : قالوا

لم ن أس د ب ن زي رحمن ب د ال ال عب ه  : وق ال رسول اهللا صلى اهللا علي لم لألنصار ق وا  (  (   : وس د ترآ إن إخوانكم ق
   .  )  ) األموال واألوالد وخرجوا إليكم

   . أموالنا بيننا قطائع  : فقالوا

   .  )  )  ؟ أو غير ذلك (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ؟ وما ذاك يا رسول اهللا  : قالوا

   .  )  ) الثمر هم قوم ال يعرفون العمل، فتكفونهم وتقاسمونهم (  (   : قال

   ! نعم   : قالوا



 

ار في فضائل األنصار وحسن     وقد ذآرنا ما ورد من األح الى     اديث واآلث ه تع د قول وؤا    }   : سجاياهم عن ذين تب وال
   . اآلية  { الدار واإليمان من قبلهم

  زرارة فصل في موت أبي أمامة أسعد بن 

ا             ن النجار أحد النقب ك ب ن مال نم ب ن غ ة ب ن ثعلب د ب ن عبي ي         ءابن عدس ب ه بن ى قوم ة عل ة العقب ي عشر ليل االثن
ول،        النجار، وقد شهد العقبات الثالث وآان أول من ة في ق ة الثاني ة العقب لم ليل بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

   . من جمع بالمدينة في نقيع الخضمات في هزم النبيت آما تقدم وآان شابًا وهو أول

   -أو الشهقة  -والمسجد يبنى أخذته الذبحة  ر أبو أمامة أسعد بن زرارةقال محمد بن إسحاق وهلك في تلك األشه

ر، عن الزهري، عن        أخبرنا محمد بن عبد األعلى، ثنا  :  ) التاريخ ( وقال ابن جرير في  ع، عن معم يزيد بن زري
   ) 3/281  : ص/ج (   . أسعد بن زرارة في الشوآة، رجاله ثقات أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آوى

رحمن   حدثني عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن  : قال ابن إسحاق حزم، عن يحيى بن عبد اهللا بن عبد ال
لم  قال رسول اهللا صلى  : بن أسعد بن زرارة قال افقي العرب،         (  (   : اهللا عليه وس ود ومن ة، ليه و أمام ئس الميت أب ب

   .  )  ) وال أملك لنفسي وال لصاحبي من اهللا شيئًانبيًا لم يمت صاحبه،  يقولون لو آان

د       لم، وق ه وس ي صلى اهللا علي دم النب ر في        وهذا يقتضي أنه أول من مات بعد مق ن األثي و الحسن ب أسد   ( زعم أب
   . اهللا عليه وسلم بسبعة أشهر، فاهللا أعلم أنه مات في شوال بعد مقدم النبي صلى  ) الغابة

ادة  وذآر محمد بن إسحاق ع ن قت ألوا     : ن عاصم بن عمر ب ي النجار س لم أن      أن بن ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
   .  )  ) أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم (  (   : فقال يقيم لهم نقيبًا بعد أبي أمامة أسعد بن زرارة

   . وآره أن يخص بها بعضهم دون بعض

   . صلى اهللا عليه وسلم نقيبهم على قومهم أن آان رسول اهللافكان من فضل بني النجار الذي يعتدون به 

أسعد بن زرارة آان نقيبًا على بني ساعدة، إنما  أن  : وهذا يرد قول أبي نعيم وابن منده في قولهما  : قال ابن األثير
   . فيما قال آان على بني النجار، وصدق ابن األثير

فيما  -مقدمه عليه السالم المدينة من المسلمين  آان أول من توفي بعد  :  ) التاريخ ( وقد قال أبو جعفر بن جرير في 
ن زرارة             صاحب منزله آلثوم بن الهدم، لم -ذآر  ده أسعد ب وفي بع م ت ات، ث ى م يرًا حت ه إال يس د مقدم يلبث بع

   . -أو الشهقة  -مقدمه قبل أن يفرغ بناء المسجد بالذبحة  وآانت وفاته في سنة

ن     وآلثو  : قلت د ب ن عبي د ب ن زي ن          م بن الهدم بن امرئ القيس بن الحارث ب ن عمرو ب ن عوف ب ك ب ن مال د ب زي
ي  دم           عوف بن مالك بن األوس األنصاري األوسي وهو من بن ل مق لم قب رًا أس يخًا آبي ان ش ن عوف وآ عمرو ب

لم المدي       رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ه وس دم رسول اهللا صلى اهللا علي ا ق زل في      المدينة، ولم اء ن زل بقب ة ون ن
ا   منزل ى أن ارتحل    هذا في الليل؛ وآان يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الربيع رضي اهللا عنهم إل

   . إلى دار بني النجار آما تقدم

ده أس     إنه أول من مات من المسلمين بعد مقدم  : وقد قيل  : قال ابن األثير م بع لم، ث عد رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
   . بن زرارة، ذآره الطبري

  الهجرة فصل في ميالد عبد اهللا بن الزبير في شوال سنة 

ن بشير     ان ب ا أن النعم د الهجرة       فكان أول مولود ولد في اإلسالم من المهاجرين آم د لألنصار بع ود ول أول مول
   . رضي اهللا عنهما

   . األسود شهرًا قاله أبووقد زعم بعضهم أن ابن الزبير ولد بعد الهجرة بعشرين 



 

ه عن            : ورواه الواقدي ة، عن أبي ي حثم ن أب ن سهل ب ى ب ن يحي ل       عن محمد ب د قب ان ول وا أن النعم جده، وزعم
   . الهجرة، والصحيح ما قدمنا الزبير بستة أشهر على رأس أربعة عشر شهرًا من

د         حدثنا زآريا بن يحيى، ثنا أبو أسامة عن هشام بن  : فقال البخاري ا حملت بعب ه، عن أسماء أنه عروة، عن أبي
ه رسول اهللا صلى اهللا          فخرجت وأنا متم  : اهللا بن الزبير قالت م أتيت ب اء، ث ه بقب اء فولدت فأتيت المدينة فنزلت بقب

اهللا  فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول  عليه وسلم
   . وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه صلى اهللا عليه

   . فكان أول مولود ولد في اإلسالم

ا         ه عن أسماء أنه ام عن أبي ه       تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هش ي صلى اهللا علي ى النب هاجرت إل
   . وسلم وهي حبلى

ن      : حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت د اهللا ب أول مولود ولد في اإلسالم عب
أول        الزبير، أتوا به النبي صلى اهللا عليه وسلم ه ف ا في في م أدخله ا، ث فأخذ النبي صلى اهللا عليه وسلم ثمرة فالآه

   . النبي صلى اهللا عليه وسلم ما دخل بطنه ريق

ى     بع فهذا حجة على الواقدي وغيره ألنه ذآر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ا رجع إل ث مع عبد اهللا بن أريقط لم
ه       أتوا بعيال ع لي ا راف ة وأب ن حارث لم             مكة زيد ب ه وس ي صلى اهللا علي ر هجرة النب م أث دموا به ي بكر فق ال أب وعي

ده   أي  : وأسماء حامل متم ًا بمول ه   مقرب قد دنا وضعها لولدها، فلما ولدته آــَّبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرح ألن
   . اهللا اليهود فيما زعموا ن اليهود أنهم سحروهم حتى ال يولد لهم بعد هجرتهم ولد، فأآذبآان قد بلغهم ع

   . بعائشة فصل بناؤه صلى اهللا عليه وسلم 

  وبنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعائشة في شوال من هذه السنة

ة،       : قال اإلمام أحمد ن أمي فيان عن إسماعيل ب ه، عن عائشة         عن  حدثنا وآيع، ثنا س ن عروة، عن أبي د اهللا ب عب
أي نساء رسول اهللا صلى اهللا           تزوجني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قالت ي في شوال، ف ى ب في شوال، وبن

   ؟ مني  عليه وسلم آان أخطى عنده

   . وآانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال

     . به ن طرق عن سفيان الثوريورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه م

د        حسن صحيح ال نعرفه إال من حديث سفيان الثوري فعلى  : وقال الترمذي ه السالم بع ا علي ه به هذا يكون دخول
   . -أو ثمانية أشهر  -الهجرة بسبعة أشهر 

ائشة بعد ما قدموا آيفية تزويجه ودخوله بع وقد حكى القولين ابن جرير، وقد تقدم في تزويجه عليه السالم بسودة
اراً  ا في              المدينة وأن دخوله بها آان بالسنح نه ه السالم به ه علي وم، وفي دخول اس الي اده الن ا يعت ذا خالف م وه

بشيء  يتوهمه بعض الناس من آراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين وهذا ليس شوال ردًا لما
ك الوقت    لما قالته عائشة رادة على من توهمه من ي في شوال،     : الناس في ذل ي في شوال      تزوجن ى ب أي  -وبن

   ؟ في شوال، فأي نسائه آان أحظى عنده مني  -دخل بي 

ذا       ه، وه ائه إلي ا أحب نس ك من         فدلَّ هذا على أنها فهمت منه عليه السالم أنه ى ذل ا دل عل ا صحيح لم م منه الفه
ن العاص      ) صحيح البخاري ( في  الدالئل الواضحة، ولو لم يكن إال الحديث الثابت ا رسول     : قلت   : عن عمرو ب ي

   ؟ إليك اهللا أي الناس أحب

   .  )  ) عائشة (  (   : قال

   ؟ من الرجال  : قلت



 

   .  )  ) أبوها (  (   : قال

  من الهجرة فصل الزيادة في صالة الحضر في السنة األولى 

ل    -زيد في صالة الحضر  - السنة األولى من الهجرة  : يعني -وفي هذه السنة   : قال ابن جرير ا قي ان،   -فيم رآعت
ع اآلخر       وآانت صالة الحضر والسفر رآعتين، وذلك بعد ة بشهر في ربي مقدم النبي صلى اهللا عليه وسلم المدين

   . وزعم الواقدي أنه ال خالف بين أهل الحجاز فيه  : مضت، وقال لمضي ثنتي عشرة ليلة

فرضت   : الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت من طريق معمر، عن  : قد تقدم الحديث الذي رواه البخاري  : قلت
   . السفر وزيد في صالة الحضر الصالة أول ما فرضت رآعتين، فأقرت صالة

   . وروي من طريق الشعبي عن مسروق عنها

   . أربعًا واهللا أعلم فرضت وقد حكى البيهقي عن الحسن البصري أن صالة الحضر أول ما فرضت

الى       ه تع د قول َرْبُتمْ  }   : وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عن اٌح َأْن       َوِإَذا َض ْيُكْم ُجَن ْيَس َعَل َأْرِض َفَل ي اْل ِف
     .  ] 101  : النساء [ اآلية   { الصََّلاِة َتْقُصُروا ِمَن

  ومشروعيته فصل في األذان 

اجرين واجتمع     فلما اطمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالمدينة  : قال ابن إسحاق واجتمع إليه إخوانه من المه
اة والصيام، وقامت الحدود وفرض الحالل          آبائر األنصار استحكم أمر اإلسالم، فقامت  الصالة وفرضت الزآ

   . أظهرهم وآان هذا الحي من األنصار هم الذين تبوؤا الدار واإليمان بينوالحرام وتبوأ اإلسالم 

إليه للصالة لحين مواقيتها بغير دعوة، فهمَّ  وقد آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس
اقوس     بوقًا آبوق يهود الذي يدعون به لصالتهم، ثم  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يجعل م أمر بالن ه، ث آره

ه أخو    فنحت ليضرب به د رب بلحارث   المسلمين للصالة، فبينا هم على ذلك رأى عبد اهللا بن زيد بن ثعلبة بن عب
رَّ      : بن الخزرج، النداء، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا ة طائف، م إنه طاف بي هذه الليل

   ؟ يا عبد اهللا أتبيع هذا الناقوس   : فقلت ل ناقوسًا في يده،بي رجل عليه ثوبان أخضران يحم

   ؟ وما تصنع به  : فقال

   . ندعو به إلى الصالة  : قلت  : قال

   ؟ أال أدلك على خير من ذلك  : قال

   ؟ وما هو  : قلت

ر، أشهد أن     : تقول  : قال ر اهللا أآب ه إال اهللا،   اهللا أآبر اهللا أآبر اهللا أآب دًا     ال إل ه إال اهللا، أشهد أن محم أشهد أن ال إل
الح،   رسول اهللا، أشهد أن ى الف  محمدًا رسول اهللا، حي على الصالة حي على الصالة، حي على الفالح، حي عل

   . اهللا أآبر اهللا أآبر ال إله إال اهللا

، فقم مع بالل فالقها عليه، فليؤذن لرؤيا حق إن شاء اهللا إنها (  (   : فلما أخبر بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
   .  )  ) منك بها فإنه أندى صوتًا

ى رسول     ه، فخرج إل لم وهو يجر       فلما أذن بها بالل سمعه عمر بن الخطاب وهو في بيت ه وس اهللا صلى اهللا علي
   . لقد رأيت مثل الذي رأى يا نبي اهللا والذي بعثك بالحق  : رداءه وهو يقول

   .  )  ) ذلك فلله الحمد على (  (   : اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى



 

ن       فحدثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن  : قال ابن إسحاق ة ب ن ثعلب د ب ن زي محمد بن عبد اهللا ب
   . عبد ربه، عن أبيه

ه، وصححه   عن محمد بن إسح  وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق اق ب
  . الترمذي وابن خزيمة وغيرهما

   : الصالة ثم تقول إذا أقمت  : وعند أبي داود أنه علَّمه اإلقامة قال

دًا رسول     ه إال اهللا، أشهد أن محم د         اهللا أآبر اهللا أآبر، أشهد أن ال إل الح، ق ى الف ى الصالة، حي عل اهللا، حي عل
   . هللا أآبر، ال إله إال اهللا قامت الصالة، قد قامت الصالة، اهللا أآبر

ن    عن أبي عبيد محمد بن عبيد بن ميمون،  : وقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن محمد بن سلمة الحراني، عن اب
   . إسحاق آما تقدم

   : زيد األنصاري قال في ذلك وأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد اهللا بن  : قال أبو عبيد  : ثم قال

  آرام حمدًا على األذان آبيرا* ل وذي اإل الحمد هللا ذي الجال

  ـه فأآرم به لدي بشيرا* إذ أتاني به البشير من اللـ 

  آلما جاء زادني توقيرا* في ليال والى بهن ثالث 

به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاهللا  وهذا الشعر غريب وهو يقتضي أنه رأى ذلك ثالث ليال حتى أخبر  : قلت
   . أعلم

د        وذآر الزهري عن  : ه اإلمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق قالوروا ن زي د اهللا ب ن المسيب، عن عب سعيد ب
   . التيمي ولم يذآر الشعر به نحو رواية ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم

ن إسحاق، عن ال     حدثنا محمد بن خالد بن عبد اهللا الواسطي، ثنا أبي  : وقال ابن ماجه رحمن ب زهري،  عن عبد ال
وسلم استشار الناس لما يهمهم من الصالة، فذآروا البوق فكرهه  عن سالم، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

   . ذآروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى من أجل اليهود، ثم

ن الخطاب، فطرق األنصاري      فأري النداء تلك الليل رجل من األنصار يقال له عبد اهللا بن زيد وعمر  رسول  ب
   . اهللا عليه وسلم بالًال فأذن به اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليًال فأمر رسول اهللا صلى

وم   : قال الزهري ه       وزاد بالل في نداء صالة الغداة، الصالة خير من الن ا رسول اهللا صلى اهللا علي رتين، فأقره م
   . وسلم

تحرير هذا الفصل في باب األذان من آتاب  وسيأتييا رسول اهللا رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني،   : فقال عمر
   . الثقة إن شاء اهللا تعالى وبه  ) األحكام الكبير ( 

ن     حدثنا محمد  : فأما الحديث الذي أورده السهيلي بسنده من طريق البزار اد ب بن عثمان بن مخلد، ثنا أبي عن زي
   . لي بن أبي طالب فذآر حديث اإلسراءعن جده، عن ع المنذر، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه،

د         فخرج ملك من وراء الحجاب فأذن بهذا األذان وآلما قال آلمة  : وفيه د محم ك بي م أخذ المل الى، ث صدقه اهللا تع
   . السماء وفيهم آدم ونوح صلى اهللا عليه وسلم فقدمه فأمَّ بأهل

   . ويشاآله من حديث اإلسراء يعضده وأخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحًا لما  : ثم قال السهيلي



 

بن المنذر أبو الجارود الذي تنسب إليه  فهذا الحديث ليس آما زعم السهيلي أنه صحيح بل هو منكر تفرد به زياد
هذا قد سمعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلسراء ألوشك  الفرقة الجارودية وهو من المتهمين، ثم لو آان

   . الهجرة في الدعوة إلى الصالة واهللا أعلم أن يأمر به بعد

ي عطاء     : وذآر ابن جريج قال  : قال ابن هشام ال ل ن     : ق د ب ول   سمعت عبي ر يق ه       : عمي ي صلى اهللا علي ائتمر النب
اع للصالة،    اقوس لالجتم اقوس إذ رأى          وسلم وأصحابه بالن بتين للن د أن يشتري خش ن الخطاب يري ا عمر ب فبين

   . تجعلوا الناقوس بل أذنوا للصالة ال  : عمر في المنام

ا      فذهب عمر إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ليخبره بما رأى وقد جاء ذلك فم وحي ب لم ال النبي صلى اهللا عليه وس
   . راع عمر إال بالل يؤذن

   .  )  ) بذلك الوحي قد سبقك (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين أخبره بذلك

ن و الى         هذا يدل على أنه قد جاء الوحي بتقرير ما رآه عبد اهللا بن زيد ب ه بعضهم واهللا تع ا صرح ب ه آم د رب عب
   . أعلم

ان    : الزبير، عن امرأة من بني النجار قالت   وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن  : قال ابن إسحاق آ
يه للفجر آل غداة، فيأتي بسحر، فيجلس على البيت ينتظر بالل يؤذن عل بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان

   . اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك  : تمطى، ثم قال الفجر، فإذا رآه

ة واحدة      : ثم يؤذن، قالت  : قالت ا ليل ان ترآه ي  - واهللا ما علمته آ ذه الكلمات     : يعن ه     -ه و داود من حديث ورواه أب
   . منفردًا به

  عنه فصل في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي اهللا 

لم     : وزعم الواقدي  : قال ابن جرير ه وس ى          أن رسول اهللا صلى اهللا علي ذه السنة في شهر رمضان عل د في ه عق
د المطلب        ن عب زة ب اجره لحم اجرين ليعترض          رأس سبعة أشهر من مه ين رجًال من المه واء أبيض في ثالث ل

في ثالثمائة رجل من قريش فحجز بينهم مجدي بن عمرو ولم يكن بينهم  لقي أبا جهل لعيرات قريش، وأن حمزة
    . قتال

     . وآان الذي يحمل لواء حمزة أبو مرثد الغنوي  : قال

  المطلب فصل في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد 

لم   : وزعم الواقدي أيضًا  : قال ابن جرير د في ه    أن النبي صلى اهللا عليه وس ة أشهر     عق ى رأس ثماني ذه السنة عل
   . مناف لواء أبيض وأمره بالمسير إلى بطن رابغ في شوال لعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد

ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري،   وآان لواؤه مع مسطح بن أثاثة فبلغ ثنية المرة وهي بناحية الجحفة في
   . أحياء وآان بينهم الرمي دون المسابقة  : لهوأنهم التقوا هم والمشرآون على ماء يقال 

   . وهو المثبت عندنا وآان المشرآون مائتين عليهم أبو سفيان صخر بن حرب  : فقال الواقدي

   . آان عليهم مكرز بن حفص  : وقيل

  الخرار فصل في سرية سعد بن أبي وقاص إلى 

ي        عقد -ذي القعدة في السنة األولى في   : يعني -وفيها   : قال الواقدي ن أب لم لسعد ب ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
   . بن األسود وقاص إلى الخرار لواء أبيض يحمله المقداد

   . فحدثني أبو بكر بن إسماعيل، عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن أبيه



 

ا نكمن الن    أحد وعشرين    : خرجت في عشرين رجًال على أقدامنا، أو قال  : قال ى     رجًال، فكن ل حت ار ونسير اللي ه
ي أن ال أجاوز الخرار، وآانت           صبحنا الخرار صبح خامسة، وآان رسول اهللا د إل د عه لم ق ه وس صلى اهللا علي

  . بيوم العير قد سبقتني قبل ذلك

   . المهاجرين آانت العير ستين وآان من مع سعد آلهم من  : قال الواقدي

السرايا الثالث التي ذآرها الواقدي آلها في السنة   أن هذه  ) رح ( حاق وعند ابن إس  ) رح ( قال أبو جعفر بن جرير 
   . التاريخ الثانية من الهجرة من وقت

اب       لمن  ) رح ( آالم ابن إسحاق ليس بصريح فيما قاله أبو جعفر   : قلت ا سنورده في أول آت ه آم ازي  ( تأمل   ) المغ
ك     ة من الهجرة وذل ًا ن  في أول السنة الثاني ذه      تلوم ا وقعت ه راده أنه ه إن شاء اهللا، ويحتمل أن يكون م حن في

   . األولى، وسنزيدها بسطًا وشرحًا إذا انتهينا إليها إن شاء اهللا تعالى السرايا في السنة

أئمة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه     عنده زيادات حسنة، وتاريخ محرر غالبًا فإنه من  ) رح ( والواقدي 
ل  ( آتابنا  سطنا القول في عدالته وجرحه فيمكثار آما ب   ) الموسوم بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهي
   . والمنة وهللا الحمد

  ولد في اإلسالم فصل ميالد عبد اهللا بن الزبير وهو أول مولود 

ة       ذه السنة المبارآ د في ه ى من الهجرة      : وهي  -وممن ول د  -األول ر ف   عب ن الزبي د في     اهللا ب ود ول ان أول مول ك
ه اري عن أم ا رواه البخ رة آم د الهج ي الصديق رضي اهللا  اإلسالم بع ؤمنين ابنت ة أم الم ه عائش ماء وخالت أس

    . عنهما

ذا           : ومن الناس من يقول ى ه ه بستة أشهر، فعل ن بشير قبل ان ب د النعم د        ول د بع ود ول ر أول مول ن الزبي يكون اب
دمنا          : س من يقولالهجرة من المهاجرين، ومن النا ا ق ة من الهجرة والظاهر األول آم إنهما ولدا في السنة الثاني

   . والمنة، وسنشير في آخر السنة الثانية إلى القول الثاني إن شاء اهللا تعالى بيانه وهللا الحمد

   . فاهللا أعلمولدا في هذه السنة األولى  إن المختار بن أبي عبيد وزياد بن سمية  : وقد قيل  : قال ابن جرير

   : الصحابة وممن توفي في هذه السنة األولى من 

ى دار    آلثوم بن الهدم األوسي الذي نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ا إل مسكنه بقباء إلى حين ارتحل منه
   . بني النجار آما تقدم

ي المسجد      اهللا أبو أمامة أسعد بن زرارة نقيب بني النجار توفي ورسول  -فيها  -وبعده  لم يبن ه وس  صلى اهللا علي
   . آما تقدم رضي اهللا عنهما وأرضاهما

ن         مات  -األولى من الهجرة     : يعني -وفي هذه السنة   : قال ابن جرير د ب ه بالطائف، ومات الولي و أحيحة بمال أب
   . بمكة المغيرة والعاص بن وائل السهمي فيها

   . هللا عز وجل وهؤالء ماتوا على شرآهم لم يسلموا  : قلت

  بسم اهللا الرحمن الرحيم  

  الثانية من الهجرة ذآر ما وقع في السنة

التي آانت في رمضان منها، وقد فرق اهللا  وقع فيها آثير من المغازي والسرايا ومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى
  هللا المستعانأوان ذآر المغازي والبعوث فنقول وبا بها بين الحق والباطل، والهدى والغي، وهذا

 



 

  آتاب المغازي 

د ذآر    ) السيرة ( قال اإلمام محمد بن إسحاق بن يسار في آتاب  ه        بع داوة لإلسالم وأهل ود ونصبهم الع ار اليه أحب
   : وما نزل فيهم من اآليات

ن   ة ب ن       فمنهم حيي بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجدي، وسالم بن مشكم، وآنان ق، وسالم ب ي الحقي ن أب ع ب  الربي
ع    أبي الحقيق وهو أبو رافع األعور، تاجر أهل الحجاز يأتي، والربي وهو الذي قتله الصحابة بأرض خيبر آما س

   . وعمرو بن جحاش، وآعب بن األشرف وهو من طيء بن الربيع بن أبي الحقيق،

رو،  رافع آما سيأتي، وحليفاه  ثم أحد بني نبهان وأمه من بني النضير، وقد قتله الصحابة قبل أبى الحجاج بن عم
ي  م يكن             وآردم بن قيسم لعنهم اهللا فهؤالء من بن ن صوريا، ول د اهللا ب ون عب ن الفطي ة ب ي ثعلب النضير، ومن بن

   . بالتوراة منه أعلم -بعد  -بالحجاز 

   . آما سيأتي، وآان حبر قومه أنه أسلم، وابن صلوبا ومخيريق وقد أسلما يوم أحد  : وقد قيل  : قلت

ن شيخان،    : ينقاعومن بني ق ن        زيد بن اللصيت، وسعد بن حنيف، ومحمود ب د اهللا ب ز، وعب ي عزي ن أب ز ب وعزي
ن     ضيف، وسويد بن الحارث، ورفاعة بن قيس، وفنحاص رو، وشاش ب وأشيع ونعمان بن أضا، وبحرى بن عم

ن    ونعمان بن عمير، وسكين بن أبي سكين، وعدي بن زيد، عدي، وشاش بن قيس، وزيد بن الحارث، ان ب ونعم
    . أنس أبي أوفى أبو

   . رافع، وخالد وأزار بن أبي أزار ومحمود بن دحية، ومالك بن صيف، وآعب بن راشد، وعازر ورافع بن أبي

ن        : ويقال  : قال ابن هشام ع ب ة، وراف ن حارث ع ب ي آزر، وراف ن        آزر بن أب ك ب ن خارجة، ومال ع ب ة، وراف حريمل
   . سالم وت، وعبد اهللا بنعوف، ورفاعة بن زيد بن التاب

   . وقد تقدم إسالمه رضي اهللا عنه  : قلت

د   وآان حبرهم وأعلمهم، وآان اسمه الحصين فلما أسلم  : قال ابن إسحاق سماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عب
   . اهللا

ن     : ومن بني قريظة  : قال ابن إسحاق ن أسد وهو صاحب    شموال، وآعب ب    الزبير بن باطا بن وهب، وعزال ب
ن    ل ب د، وجب ن          عقدهم الذي نقضوه عام األحزاب، وشمويل بن زي ردم ب د، وآ ن زي ام ب ن سكينة، والنح عمرو ب

افع،     ي ن ن أب افع ب د،             آعب، ووهب بن زيد، ون ن زي ردم ب ن عوف، وآ د، والحارث ب ن زي افع، وعدي ب و ن وأب
   . يهوذا زميلة، وجبل بن أبي قشير، ووهب بن وأسامة بن حبيب، ورافع بن

   . اهللا عليه وسلم لبيد بن أعصم وهو الذي سحر رسول اهللا صلى  : ومن بني زريق  : قال

   . آنانة بن صوريا  : ومن يهود بني حارثة

   . قردم بن عمرو  : ومن يهود بني عمرو بن عوف

   . سلسلة بن برهام  : ومن يهود بني النجار

لم، وأصحابه رضي       وأهل الشرور والعداوة لرسول فهؤالء أحبار يهود   : قال ابن إسحاق ه وس اهللا صلى اهللا علي
رون   ذين يكث اد           اهللا عنهم، وأصحاب المسألة ال ى وجه التعنت والعن لم عل ه وس ئلة لرسول اهللا صلى اهللا علي األس

   . وأصحاب النصب ألمر اإلسالم ليطفئوه إال ما آان من عبد اهللا بن سالم ومخيريق  : والكفر، قال

ا        ثم ذآر إسالم عبد اهللا بن سالم وإسالم عمته خالدة بنت الحارث آما وم أحد آم ق ي قدمناه، وذآر إسالم مخيري
الوا    : -وآان يوم السبت  -سيأتي وأنه قال لقومه    : يا معشر يهود واهللا إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق، ق

     . ال سبت لكم  : السبت، قال إن اليوم يوم



 

وم  ثم أ ذا الي ا أراه اهللا       خذ سالحه وخرج وعهد إلى من وراءه من قومه إن قتلت ه ا م رى فيه د ي أموالي لمحم  -ف
   . اهللا عليه وسلم فقاتل حتى قتل رضي اهللا عنه ثم لحق برسول اهللا صلى -وآان آثير األموال 

   .  )  ) ر يهودمخيريق خي (  (   : قال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول فيما بلغني

  إسالمهم فصل آفر بعض المنافقين من األوس والخزرج بعد 

زوى   : من األوس والخزرج فمن األوس  ثم ذآر ابن إسحاق من مال إلى هؤالء األضداد من اليهود من المنافقين
ةَ     }   : وفيه نزل بن الحارث، وجالس بن سويد بن الصامت األنصاري، اُلوا َآِلَم ْد َق اُلوا َوَلَق ِر   َيْحِلُفوَن ِباللَِّه َما َق اْلُكْف

نحن         : أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك وذلك  ] 74 : التوبة [   { َوَآَفُروا َبْعَد ِإْسَلاِمِهْم ذا الرجل صادقًا ل ان ه ئن آ ل
ك     فنماها ابن امرأته عمير بن سعد إلى شر من الحمر، أنكر الجالس ذل لم ف وحلف   رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

   . ما قال فنزل فيه ذلك

   . والخير وقد زعموا أنه تاب وحسنت توبته حتى عرف منه اإلسالم  : قال

وم أحد،        وأخوه الحارث بن سويد، وهو الذي قتل المجذر بن ذياد البلوي،  : قال ي ضبيعة ي د أحد بن وقيس بن زي
   . عدا عليهما فقتلهما ثم لحق بقريش مين وآان منافقًا فلما التقى الناسخرج مع المسل

وم         وآان المجذر قد قتل أباه سويد بن الصامت في بعض     : قال ابن هشام ه ي ه من أر أبي ة فأخذ بث حروب الجاهلي
   . أحد، آذا قال ابن هشام

وم بعاث        وقد ذآر ابن إسحاق أن الذي قتل سويد بن الصامت إنما هو معاذ بن ل ي ر حرب قب عفراء قتله في غي
   . رماه بسهم فقتله

   . إسحاق لم يذآره في قتلى أحد ألن ابن  : وأنكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قيس بن زيد، قال

ن       : قال ابن إسحاق لم، أمر عمر ب ه وس ه، فبعث        وقد آان رسول اهللا صلى اهللا علي ر ب ه إن هو ظف الخطاب بقتل
ى    الحارث إلى  ة ليرجع إل ه التوب أنزل اهللا    أخيه الجالس يطلب ل ه، ف اس       -قوم ن عب ا بلغني عن اب َف   }   : -فيم َآْي
قٌّ    َيْهِدي اللَُّه وَل َح ِهُدوا َأنَّ الرَُّس اُت َواللَّ    َقْومًا َآَفُروا َبْعَد ِإيَماِنِهْم َوَش اءُهُم اْلَبيَِّن ْومَ   َوَج ِدي اْلَق ا َيْه اِلِمينَ  ُه َل آل  [   { الظَّ
   . إلى آخر القصة  ] 86 : عمران

ه        : قال ال في ذي ق ن الحارث وهو ال لم     وبجاد بن عثمان بن عامر، ونبتل ب ه وس من   (  (   : رسول اهللا صلى اهللا علي
   .  )  ) هذا أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى

ه     شعر الرأس أحمر العينين أسفع الخدين، وآان وآان جسيمًا أدلم ثائر يسمع الكالم من رسول اهللا صلى اهللا علي
     . إنما محمد أذن، من حدثه بشيء صدقه  : قال وسلم ثم ينقله إلى المنافقين وهو الذي

   . اآلية  ] 61 : التوبة [   { ُأُذٌن َن النَِّبيَّ َوَيُقوُلوَن ُهَوَوِمْنُهُم الَِّذيَن ُيْؤُذو }   : فأنزل اهللا فيه

ن    : قال ة ب ذان        وأبو حبيبة بن األزعر وآان ممن بنى مسجد الضرار، وثعلب ا الل ن قشير، وهم حاطب، ومعتب ب
وم أحد       عاهدا اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ثم نكثا، ال ي ذي ق ا من       : فنزل فيهما ذلك، ومعتب هو ال ان لن و آ ل

   . ههنا فنزل فيه اآلية األمر شيء ما قتلنا

وم األحزاب   وز آسرى        : وهو الذي قال ي دنا أن نأآل آن د يع ان محم ى       آ ذهب إل ؤمن أن ي دنا ال ي وقيصر، وأح
   .  { م مرض ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورافي قلوبه وإذ يقول المنافقون والذين }   : الغائط فنزل فيه

   . والحارث بن حاطب  : قال ابن إسحاق

در وليسوا         ومعتب بن قشير، وثعلبة والحارث ابنا حاطب، وهما من  : قال ابن هشام د من أهل ب ن زي ة ب بني أمي
   . العلم من المنافقين فيما ذآر لي من أثق به من أهل



 

   . أسماء أهل بدر ثعلبة والحارث في بني أمية بن زيد في  : حاقوقد ذآر ابن إس  : قال

ن حرام    وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف وبخرج، وآان ممن  : قال ابن إسحاق بني مسجد الضرار وعمرو ب
وابناه يزيد ومجمع ابنا جارية وهم ممن اتخذ مسجد الضرار،    وعبد اهللا بن نبتل، وجارية بن عامر بن العطاف،

ه     -جمع أآثر القرآن وآان يصلي بهم فيه، فلما خرب مسجد الضرار  ان مجمع غالمًا حدثًا قدوآ يأتي بيان ا س آم
د  وك    بع ال             -غزوة تب م مجمع فق اء عمر أن يصلي به ام عمر سأل أهل قب ان في أي ام    ال واهللا،  : وآ يس أم أو ل

   ؟ المنافقين في مسجد الضرار 

   . بهم أن عمر ترآه فصلى  : م فزعموافحلف باهللا ما علمت بشيء من أمره

   . إنما آنا نخوض ونلعب فنزل فيه ذلك  : ووديعة بن ثابت وآان ممن بنى مسجد الضرار وهو الذي قال  : قال

   . وخذام بن خالد وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره  : قال

   . وبشر ورافع ابنا زيد األوسقال ابن هشام مستدرآًا على ابن إسحاق في منافقي بني النبيت من 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين أجاز في    وهو الذي قال لرسول -وآان أعمى  -ومربع بن قيظي   : قال ابن إسحاق
واهللا   : نبيًا أن تمر في حائطي وأخذ في يده حفنة من تراب ثم قال ال أحل لك إن آنت  : حائطه وهو ذاهب إلى أحد

ه أصيب  لو أعلم أني ال لم  بها غيرك لرميتك بها، فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول اهللا صلى اهللا علي دعوه   (  (   : وس
   .  )  ) فهذا األعمى أعمى القلب أعمى البصر

   . وقد ضربه سعد بن زيد األشهلي بالقوس فشجه

   . إن بيوتنا عورة  : قوسلم يوم الخند وأخوه أوس بن قيظي وهو الذي قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال

   .  ] 13 : األحزاب [   { ِفَرارًا َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإْن ُيِريُدوَن ِإلَّا }   : قال اهللا

ه  وآان له ابن من خيار المس وحاطب بن أمية بن رافع وآان شيخًا جسيمًا قد عسا في جاهليته،  : قال ال ل   : لمين يق
   . الجراحات، فحمل إلى دار بني ظفر يزيد بن حاطب أصيب يوم أحد حتى أثبتته

ادة       ن قت ن عمر ب ا من رجال         : فحدثني عاصم ب ه من به ه اجتمع إلي وا       فإن ائهم وهو يموت فجعل المسلمين ونس
   . أبشر بالجنة يا ابن حاطب  : يقولون

   . هذا المسكين من نفسه أجل جنة من حرمل، غررتم واهللا  : فنجم نفاق أبيه فجعل يقول  : قال

ه           : قال زل اهللا في ذي أن درعين ال ة سارق ال و طعم رق أب ن أبي انون أنفسهم    وال تجادل عن   }   : وبشير ب ذين يخت   { ال
   . اآليات

ال   وم أحد سبعة نفر، ثم لماوقزمان حليف لبني ظفر الذي قتل ي  : قال ا قاتلت     : آلمته الجراحة قتل نفسه وق واهللا م
   . اهللا إال حمية على قومي ثم مات لعنه

م       : قال ابن إسحاق ة يعل افق وال منافق د األشهل من اق        لم يكن في بني عب تهم بالنف ان ي ن ثابت آ إال أن الضحاك ب
   . وحب يهود فهؤالء آلهم من األوس

ن سهل،        رافع بن وديعة، وزيد بن عمرو، وعمرو  : ومن الخزرج  : حاققال ابن إس ن عمرو ب يس ب يس، وق بن ق
   . تفتني يا محمد ائذن لي وال  : والجد بن قيس وهو الذي قال

يس الخزرج واألوس          افقين ورئ ان رأس المن ن سلول، وآ ي ب ن أب د اهللا ب ى أن       وعب وا عل د أجمع انوا ق أيضًا، آ
ال    لجاهلية، فلما هداهم اهللا لإلسالميملكوه عليهم في ا ذي ق   : قبل ذلك شرق اللعين بريقه وغاظه ذلك جدًا، وهو ال

   . ليخرجن األعز منها األذل، وقد نزلت فيه آيات آثيرة جدًا لئن رجعنا إلى المدينة



 

  : تعالى وهم من رهطه نزل قوله ومالك بن أبي قوقل، وسويد وداعس، -رجل من بني عوف  -وفيه وفي وديعة 
     . الباطن إلى بني النضير اآليات حين مالوا في  { لئن أخرجوا ال يخرجون معهم } 

  نفاقًا فصل في إسالم بعض أحبار يهود 

اطن ف    ثم ذآر ابن إسحاق من أسلم من أحبار اليهود على سبيل التقية فكانوا افقين   آفارًا في الب أتبعهم بصنف المن
   . وهم من شرهم

لم   سعد بن حنيف، وزيد بن اللصيت، وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول اهللا ه وس د     : صلى اهللا علي زعم محم ي
   ؟ أنه يأتيه خبر السماء وهو ال يدري أين ناقته

، وقد دلني اهللا عليها فهي في هذا الشعب قد علمني اهللا واهللا ال أعلم إال ما (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   .  )  ) حبستها شجرة بزمامها

   . فذهب رجال من المسلمين فوجدوها آذلك

لم     ونعمان بن أوفى، وعثمان بن أوفى، ورافع بن حريملة، وهو الذي  : قال ه وس قال فيه رسول اهللا صلى اهللا علي
   .  )  ) م عظيم من عظماء المنافقيناليو قد مات (  (   : -فيما بلغنا  -يوم مات 

لم    وهو الذي هبت الريح الشديدة يوم موته  : ورفاعة بن زيد بن التابوت ه وس عند مرجع رسول اهللا صلى اهللا علي
   .  )  ) من عظماء الكفار إنها هبت لموت عظيم (  (   : من تبوك فقال

لم    وسلسلة بن فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات في ذلك اليوم، برهام، وآنانة بن صوريا، فهؤالء ممن أس
ال  ود ق افقي اليه ن من ؤالء   : م ان ه خرون     فك لمين ويس ث المس معون أحادي جد ويس افقون يحضرون المس المن

نهم              ويستهزئون بدينهم فاجتمع لم يتحدثون بي ه وس رآهم رسول اهللا صلى اهللا علي اس ف نهم أن ًا م في المسجد يوم
أخرجوا من      أصواتهم ق خافضي لم ف ه وس المسجد   د لصق بعضهم إلى بعض، فأمر بهم رسول اهللا صلى اهللا علي

ي النجار         يس أحد بن ن ق ى عمرو ب ان صاحب   -إخراجًا عنيفًا، فقام أبو أيوب إل ة     وآ تهم في الجاهلي فأخذ   -آله
   ؟ ثعلبةأتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني   : -لعنه اهللا  -برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول 

نترًا شديدًا ولطم وجهه فأخرجه من المسجد     ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديعة النجاري فلببه بردائه، ثم نتره
   . أف لك منافقًا خبيثًا  : وهو يقول

بلحيته وقاده بها قودًا عنيفًا حتى أخرجه من   فأخذ -وآان طويل اللحية  -وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو 
ال       لمسجد، ثم جمع عمارة يديه جميعًاا ا ق ة في صدره خر منه ول   : فلدمه بهما لدم ال       : يق ارة، فق ا عم خدشتني ي

ربن مسجد رسول     : عمارة ه    أبعدك اهللا يا منافق فما أعد اهللا لك من العذاب أشد من ذلك، فال تق اهللا صلى اهللا علي
   . وسلم

نم وقام أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصر ن النجار      م بن زيد بن ثعلبة بن غ ك ب ن مال دريًا    -ب ان ب  -وآ
   . فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه -المنافقين شاب سواه  وليس في -إلى قيس بن عمرو بن سهل وآان شابًا 

ان ذا  -الحارث بن عمرو    : وقام رجل من بني خدرة إلى رجل يقال له ة   وآ ا سحبًا       -جم ه فسحبه به فأخذ بجمت
   . قد أغلظت يا أبا الحارث  : يقول المنافق يفًا على ما مرَّ به من األرض حتى أخرجه، فجعلعن

ربن مسجد       : فقال ك، فال تق زل في لم فإنك نجس،        إنك أهل لذلك أي عدو اهللا لما أن ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
ًا ع    وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوى ال    بن الحارث فأخرجه إخراج ه، وق ًا وأفف من غلب    : نيف

   . عليك الشيطان وأمره

رة ومن سورة       ات من سورة البق اد        ثم ذآر ابن إسحاق ما نزل فيهم من اآلي ك فأج ى تفسير ذل م عل ة، وتكل التوب
   . وأفاد رحمه اهللا



 

  ودان أول المغازي وهي غزوة األبواء أو غزوة 

   . المغازي رث آما سيأتي فيوهو بعث حمزة بن عبد المطلب أبو عبيدة بن الحا

   .  ) آتاب المغازي (   : قال البخاري

ن    أول ما غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األبواء،  : قال ابن إسحاق د ب ثم بواط، ثم العشيرة، ثم روى عن زي
   ؟ عليه وسلم  آم غزا رسول اهللا صلى اهللا  : أرقم أنه سئل

   . -أو العشيرة  -عشرة أولهن العسيرة تسع عشرة شهد منها سبع   : قال

   . اهللا وبه الثقة وسيأتي الحديث بإسناده ولفظه والكالم عليه عند غزوة العشيرة إن شاء

ه    : عليه وسلم ست عشرة غزوة، ولمسلم عنه غزا رسول اهللا صلى اهللا  : عن بريدة قال  ) صحيح البخاري ( وفي  أن
   . عشرة غزوة وسلم ست غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه

   . غزوة وقاتل في ثماني منهن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا تسع عشرة  : وفي رواية له عنه

ل   أن رسول اهللا صلى  : عن ابن بريدة، عن أبيه  : وقال الحسين بن واقد اهللا عليه وسلم غزا سبع عشرة غزوة وقات
   . والمريسيع، وقديد، وخيبر، ومكة، وحنين يوم بدر، وأحد، واألحزاب،  : في ثمان

   . وبعث أربعًا وعشرين سرية

ا         : وقال يعقوب بن سفيان وخي، ثن ان الدمشقي التن ن عثم د ب دثنا محم ان، عن        ح ي النعم د، أخبرن ن حمي ثم ب الهي
بدر، ثم أحد،  ثمانية عشر غزوة، قاتل في ثمان غزوات، أولهن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا  : مكحول

م        ثم األحزاب، ثم قريظة، ثم ة، ث م غزوة مك ر، ث بئر معونة، ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة، ثم غزوة خيب
   . والطائف حنين

   . سيأتي أنها بعد أحد آما  : بئر معونة بعد قريظة فيه نظر، والصحيح  : قوله

ول  ا معمر، عنحدثنا سلمة بن شبيب، ثنا عبد الرزاق، أخبرن  : قال يعقوب   : الزهري، سمعت سعيد بن المسيب يق
ول   غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثماني عشرة ًا وعشرين، فال أدري      : غزوة، وسمعته مرة أخرى يق أربع

   . سمعه بعد ذلك أآان ذلك وهمًا أو شيئًا

غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه   : قال وقد روى الطبراني، عن الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري
   . وسلم أربعًا وعشرين غزوة

نده  ( وقال عبد الرحمن بن حميد في  ا       :  ) مس ن سالم، ثن دثنا سعيد ب ر، عن         ح و الزبي دثنا أب ن إسحاق، ح ا ب زآري
   . جابر

   . غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى وعشرين غزوة  : قال

ام  ادة  وقد روى الحاآم من طريق هش ازي رسول اهللا صلى     : ، عن قت ًا       أن مغ لم وسراياه آانت ثالث ه وس اهللا علي
   . وأربعين

على الترتيب بعوث رسول اهللا صلى اهللا    ) اإلآليل (  لعله أراد السرايا دون الغزوات فقد ذآرت في  : ثم قال الحاآم
   . المائة عليه وسلم وسراياه زيادة على

ال ن   : ق ة م ي الثق ارىوأخبرن د  : أصحابنا ببخ ي عب اب أب ي آت رأ ف ه ق وث دون  أن رايا والبع ن نصر الس اهللا اب
   . جدًا، وحمله آالم قتادة على ما قال فيه نظر الحروب نيفًا وسبعين، وهذا الذي ذآره الحاآم غريب



 

ام       ن القاسم الراسبي، عن هش ادة    وقد روى اإلمام أحمد، عن أزهر ب ازي   : الدستوائي، عن قت رسول اهللا   أن مغ
   . وأربعون، أربع وعشرون بعثًا وتسع عشرة غزوة صلى اهللا عليه وسلم وسراياه ثالث

   . وفتح مكة وحنين بدر، وأحد، واألحزاب، والمريسيع، وخيبر،  : خرج في ثمان منها بنفسه

ازي رسول اهللا صلى اهللا     : عن الزهري  : وقال موسى بن عقبة ل      هذه مغ ي قات لم الت ه وس در في     علي وم ب ا، ي فيه
ي قريظة    -سنة ثالث، ثم قاتل يوم الخندق  رمضان سنة ثنتين، ثم قاتل يوم أحد في شوال وهو يوم األحزاب وبن

ر سنة               في شوال من سنة أربع، - وم خيب ل ي م قات ان في شعبان سنة خمس، ث ي لحي ي المصطلق وبن ثم قاتل بن
   . ثمان ل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنةقاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان، ثم قات ست، ثم

لم حجة       ه وس ي عشرة        ثم حج أبو بكر سنة تسع، ثم حج رسول اهللا صلى اهللا علي وداع سنة عشر، وغزا اثنت ال
   . األبواء غزوة ولم يكن فيها قتال، وآانت أول غزاة غزاها

اني، عن         جعفرعن إسحاق بن العالء، عن عبد اهللا بن   : وقال حنبل بن هالل ازن اليم ن م ي، عن مطرف ب الرق
ال  أول آية نزلت في  : معمر، عن الزهري قال وا     ُأذن }   : القت أنهم ظلم اتلون ب ذين يق دم رسول اهللا       { لل د مق ة بع اآلي

ة      وسلم المدينة، فكان أول مشهد شهده رسول اهللا ص   صلى اهللا عليه وم الجمع در ي وم ب لم ي ه وس لسبع   لى اهللا علي
   . -من سنة ثالث   : يعني - ثم غزا بني النضير، ثم غزا أحدًا في شوال  : عشرة من رمضان إلى أن قال

ر سنة ست،       ثم قاتل يوم الخندق في شوال سنة أربع، ثم قاتل بني لحيان في شعبان وم خيب ل ي سنة خمس، ثم قات
   . حنين في رمضان سنة ثمان شعبان سنة ثمان، وآانت ثم قاتل يوم الفتح في

فكانت أول غزوة غزا رسول اهللا صلى     وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى عشرة غزوة لم يقاتل فيها،
لم  م غزوة       : اهللا عليه وس م العشيرة، ث واء، ث در             األب م غزوة ب واء، ث م غزوة األب ليم، ث ي س م غزوة بن ان، ث غطف

   . غزوة الحديبية، ثم غزوة الصفراء، ثم غزوة تبوك آخر غزوة ثم غزوة الطائف، ثماألولى، 

د إن        ثم ذآر البعوث، هكذا آتبته من تاريخ الحافظ ابن عساآر وهو غريب   ا بع ا سنذآره فيم دًا، والصواب م ج
   . شاء اهللا مرتبًا

ن         وهذا الفن مما ينبغي االعتناء به واالعتبار بأمره والتهيؤ له آما د اهللا ب دي، عن عب ن عمر الواق د ب رواه محم
ن الحسين    ي ب ول  عمر بن علي، عن أبيه، سمعت عل م            : يق ا نعل لم آم ه وس ي صلى اهللا علي ازي النب م مغ ا نعل آن

   . السورة من القرآن

   . والدنياعلم اآلخرة   : يقول في علم المغازي سمعت عمي الزهري  : وسمعت محمد بن عبد اهللا يقول  : قال الواقدي

ود         بعد ذآره ما تقدم مما  ) المغازي ( في   ) رح ( وقال محمد بن إسحاق  ر من اليه ين رؤس الكف ه من تعي قناه عن س
   . أسفل سافلين والمنافقين لعنهم اهللا أجمعين وجمعهم في

اد عدوه وق   ثم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تهيأ لحربه وقام فيما أمره اهللا ه ممن      به من جه ره ب ال من أم ت
   . يليه من المشرآين

ي      وقد قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المدينة يوم االثنين  : قال دل لثنت ادت الشمس تعت حين اشتد الضحاء وآ
ك      عشرة ليلة مضت من شهر ربيع األول، ورسول نة، وذل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئٍذ ابن ثالث وخمسين س

ه اهللا   د أن بعث ثالث  بع ًا وشعبان              ب ادين ورجب ع اآلخر وجم ع األول وشهر ربي ة شهر ربي ام بقي نة، فأق عشرة س
   . رمضان وشواًال وذا القعدة وذا الحجة، وولي تلك الحجة المشرآون وشهر

ى            ًا في صفر عل لم غازي ه وس م خرج رسول اهللا صلى اهللا علي ه       والمحرم، ث ي عشر شهرًا من مقدم رأس اثن
     . المدينة

   . واستعمل على المدينة سعد بن عبادة  : ال ابن هشامق



 

   . حتى بلغ ودان وهي غزوة األبواء  : قال ابن إسحاق

ه         غزوة ودان أيضًا، يريد قريشًا وبني  : ويقال لها  : قال ابن جرير ة، فوادعت ن آنان اة ب د من ن عب ضمرة بن بكر ب
   . الضمري، وآان سيدهم في زمانه ذلكمخشى بن عمرو  فيها بنو ضمرة وآان الذي وادعه منهم

ام          دًا فأق ق آي م يل ة ول ى المدين لم إل ه وس ع         ورجع رسول اهللا صلى اهللا علي ة صفر وصدرًا من شهر ربي ا بقي به
   . األول

   . وهي أول غزوة غزاها عليه السالم  : قال ابن هشام

   . وآان لواؤه مع عمه حمزة، وآان أبيض  : قال الواقدي

  يدة بن الحارثسرية عب 

ن      وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في مقامه ذلك  : قال ابن إسحاق ن المطلب ب بالمدينة عبيدة بن الحارث ب
راآبًا من المهاجرين ليس فيهم من األنصار أحد، فسار حتى بلغ ماًء  - أو ثمانين -عبد مناف بن قصي في ستين 

ي          ثنية المرة فلقي بها جمعًا بالحجاز بأسفل ن أب ال إال أن سعد ب نهم قت م يكن بي ريش، فل د    عظيمًا من ق وقاص ق
م انصرف           ه في سبيل اهللا في اإلسالم ث ان أول سهم رمي ب وم، وللمسلمين      رمى يومئٍذ بسهم، فك وم عن الق الق

   . حامية

ي            ي حليف بن ن عمرو البهران داد ب ى المسلمين المق ر من المشرآين إل ن       وف ن غزوان ب ة ب ابر  زهرة، وعتب ج
   . ولكنهما خرجا ليتوصال بالكفار المازني حليف بني نوفل بن عبد مناف، وآانا مسلمين

   . وآان على المشرآين يومئٍذ عكرمة بن أبي جهل  : قال ابن إسحاق

   . آان عليهم مكرز بن حفص  : قال وروى ابن هشام، عن أبي عمرو بن العالء، عن أبي عمرو المدني أنه

   : دم عن حكاية الواقدي قوالنوقد تق  : قلت

   . أنه مكرز  : أحدهما

   . أعلم أنه أبو سفيان صخر بن حرب، وأنه رجح أنه أبو سفيان فاهللا  : والثاني

   : السرية التي أولها ثم ذآر ابن إسحاق القصيدة المنسوبة إلى أبي بكر الصديق في هذه

  عشيرة حادثأرقت وأمر في ال* أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث 

  عن الكفر تذآير وال بعث باعث* ترى من لؤي فرقة ال يصدها 

  عليه وقالوا لست فينا بماآث* رسول أتاهم صادق فتكذبوا 

  وهروا هرير المحجرات اللواهث* إذا ما دعوناهم إلى الحق أدبروا 

   : أولها القصيدة إلى آخرها، وذآر جواب عبد اهللا بن الزبعري في مناقضتها التي

  بكيت بعين دمعها غير البث* أمن رسم دار أقفرت بالعثاعث 

  من سابقات وحادث -له عجب * والدهر آله  -ومن عجيب األيام 

  عبيدة يدعى في الهياج ابن حارث* لجيش أتانا ذي عرام يقوده 



 

  مواريث موروث آريم لوارث* لنترك أصناما بمكة عكفا 

د وذآر تمام القصيدة وما منعنا من إ ام     يرادها بتمامها إال أن اإلمام عب ن هش ك ب ة       ) رح ( المل ًا في اللغ ان إمام وآ
   . هاتين القصيدتين ذآر أن أآثر أهل العلم بالشعر ينكر

   : وقال سعد بن أبي وقاص في رميته تلك فيما يذآرون  : قال ابن إسحاق

  حميت صحابتي بصدور نبلي* أال هل أتى رسول اهللا أني 

  بكل حزونة وبكل سهل* ا أوائلهم ذيادًا أذود به

  بسهم يا رسول اهللا قبلي* فما يعتد رام في عدو 

  وذو حق أتيت به وفضل* وذلك أن دينك دين صدق 

  به الكفار عند مقام مهل* ينجى المؤمنون به ويخزى 

  غوي الحي ويحك يا ابن جهل* فمهًال قد غويت فال تعبني 

   . العلم بالشعر ينكرها لسعد وأآثر أهل  : قال ابن هشام

ا    -فكانت راية عبيدة   : قال ابن إسحاق ا بلغن دها   -فيم ة عق لم في اإلسالم        أول راي ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
   . ألحد من المسلمين

   . قبل بعث عبيدة بن الحارث واهللا أعلم وقد خالفه الزهري وموسى بن عقبة والواقدي فذهبوا إلى أن بعث حمزة

   . بن جحش األسدي أن أول أمراء السرايا عبد اهللا  : وسيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص

ل      أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  : وبعض العلماء يزعم  : قال ابن إسحاق واء قب وسلم بعثه حين أقبل من غزوة األب
   . عن الزهري أن يصل إلى المدينة وهكذا حكى موسى بن عقبة

  المطلب سرية حمزة بن عبد فصل في 

ى سيف     وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في مقامه ذلك  : قال ابن إسحاق حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إل
ذلك    البحر من ناحية العيص في ثالثين راآبًا من ام ب المهاجرين ليس فيهم من األنصار أحد فلقي أبا جهل بن هش

اً            راآب من أهل الساحل في ثالثمائة ريقين جميع ًا للف ان موادع ي وآ ن عمرو الجهن نهم مجدي ب ة فحجز بي  مك
   . فانصرف، بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألحد من  آانت راية حمزة أول راية عقدها  : وبعض الناس يقول  : قال ابن إسحاق
   . فشِبه ذلك على الناس عًاالمسلمين، وذلك أن بعثه وبعث عبيدة آانا م

ن   : قلت زة       وقد حكى موسى بن عقبة عن الزهري أن بعث حمزة قبل عبيدة ب ى أن بعث حم الحارث، ونص عل
   . آان قبل غزوة األبواء

   . المهاجرين، وذآر نحو ما تقدم فلما قفل عليه السالم من األبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين من

دة في شوال        آانت سرية حمزة في رمضان من السنة   : دي أنه قالوقد تقدم عن الواق دها سرية عبي ى، وبع األول
   . منها واهللا أعلم



 

ال       وقد أورد ابن إسحاق عن حمزة رضي اهللا عنه شعرًا يدل على أن رايته دت في اإلسالم، لكن ق أول راية عق
   . إال حقًا، واهللا أعلم أي ذلك آان لم يكن يقول فإن آان حمزة قال ذلك فهو آما قال،  : ابن إسحاق

   . فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة أول

   : والقصيدة هي قوله

  وللنقض من رأي الرجال وللعقل* أال يالقومي للتحلم والجهل 

  لهم حرمات من سوام وال أهل* وللراآبينا بالمظالم لم نطأ 

  أمر بالعفاف وبالعدللهم غير * آأنا بتلناهم وال بتل عندنا 

  وينزل منهم مثل منزلة الهزل* وأمر بإسالم فال يقبلونه 

  لهم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل* فما برحوا حتى انتدبت لغارة 

  عليه لواء لم يكن الح من قبل* بأمر رسول اهللا أول خافق 

  إله عزيز فعله أفضل الفعل* لواء لديه النصر من ذي آرامة 

  مراجله من غيظ أصحابه تغلي* حاشدين وآلنا  عشية ساروا

  مطايا وعقلنا مدى غرض النبل* فلما تراءينا أناخوا فعقلوا 

  وما لكم إال الضاللة من حبل* وقلنا لهم حبل اإلله نصيرنا 

  فخاب ورد اهللا آيد أبي جهل* فثار أبو جهل هنالك باغيًا 

  د واحدة فضلوهم مائتان بع* وما نحن إال في ثالثين راآبًا 

  وفيؤا إلى اإلسالم والمنهج السهل* فيال لؤي ال تطيعوا غواتكم 

  عذاب فتدعوا بالندامة والثكل* فإني أخاف أن يصب عليكم 

   : فقال -لعنه اهللا  -فأجابه أبو جهل بن هشام   : قال

  وللشاغبين بالخالف وبالبطل* عجبت ألسباب الحنيظة والجهل 

  عليه ذوي األحساب والسؤدد الجزل* جدودنا وللتارآين ما وجدنا 

   . ثم ذآر تمامها

   . -لعنه اهللا  -رضي اهللا عنه وألبي جهل  وأآثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين لحمزة  : قال ابن هشام

   غزوة بواط من ناحية رضوى 

لم في شه     : قال ابن إسحاق ع ثم غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ي  -األول  ر ربي ة      : يعن د   -من السنة الثاني يري
   . قريشًا



 

   . واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون  : قال ابن هشام

   . استخلف عليها سعد بن معاذ  : وقال الواقدي

واؤه مع      ان ل ائتي راآب، وآ ان مقصد       وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في م ي وقاص وآ ن أب ه أن سعد ب
   . وألفان وخمسمائة بعير يعترض لعير قريش وآان فيه أمية بن خلف ومائة رجل

ة   : قال ابن إسحاق ع          حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدين ة شهر ربي ا بقي دًا فلبث به ق آي م يل ول
     . اآلخر وبعض جمادى األولى

  غزوة العشيرة 

   . المدينة أبا سلمة بن عبد األسد واستعمل على  : قال ابن هشام

   . وآان لواؤه مع حمزة بن عبد المطلب  : قال الواقدي

   . وخرج عليه السالم يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام  : قال

ا   فسلك على نقب بني دينار، ثم على فيناء الخيار،  : قال ابن إسحاق ال له   : فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر يق
ة             الساق فصلى عندها فثم مسجده، فصنع  ذات افي البرم ه، فرسوم أث اس مع ه وأآل الن ام فأآل من دها طع ه عن ل

   . المشيرب  : من ماء يقال له معلوم هناك، واستسقى له

ى          اد حت م صب للش د اهللا، ث ق بيسار وسلك شعبة عب ه ومجتمع       ثم ارتحل فنزك الخالئ زل بمجتمع ل، فن هبط مل
زل العشيرة من         ش ملل حتى لقي الطريق بصخيراتالضبوعة، ثم سلك فر ى ن ق حت ه الطري دل ب اليمام، ثم اعت

م      بطن ينبع فأقام بها جمادى األولى ي ضمرة، ث وليال من جمادى اآلخرة ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بن
   . المدينة ولم يلق آيدًا رجع إلى

   . أبي إسحاق هب، ثنا شعبة، عنحدثنا عبد اهللا بن محمد، ثنا و  : وقد قال البخاري

   ؟ اهللا عليه وسلم من غزوة آم غزا رسول اهللا صلى  : آنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له  : قال

   . تسع عشرة  : قال

   ؟ آم غزوة أنت معه  : قلت

   ؟ فأيهن آان أول  : سبع عشرة غزوة، قلت  : قال

   . العشير  : فقالفذآرت لقتادة  -أو العسير  -العشير   : قال

م إال      بالسين وبهما  : وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة، ويقال د الله ا مع الم مع حذف التاء، وبهم
ا       أن يكون المراد غزاة شهدها مع النبي صلى ًذ ال ينفي أن يكون قبله اهللا عليه وسلم زيد بن أرقم العشيرة وحينئ

   . أعلم بهذا يحصل الجمع بين ما ذآره محمد بن إسحاق وبين هذا الحديث واهللازيد بن أرقم و غيرها لم يشهدها

   . لعلي ما قال ويومئٍذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال محمد بن إسحاق

و      ن آعب القرظي، حدثني أب ن         فحدثني يزيد بن محمد بن خيثم، عن محمد ب ار ب ثم، عن عم ن خي د ب د محم يزي
   . ياسر

ه     آنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن  : قال ينبع، فلما نزلها رسول اهللا صلى اهللا علي
     . وحلفاءهم من بني ضمرة فوادعهم وسلم أقام بها شهرًا فصالح بها بني مدلج



 

ر   هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي هؤالء  : فقال لي علي بن أبي طالب دلج ي    -النف ي م م     من بن ون في عين له  -عمل
   ؟ ننظر آيف يعملون

   . في دقعاء من األرض فنمنا فيه فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة فغشينا النوم فعمدنا إلى صور من النخل

ال          فواهللا ما أهبنا إال ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحرآنا بقدمه ٍذ ق دقعاء فيومئ ك ال ا من تل د تتربن نا وق فجلس
راب    (  (   : لعلي اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى ا ت ا أب ا           )  ) ي ان من أمرن ا آ اه بم راب فأخبرن ه من الت ا علي ال  لم   : فق

   )  )  ؟ أال أخبرآم بأشقى الناس رجلين  (  ( 

   . بلى يا رسول اهللا  : قلنا

لم    ووضع رسول -هذه  أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضر بك يا علي على (  (   : فقال ه وس اهللا صلى اهللا علي
   .  )  ) -يده على لحيته  ووضع -حتى تبل منها هذه  -يده على رأسه 

أن   :  ) صحيح البخاري ( تراب آما في  وهذا حديث غريب من هذا الوجه له شاهد من وجه آخر في تسمية علي أبا
خرج    : اهللا عليه وسلم فسألها عنه فقالت فيه فدخل رسول اهللا صلى  عليًا خرج مغاضبًا فاطمة، فجاء المسجد فنام

   .  )  ) تراب قم أبا تراب قم أبا (  (   : المسجد فأيقظه وجعل يمسح التراب عنه ويقول مغاضبًا فجاء إلى

  غزوة بدر األولى 

ال     ثم لم يقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالمدينة  : قال ابن إسحاق غ    حين رجع من العشيرة إال لي ل ال تبل قالئ
ه          العشرة، حتى أغار آرز بن جابر الفهري لم في طلب ه وس ة، فخرج رسول اهللا صلى اهللا علي على سرح المدين

   . سفوان من ناحية بدر، وهي غزوة بدر األولى، وفاته آرز فلم يدرآه  : له حتى بلغ واديًا يقال

   . وآان لواؤه مع علي بن أبي طالب  : وقال الواقدي

   . حارثة وآان قد استخلف على المدينة زيد بن  : بن هشام والواقديقال ا

ك     فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقام جمادى  : قال ابن إسحاق دي ذل ين ي ورجبًا وشعبان وقد آان بعث ب
   . بلغ الخرار من أرض الحجاز سعدًا في ثمانية رهط من المهاجرين، فخرج حتى

   . رجع ولم يلق آيدًا بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا آان بعد حمزة، ثم ذآر  : قال ابن هشام

ذه البعوث         دي له دم ذآر الواق د تق زة في رمضان،        هكذا ذآره ابن إسحاق مختصرًا وق ي بعث حم ة، أعن الثالث
   . في السنة األولى وبعث عبيدة في شوال، وبعث سعد في ذي القعدة آلها

   . يحيى بن سعيد ني عبد المتعال بن عبد الوهاب، حدثنيحدث  : وقد قال اإلمام أحمد

ن سعيد     : وقال عبد اهللا بن اإلمام أحمد ى ب ن          وحدثني سعيد بن يحي اد ب د، عن زي ا المجال ي، ثن دثنا أب األموي، ح
   . عالقة، عن سعد بن أبي وقاص

الوا  لما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المدينة جاءته جهينة  : قال ى          : فق أوثق حت ا ف ين أظهرن د نزلت ب إنك ق
ا أن     : قال نأتيك وقومنا، فأوثق لهم فأسلموا ة وأمرن فبعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في رجب وال نكون مائ

ة         نغير ى جهين ا إل رًا فلجأن انوا آثي يهم وآ ا عل ة فأغرن الوا   على حي من بني آنانة إلى جنب جهين ا وق م    : فمنعون ل
   ؟ ي الشهر الحرامتقاتلون ف

   ؟ ما ترون  : فقال بعضنا لبعض

اس معي   ال بل نقيم ههنا،  : نأتي نبي اهللا فنخبره، وقال قوم  : فقال بعضنا ريش       : وقلت أنا في أن ر ق أتي عي ل ن ال ب
   . فنقتطعها



 

ق        ر وانطل ى العي ا إل ه، فانطلقن و ل يئًا فه ي ص     وآان الفيء إذ ذاك من أخذ ش ى النب لم   أصحابنا إل ه وس لى اهللا علي
   . فأخبروه الخبر فقام غضبان محمر الوجه

ك من          (  (   : فقال ا أهل رقين إنم تم متف ًا ورجع دي جميع تم من عن يس         أذهب يكم رجًال ل ثن عل ة، ألبع بلكم الفرق ان ق آ
   .  )  ) بخيرآم أصبرآم على الجوع والعطش

   . إلسالمفبعث علينا عبد اهللا بن جحش األسدي فكان أول أمير في ا

  مجالد به نحوه من حديث يحيى بن أبي زائدة عن  ) الدالئل ( وقد رواه البيهقي في 

   ؟ لم تقاتلون في الشهر الحرام  : وزاد بعد قولهم ألصحابه

   . نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد الحرام  : فقالوا

ذآر    القة، عن قطبة بنثم رواه من حديث أبي أسامة عن مجالد، عن زياد بن ع مالك، عن سعد بن أبي وقاص ف
   . نحوه

   . فأدخل بين سعد وزياد قطبة بن مالك وهذا أنسب واهللا أعلم

رايا ديث يقتضي أن أول الس ذا الح و  : وه ن جحش األسدي وه د اهللا ب ن إسحاق أن أول  عب ره اب ا ذآ خالف م
ب،      : الرايات ن المطل ن الحارث ب ات    وللوا عقدت لعبيدة ب دي حديث زعم أن أول الراي د       : ق ن عب زة ب دت لحم عق

   . المطلب واهللا أعلم

  باب سرية عبد اهللا بن جحش 

     . الجمعان واهللا على آل شيء قدير التي آان سببها لغزوة بدر العظمى وذلك يوم الفرقان يوم التقى

ه من     ابنوبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا  : قال ابن إسحاق جحش بن رئاب األسدي في رجب مقفل
اجرين         ة رهط من المه ه ثماني ى وبعث مع در األول م       ب يهم من األنصار أحد، وه يس ف ة،       : ل ن عتب ة ب و حذيف أب

ي            وعكاشة بن محصن بن حرثان حليف ن أب ل، وسعد ب ي نوف ن غزوان حليف بن ة ب ة، وعتب بني أسد بن خزيم
 وائلي حليف بني عدي، وواقد بن عبد اهللا ابن عبد مناف بن عرين بن ثعلبةبن ربيعة ال وقاص الزهري، وعامر

عدي أيضًا، وسهل     بن يربوع التميمي حليف بني عدي أيضًا، وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف بني
   . رضي اهللا عنه أميرهم عبد اهللا بن جحش  : بن بيضاء الفهري، فهؤالء سبعة ثامنهم

   . أعلم آانوا ثمانية وأميرهم التاسع فاهللا  : عن ابن إسحاق  : وقال يونس

ه، وال       وآتب له آتابًا وأمره أن ال ينظر فيه حتى يسير  : قال ابن إسحاق ره ب ا أم ه، فيمضي لم يومين ثم ينظر في
   . يستكره من أصحابه أحدًا

حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد  إذا نظرت في آتابي فامض  : فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه
   . سمعًا وطاعة وأخبر أصحابه بما في الكتاب  : في الكتاب قال بها قريشًا وتعلم لنا من أخبارهم، فلما نظر

ك فليرجع        قد نهاني أن أستكره أحدًا منكم فمن آان منكم يريد الشهادة  : وقال ره ذل ق، ومن آ ا فلينطل ويرغب فيه
   . عليه وسلم فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد ألمر رسول اهللا صلى اهللافأما أنا فماض 

ه          ال ل رع يق وق الف دن، ف ان بمع ى إذا آ ى الحجاز حت ن         بحران،   : وسلك عل ة ب ي وقاص وعتب ن أب أضل سعد ب
ة، فمرت   عبد اهللا بن جحش وبقية أصحابه حتى نز غزوان بعيرًا لهما آانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه ومضى ل نخل

   . الحضرمي عير لقريش فيها عمرو بن



 

عبد اهللا بن المغيرة المخزومي وأخوه    واسم الحضرمي عبد اهللا بن عباد أحد الصدف وعثمان بن  : قال ابن هشام
رة،        ن المغي ام ب ولى هش ن آيسان م م ب م            نوفل والحك نهم فأشرف له ًا م وا قريب د نزل ابوهم وق وم ه م الق ا رآه فلم

   . رأسه محصن وآان قد حلقعكاشة بن 

الوا        ال بأس عليكم منهم، وتشاور الصحابة  : فلما رأوه أمنوا، وقال عمار وم من رجب، فق ك في آخر ي   : فيهم وذل
ردد            واهللا لئن ترآتموهم هذه الليلة ليدخلن نهم في الشهر الحرام فت وهم لتقتل ئن قتلتم نكم، ول ه م نعن ب الحرم فليمت

   . وأخذ ما معهم عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم، وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، وهابوا اإلقدام القوم،

عثمان بن عبد اهللا، والحكم بن آيسان   فرمى واقد بن عبد اهللا التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر
ال   وأفلت القوم نوفل بن عبد اهللا فأعجزهم، وأقبل ى     عبد اهللا بن جحش وأصحابه ب دموا عل ى ق عير واألسيرين حت

   . وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه

ا        إن  : وقد ذآر بعض آل عبد اهللا بن جحش أن عبد اهللا قال ألصحابه  ا غنمت لم فيم ه وس لرسول اهللا صلى اهللا علي
   . وذلك قبل أن ينزل الخمس الخمس فعزله، وقسم الباقي بين أصحابه

ن  لما نزلنا الخمس نزل آما  : قال ى رسول اهللا صلى        قسمه عبد اهللا بن جحش آما قاله اب دموا عل ا ق إسحاق، فلم
   . فوقف العير واألسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئًا  )  ) في الشهر الحرام ما أمرتكم بقتال (  (   : اهللا عليه وسلم قال

وم،   دي الق وا   فلما قال ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسقط في أي نفهم إخوانهم من       وظن وا، وع د هلك م ق أنه
ه            قد  : المسلمين فيما صنعوا، وقالت قريش دم، وأخذوا في ه ال د وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا في استحل محم

ة         األموال، وأسروا فيه ان بمك يهم من المسلمين ممن آ رد عل ا أصابوا في       : الرجال، فقال من ي ا أصابوا م  إنم
ن    تفائ  : شعبان، وقالت يهود لم عمرو اب ه وس د       ل بذلك على رسول اهللا صلى اهللا علي ن عب د ب ه واق الحضرمي قتل

ن         د ب ك       اهللا، عمرو عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وواق دت الحرب، فجعل اهللا ذل د اهللا وق عب
   . عليهم ال لهم

ِه     }   : وسلم فلما أآثر الناس في ذلك أنزل اهللا تعالى على رسوله صلى اهللا عليه اٍل ِفي َراِم ِقَت َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَح
ةُ  ِقَتاٌل ِفيِه َآِبيٌر َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َوُآْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد ُقْل َن    اْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْآَبُر ِعْنَد اللَِّه َواْلِفْتَن ُر ِم َأْآَب

   .  ] 217  : البقرة [   { َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا اْلَقْتِل َوَلا َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّوُآْم

ه   إن آنتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوآم عن سبيل اهللا مع  : أي الكفر به، وعن المسجد الحرام، وإخراجكم من
 قد آانوا يفتنون المسلم عن دينه، حتى  : قتلتم منهم والفتنة أآبر من القتل، أي أآبر عند اهللا من قتل من وأنتم أهله

ى أخبث     م مقيمون عل ائبين      يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أآبر عند اهللا من القتل، ثم ه ر ت ه، غي ك وأعظم ذل
   . اآلية  { حتى يردوآم عن دينكم إن استطاعوا وال يزالون يقاتلونكم }   : وال نازعين، ولهذا قال اهللا تعالى

ه من الشفق، قبض رسول اهللا        فلما نزل القرآن بهذا األمر، وفرج اهللا عن  : قال ابن إسحاق انوا في المسلمين ما آ
اء عثمان والحكم بن آيسان فقال رسول اهللا صلى اهللا واألسيرين، وبعثت قريش في فد صلى اهللا عليه وسلم العير

ن غزوان    سعد بن أبي وقاص  : يعني -  )  ) ال نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا (  (   : وسلم عليه اآم    -وعتبة ب ا نخش فإن
   . عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم

   . فقدم سعد وعتبة فافداهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

د رسول اهللا صلى   ف ة         أما الحكم بن آيسان فأسلم فحسن إسالمه وأقام عن ر معون وم بئ ل ي ى قت لم حت ه وس اهللا علي
   . فمات بها آافرًا شهيدًا، وأما عثمان بن عبد اهللا فلحق بمكة

انوا   : قال ابن إسحاق وا في األجر        فلما تجلى عن عبد اهللا بن جحش وأصحابه ما آ رآن، طمع زل الق ه حين ن ، في
   ؟ غزاة نعطى فيها أجر المجاهدين  أنطمع أن تكون لنا  : فقالوا يا رسول اهللا

ونَ         ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا }   : فأنزل اهللا فيهم َك َيْرُج ِه ُأوَلِئ ِبيِل اللَّ ي َس ُدوا ِف اَجُروا َوَجاَه ِذيَن َه َة اللَّ   َوالَّ وٌر   َرْحَم ُه َغُف ِه َواللَّ
     . فوصفهم اهللا من ذلك على أعظم الرجاء  ] 218  : البقرة [   { َرِحيٌم



 

   . بن الزبير والحديث في ذلك عن الزهري ويزيد بن رومان، عن عروة  : قال ابن إسحاق

ذا     الزهري عن عروة    عن الزهري وآذا روى شعيب عن  ) مغازيه ( وهكذا ذآر موسى بن عقبة في  وًا من ه نح
   . والمشرآين وآان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين  : وفيه

ن        هو أول قتيل قتله المسلمون، وهذه أول  : وقال عبد الملك بن هشام م ب ان والحك ا المسلمون، وعثم ة غنمه غنيم
   . آيسان أول من أسره المسلمون

ه    عن س  : وقد تقدم فيما رواه اإلمام أحمد  : قلت ي وقاص أن ن أب ال  عد ب ر في         : ق ن جحش أول أمي د اهللا ب ان عب فك
   . اإلسالم

ا         ك م ندة فمن ذل ن إسحاق شواهد مس ا أورده اب اتم       وقد ذآرنا في التفسير لم ي ح ن أب د ب و محم   : رواه الحافظ أب
ه، حدثني الح    حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ي    حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبي ضرمي، عن أب

د      ن عب دب ب ن             : اهللا السوار، عن جن دة ب ا عبي يهم أب ًا وبعث عل لم بعث رهط ه وس  أن رسول اهللا صلى اهللا علي
لم     ه وس يهم     الجراح، أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب بكى صبابة إلى رسول اهللا صلى اهللا علي س، فبعث عل فجل

   . مكان آذا وآذا يقرأه حتى يبلغمكانه عبد اهللا بن جحش وآتب له آتابًا وأمره أن ال 

ال ن أصحابك  (  (   : وق ك م ير مع ى المس دًا عل رهن أح ا  )  ) ال تك ة هللا   فلم معًا وطاع ال س ترجع وق اب اس رأ الكت ق
اب   يهم الكت م            ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عل وه ول ن الحضرمي فقتل وا اب تهم فلق نهم رجالن وبقي بقي فرجع م

ن  وم م ك الي دروا أن ذل لمين   ي رآون للمس ال المش ادى، فق أنزل اهللا    : رجب أو جم رام، ف هر الح ي الش تم ف   : قتل
   . اآلية { الحرام قتال فيه قل قتال فيه آبير يسألونك عن الشهر } 

مالك، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن  عن أبي  :  ) تفسيره ( وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في 
وذلك أن   { الحرام قتال فيه قل قتال فيه آبير يسألونك عن الشهر } مرة، عن ابن مسعود، عن جماعة من الصحابة 

د اهللا        رسول اهللا صلى اهللا عليه يهم عب ر عل انوا سبعة نف ن ياسر،       وسلم بعث سرية وآ ار ب يهم عم ن جحش وف ب
رة،      وأبو ن فهي ن بيضاء، وعامر ب ن    حذيفة بن عتبة، وسعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان، وسهل ب د ب وواق

ا    عبد اهللا اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب، وآتب البن جحش آتابًا وأمره أن ال ل فلم يقرأه حتى ينزل بطن مل
زل   : نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه ال ألصحابه     أن سر حتى تن ة فق يمض        : بطم نخل د الموت فل ان يري من آ

ة        وليوص فإنني موص وماض ألمر رسول ة أضال راحل ه سعد وعتب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسار وتخلف عن
ن        لهما فأقاما رة ب ن آيسان، والمغي الحكم ب إذا هو ب ان،   يطلبانها، وسار هو وأصحابه حتى نزل بطن نخلة ف عثم

   . بد اهللا بن المغيرةوع

   . أول غنيمة غنمها المسلمون فذآر قتل واقد لعمرو بن الحضرمي ورجعوا بالغنيمة واألسيرين فكانت

   . استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب إن محمدًا يزعم أنه يتبع طاعة اهللا وهو أول من  : وقال المشرآون

  . إنما قتلناه في جمادى  : وقال المسلمون

   . اآلخرة وآان قتلهم له أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى  : قال السدي

   . وقد آان الهالل رؤي تلك الليلة فاهللا أعلم لعل جمادى آان ناقصًا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثالثين،  : قلت

ادى،             ة من جم ان في آخر ليل ك آ اس أن ذل ن عب وفي عن اب ذا روى الع م      وآانت أول  وهك ة من رجب، ول ليل
   . حاتم يشعروا وآذا تقدم في حديث جندب الذي رواه ابن أبى

افوا  زوا       وقد تقدم في سياق ابن إسحاق أن ذلك آان في آخر ليلة من رجب وخ ة وينته ذه الغنيم دارآوا ه م يت إن ل
ال     هذه الفرصة دخل أولئك في الحرم فيتعذر عليهم ذا ق ذلك وآ المين ب الزهري عن عروة     ذلك فأقدموا عليهم ع

   . ذلك آان رواه البيهقي فاهللا أعلم أي



 

ن  ا       قال الزهري عن عروة فبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقل اب الحضرمي وحرم الشهر الحرام آم
   . آان يحرمه حتى أنزل اهللا براءة رواه البيهقي

جوابًا للمشرآين فيما قالوا من إحالل الشهر     حشفقال أبو بكر الصديق في غزوة عبد اهللا بن ج  : قال ابن إسحاق
   . الحرام

   : هي لعبد اهللا بن جحش  : قال ابن هشام

  وأعظم منه لو يرى الرشد راشد* تعدون قتًال في الحرام عظيمة 

  وآفر به واهللا راء وشاهد* صدودآم عما يقول محمد 

  جدلئال يرى هللا في البيت سا* وإخراجكم من مسجد اهللا أهله 

  وأرجف باإلسالم باغ وحاسد* فإنا وإن عيرتمونا بقتله 

  بنخلة لما أوقد الحرب واقد* سقينا من ابن الحضرمي رماحنا 

  ينازعه غّل من القيد عاند* دمًا وابن عبد اهللا عثمان بيننا 

  فصل في تحويل القبلة في سنة ثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر

   . أسلم وهو رواية عن محمد بن إسحاق ب من سنة ثنتين وبه قال قتادة وزيد بنآان ذلك في رج  : وقال بعضهم

   . عازب آما سيأتي واهللا أعلم وقد روى أحمد عن ابن عباس ما يدل على ذلك وهو ظاهر حديث البراء بن

   . في شعبان منها  : وقيل

في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من   لةصرفت القب  : ويقال  : بعد غزوة عبد اهللا بن جحش  : قال ابن إسحاق
   . المدينة مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . مسعود وناس من الصحابة وحكى هذا القول ابن جرير من طريق السدي فسنده عن ابن عباس وابن

   . ةعشر شهرًا من الهجر إنما صرفت في النصف من شعبان على رأس ثمانية  : قال الجمهور األعظم

د نظر واهللا    ثم حكي عن محمد بن سعد، عن الواقدي أنها حولت يوم الثالثاء النصف من شعبان، وفي هذا التحدي
   . أعلم

الى           ه تع د قول ك مستقصى في التفسير عن ى ذل ا عل د تكلمن دْ  {   : وق ًة         َق َك ِقْبَل َماِء َفَلُنَولَِّينَّ ي السَّ َك ِف َب َوْجِه َرى َتَقلُّ َن
وَن    َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُآْنُتْم َفَولُّوا َتْرَضاَها اَب َلَيْعَلُم ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَت

ود    ، وما قب ] 144  : البقرة [   } اْلَحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُلوَن َأنَُّه فهاء اليه راض س لها وما بعدها من اعت
ك في     والمنافقين ل ذل رآن    والجهلة الطغام على ذلك ألنه أول نسخ وقع في اإلسالم هذا وقد أحال اهللا قب سياق الق

ى آل شيء       نأت بخير منها أ ما ننسخ من آية أو ننسها }   : تقرير جواز النسخ عند قوله م أن اهللا عل م تعل ا أل و مثله
   .  { قدير

لم صلى        حدثنا أبو نعيم سمع زهيرًا عن أبي إسحاق، عن    : وقد قال البخاري ه وس ي صلى اهللا علي راء أن النب الب
ه صلى          -عشر شهرًا    أو سبعة  -إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا  ت، وأن ى البي ه إل ه أن تكون قبلت ان يعجب وآ

م               صالها إلى أول صالة ى أهل مسجد وه ه فمر عل ان مع وم فخرج رجل ممن آ ه ق الكعبة العصر وصلى مع
ذي   أشهد باهللا لقد صليت مع النبي صلى اهللا عليه وسلمِ قبل مكة فداروا آما هم  : فقال راآعون قبل البيت، وآان ال



 

هَ      }   : فأنزل اهللا مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم اَنُكْم ِإنَّ اللَّ يَع ِإيَم ُه ِلُيِض اَن اللَّ  َوَما َآ
   . آخر رواه مسلم من وجه  ] 143  : البقرة [   { ِبالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم

ال    إسرائ حدثنا أبو زرعة، حدثنا الحسن بن عطية، حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم راء ق   : يل، عن أبي إسحاق، عن الب
ان يحب     -أو سبعة عشر   -نحو بيت المقدس ستة عشر  آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد صلى شهرًا، وآ

أنزل     ة ف دْ  }   : اهللا أن يوجه نحو الكعب َماِء       َق ي السَّ َك ِف َب َوْجِه َرى َتَقلُّ اَها   َن ًة َتْرَض َك ِقْبَل ْطَر     َفَلُنَولَِّينَّ َك َش َولِّ َوْجَه َف
   .  ] 144  : البقرة [   { اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم

   . والهم عن قبلتهم التي آانوا عليها ما -وهم اليهود  -  : فوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس  : قال

اءُ  }   : فأنزل اهللا َتِقيمٍ    ُقْل ِللَِّه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َيْهِدي َمْن َيَش َراٍط ُمْس ى ِص وحاصل األمر أن رسول اهللا صلى       { ِإَل
اس رضي    نوسلم آان يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه آما رواه اإلمام أحمد، عن اب   اهللا عليه عب

ى بيت        ا فصلى إل ه أن يجمع بينهم م يمكن ة واستدبر      اهللا عنه، فلما هاجر إلى المدينة ل ه المدين المقدس أول مقدم
ذا  -أو سبعة عشر شهرًا     -الكعبة ستة عشر شهرًا  ة واهللا          وه ى رجب من السنة الثاني ك إل يقتضي أن يكون ذل

     . أعلم

ى اهللا    نحو الكعبة قبلة إبراهيم وآانوآان عليه السالم يحب أن يصرف قبلته  ال إل يكثر الدعاء والتضرع واالبته
ى   ه إل أنزل اهللا عز وجل       عز وجل فكان مما يرفع يديه وطرف ك ف ائًال ذل رى تقلب وجهك في      }   : السماء س د ن  ق

   . اآلية { جد الحرامالسماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المس

لم   ه وس ا رواه النسائي       فلما نزل األمر بتحويل القبلة خطب رسول اهللا صلى اهللا علي ذلك آم م ب المسلمين وأعلمه
   . الظهر عن أبي سعيد بن المعلى وأن ذلك آان وقت

اس   د          : وقال بعض الن ره ويؤي د وغي ه مجاه ين الصالتين قال ا ب زل تحويله ا ثبت في      ن ك م عن    ) الصحيحين  ( ذل
بالمدينة العصر والعجب أن أهل قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى  البراء أن أول صالة صالها عليه السالم إلى الكعبة

   . عن ابن عمر  ) الصحيحين ( الثاني آما ثبت في  صالة الصبح من اليوم

ال      : قال ه       رسول ا  إن  : بينما الناس بقباء في صالة الصبح إذ جاءهم آت فق زل علي د أن لم ق ه وس هللا صلى اهللا علي
   . فاستقبلوها وآانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة،

   . عن أنس بن مالك نحو ذلك  ) صحيح مسلم ( وفي 

إلى بيت المقدس طعن طاعنون     حكم الصالة  والمقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ به اهللا تعالى
اب يعلمون      ما  : من السفهاء والجهلة واألغبياء قالوا والهم عن قبلتهم التي آانوا عليها، هذا والكفرة من أهل الكت

اجره        أن ذلك من ة مه بهم من أن المدين لم في آت ه وس ه سيؤمر    اهللا لما يجدونه من صفة محمد صلى اهللا علي وأن
   . اآلية  } أنه الحق من ربهم وإن الذين أورثوا الكتاب ليعلمون {   : ا قالباالستقبال إلى الكعبة آم

ي    سيقول السفهاء من }   : وقد أجابهم اهللا تعالى مع هذا آله عن سؤالهم، ونعتهم فقال تهم الت الناس ما والهم عن قبل
ذي     : أي  { صراط مستقيم لمغرب يهدي من يشاء إلىآانوا عليها قل هللا المشرق وا اآم ال هو المالك المتصرف الح

ى صراط      ال معقب لحكمه الذي  يفعل ما يشاء في خلقه ويحكم ما يريد في شرعه، وهو الذي يهدي من يشاء إل
   . والتسليم مستقيم، ويضل من يشاء عن الطريق القويم، وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا

يكم شهيداً     لتكونوا شهداء على الناس } خيارًا   : أي  { وآذلك جعلناآم أمة وسطًا }   : ثم قال تعالى   { ويكون الرسول عل
م أفضل الجهات في      : أي ان           صالت  وآما اخترنا لك ي آ د الت اء بع د األنبي راهيم وال يكم إب ة أب ى قبل ديناآم إل كم وه

رم          يصلي بها موسى الم وأشرف الطوائف وأآ م وخالصة الع ار األم اآم خي ذلك جعلن  فمن قبله من المرسلين آ
   . بالفضيلة إليكم التالد والطارف لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس إلجماعهم عليكم وإشارتهم يومئذ

م   عن أبي سعيد مرفوعًا من استشهاد  :  ) صحيح البخاري ( ما ثبت في آ نوح بهذه األمة يوم القيامة وإذا استشهد به
   . األولى واألخرى نوح مع تقدم زمانه فمن بعده بطريق



 

   . الواقعة ثم قال تعالى مبينا حكمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه

   . هذه الكائنة وحلول نعمته على من صدق وتابع

   .  { الرسول وما جعلنا القبلة التي آنت عليها إال لنعلم من يتبع }   : فقال

رة أي   إال لنرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن  : قال ابن عباس ة      : آانت لكبي ذه الكائن وإن آانت ه
ا ال يشكون         : إال على الذي هدى اهللا أي  قع آبيرة المحل شديدة األمرالعظيمة المو ا مصدقون له ون به م مؤمن فه

يم    يرضون ويؤمنون ويعملون ألنهم عبيد للحاآم العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير وال يرتابون بل اللطيف العل
ه  ا   }   : وقول انكم   وم ان اهللا ليضيع إيم تقبال    : أي  { آ ه      بشرعته اس رؤف    { بيت المقدس والصالة إلي اس ل إن اهللا بالن
   .  } رحيم

ك مبسوط في    ا        واألحاديث واآلثار في هذا آثيرة جدًا يطول استقصاؤها وذل ًا في آتابن ك بيان التفسير وسنزيد ذل
   .  ) األحكام الكبير ( 

ن   حدثنا علي بن عاصم، حدثنا حصين بن عبد  : وقد روى اإلمام أحمد الرحمن، عن عمرو بن قيس، عن محمد ب
لم   قال رسول اهللا صلى  : األشعث، عن عائشة قالت ه وس ي  -  : اهللا علي اب      : يعن م يحسدونا     (  (  -في أهل الكت م ل إنه

ا    ى شيء آم ا، وعل           عل ا وضلوا عنه دانا اهللا إليه ي ه ة الت وم الجمع ى ي دانا   يحسدوننا عل ي ه ة الت ا   ى القبل اهللا له
   .  )  ) وضلوا، وعلى قولنا خلف اإلمام آمين

  بدر فصل في فريضة شهر رمضان سنة ثنتين قبل وقعة 

  فرض في شعبان منها إنه  : وفي هذه السنة فرض صيام شهر رمضان، وقد قيل  : قال ابن جرير

  يصومون يوم عاشوراء فسألهم عنه ينة وجد اليهودثم حكى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين قدم المد

   . هذا يوم نجى اهللا فيه موسى وغرق فيه آل فرعون  : فقالوا

اس بصيامه،     )  ) نحن أحق بموسى منكم (  (   : فقال ذا الحديث ثابت في      فصامه وأمر الن ن     ) الصحيحين  ( وه عن اب
نْ    َيا َأيَُّها }   : وقد قال اهللا تعالى  : عباس ِذيَن ِم ى الَّ وَن     الَِّذيَن آَمُنوا ُآِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َآَما ُآِتَب َعَل ْم َتتَُّق ْبِلُكْم َلَعلَُّك * َق

دَّ  َأيَّامًا َمْعُدوَداٍت َفَمْن َآاَن ِمْنُكْم ِذينَ     َمِريضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِع ى الَّ َر َوَعَل اٍم ُأَخ ْن َأيَّ ِكيٍن      ٌة ِم اُم ِمْس ٌة َطَع ُه ِفْدَي ُيِطيُقوَن
ًدى   َشْهُر َرَمَضاَن* َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُآْنُتْم َتْعَلُموَن  َفَمْن َتَطوََّع َخْيرًا َفُهَو َخْيٌر الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُه

انَ     يَِّناٍت ِمَن اْلُهَدىِللنَّاِس َوَب ْن َآ ْمُه َوَم ْهَر َفْلَيُص اٍم        َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ ْن َأيَّ دٌَّة ِم َفٍر َفِع ى َس َمِريضًا َأْو َعَل
   . اآلية  ] 185-183 : البقرة [   { ُأَخَر

راد األحادي            ة من إي ه الكفاي ا في ك في التفسير بم ى ذل ا عل د تكلمن ك       ثوق ة في ذل ار المروي ذلك واآلث ة ب المتعلق
   . واألحكام المستفادة منه وهللا الحمد

ى،       حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي، حدثنا  : وقد قال اإلمام أحمد ي ليل ن أب رحمن ب د ال عمرو بن مرة، عن عب
   . عن معاذ بن جبل

إن      : أحوال الصالة قال فذآر أحيلت الصالة ثالثة أحوال، وأحيل الصيام ثالثة أحوال،  : قال وأما أحوال الصيام ف
دم    لم ق ه وس م أن اهللا             رسول اهللا صلى اهللا علي ام، وصام عاشوراء ث ة أي ة فجعل يصوم من آل شهر ثالث المدين

زل  فرض عليه الصيام  ا  }   : وأن يكم الصيام آ       ي وا آتب عل ذين آمن ا ال بلكم      أيه ذين من ق ى ال ا آتب عل ى  { م ه   إل قول
   . مسكينًا فأجزأ ذلك عنه فكان من شاء صام ومن شاء أطعم  { الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى } 

ه  { القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه }   : ثم إن اهللا أنزل اآلية األخرى نكم الشهر     }   : إلى قول   { فليصمه  فمن شهد م
وأثبت اإلطعام للكبير الذي ال يستطيع الصيام  فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر

   . فهذان حوالن



 

   . ناموا امتنعوا وآانوا يأآلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا  : قال

م يأآل      صرمة آان يعمل صائمًا حتى أمسى  : ثم أن رجًال من األنصار يقال له ام فل م ن فجاء أهله فصلى العشاء ث
دًا ش       ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائمًا، فرآه رسول د جه د جه لم ق ه وس ال اهللا صلى اهللا علي الي   (  (   : ديدًا فق م

   )  )  ؟ جهدًا شديدًا أراك قد جهدت

أتى رسول           : فأخبره، قال ام ف ا ن د م د أصاب من النساء بع ه        وآان عمر ق ك ل ذآر ذل لم ف ه وس اهللا صلى اهللا علي
   .  { الليل ثم أتموا الصيام إلى }   : إلى قوله  { كم هن لباس لكمالرفث إلى نسائ أحل لكم ليلة الصيام }   : فأنزل اهللا

   . المسعودي نحوه من حديث  ) مستدرآه ( ، والحاآم في  ) سننه ( ورواه أبو داود في 

ي  ا   ) الصحيحين ( وف تمن حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة أنه زل   : قال ا ن ان عاشوراء يصام، فلم آ
   . رمضان آان من شاء صام ومن شاء أفطر

ر   ( التفسير ومن  وللبخاري، عن ابن عمر، وابن مسعود مثله، ولتحرير هذا موضع آخر من ام الكبي اهللا    ) األحك وب
   . المستعان

ر  ل           : قال ابن جري د قي اة الفطر، وق اس بزآ ذه السنة أمر الن لم خطب      إن   : وفي ه ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
وم     ل الفطر بي ومين   -الناس قب رهم  -أو ي ال   وأم ذلك، ق د           : ب لم صالة العي ه وس ي صلى اهللا علي ا صلى النب وفيه

ه             وخرج بالناس إلى ا ل ر وهبه ة وآانت للزبي ه بالحرب ين يدي د صالها وخرجوا ب ان أول صالة عي  المصلى فك
   . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم في األعيادالنجاشي فكانت تحمل بين يدي رسو

ذات النصب آما سيأتي تفصيل ذلك آله  وفي هذه السنة فيما ذآره غير واحد من المتأخرين فرضت الزآاة  : قلت
     . التكالن وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم بعد وقعة بدر إن شاء اهللا تعالى وبه الثقة وعليه

  الرحيم  بسم اهللا الرحمن 

  الفرقان يوم التقى الجمعان غزوة بدر العظمى يوم

   .  ] 123  : آل عمران [   { َتْشُكُروَن اللَُّه ِبَبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم َوَلَقْد َنَصَرُآُم }   : قال اهللا تعالى

َدَما   ُيَجاِدُلوَنَك ِفي اْلَحقِّ* َفِريقًا ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َلَكاِرُهوَن  َآَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبْيِتَك ِباْلَحقِّ َوِإنَّ {   : قال اهللا تعالىو َبْع
مْ     ْوِت َوُه ى اْلَم اُقوَن ِإَل ُرونَ  َتَبيََّن َآَأنََّما ُيَس َودُّونَ        * َيْنُظ ْم َوَت ا َلُك اِئَفَتْيِن َأنََّه َدى الطَّ ُه ِإْح ُدُآُم اللَّ َر َذاِت   َوِإْذ َيِع َأنَّ َغْي
اِفِريَن   الشَّْوَآِة َتُكوُن َلُكْم َوُيِريُد اللَُّه َأْن ُيِحقَّ قَّ  * اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَيْقَطَع َداِبَر اْلَك قَّ اْلَح ِرَه     َلَوُيْبطِ  ِلُيِح ْو َآ َل َوَل اْلَباِط

ك وسنورد      ] 8-5  : األنفال [   } اْلُمْجِرُموَن ا هنال ا عليه ا   وما بعدها إلى تمام القصة من سورة األنفال وقد تكلمن هاهن
   . في آل موضع ما يناسبه

ن جحش     -رحمه اهللا  -قال ابن إسحاق  د اهللا ب م   : بعد ذآره سرية عب لم سمع    إن رسول اهللا صلى اهللا   ث ه وس  علي
أو  -لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة، وفيها ثالثون رجًال  بأبي سفيان صخر بن حرب مقبًال من الشام في عير

   . نوفل، وعمرو بن العاص مخرمة بن  : منهم -أربعون 

ال  آان ذلك بعد مقتل ابن الحضرمي  : عن الزهري  : قال موسى بن عقبة ان في الع    : بشهرين، ق ر    وآ ر ألف بعي ي
   . العزى فلهذا تخلف عن بدر تحمل أموال قريش بأسرها إال حويطب بن عبد

ن     فحدثني محمد بن مسلم بن شهاب، وعاصم بن عمر بن  : قال ابن إسحاق د ب ر، ويزي قتادة، وعبد اهللا بن أبي بك
ديثهم   علمائنا، عن ابن عباس، آل قد حدثني بعض الح  رومان، عن عروة بن الزبير وغيرهم من اجتمع ح ديث ف

   . بدر فيما سقت من حديث

ر   (  (   : من الشام ندب المسلمين إليهم وقال لما سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأبي سفيان مقبًال  : قالوا هذه عي
 نهم لم، فانتدب الناس فخفف بعضهم وثقل بعض، وذلك أ )  ) إليها لعل اهللا ينفلكموها قريش فيها أموالهم، فاخرجوا



 

ي من      يظنوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلقى حربًا، وآان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس من لق
رك      الرآبان تخوفًا على أموال الناس حتى أصاب خبرًا من بعض ك ولعي تنفر أصحابه ل الرآبان أن محمدًا قد اس

     . فحذر عند ذلك

رهم أن     ه إلى مكة، وأمره أن يأتي قريشًافاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعث والهم، ويخب ى أم فيستنفرهم إل
   . سريعًا إلى مكة محمدًا قد عرض لها في أصحابه، فخرج ضمضم بن عمرو

   . بن رومان، عن عروة بن الزبير فحدثني من ال أتهم عن عكرمة، عن ابن عباس، ويزيد  : قال ابن إسحاق

ثالث وقد رأت عاتكة بنت عب  : قاال ا        د المطلب قبل قدوم ضمضم إلى مكة ب ى أخيه ا، فبعثت إل ا أفزعته ال رؤي لي
ا    يا أخي واهللا  : العباس بن عبد المطلب فقالت له لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني وتخوفت أن يدخل على قومك منه

   ؟ وما رأيت  : ما أحدثك، قال لها شر ومصيبة فاآتم علّي

ت ل   : قال ًا أقب ت راآب م صرخ رأي األبطح، ث ى وقف ب ه، حت ر ل ى بعي أعال صوته عل در   : ب ا آل غ روا ي أال انف
   . لمصارعكم في ثالث، فأرى الناس اجتمعوا إليه

إال انفروا يا آل   : الكعبة، ثم صرخ بمثلها ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر
   . غدر لمصارعكم في ثالث

فأقبلت تهوي حتى إذا آانت بأسفل    به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها ثم مثل
   . دخلتها منها فلقة الجبل ارفضت فما بقي بيت من بيوت مكة وال دار إال

ه   -بة ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عت واهللا إن هذه لرؤيا، وأنت فاآتميها ال تذآريها ألحد،  : قال العباس وآان ل
   . فذآرها الوليد البنه عتبة ففشا الحديث حتى تحدثت به قريش في أنديتها فذآرها له واستكتمه إياها -صديقًا 

ريش    : قال العباس ا       فغدوت ألطوف بالبيت وأبو جهل ابن هشام في رهط من ق ة، فلم ا عاتك ود يتحدثون برؤي قع
و   منيا أبا الفضل إذا فرغت   : رآني أبو جهل قال طوافك فأقبل إلينا، فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم فقال أب

   ؟ المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية يا بني عبد  : جهل

   ؟ وما ذاك  : قلت  : قال

   . تلك الرؤيا التي رأت عاتكة  : قال

   ؟ وما رأت  : قلت  : قال

  قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه  ! نساؤآم حتى تتنبأ يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم  : قال

ول    : قال ا تق م يكن من        انفروا في ثالث، فسنتربص بكم هذه الثالث فإن يك حقًا م فسيكون، وإن تمض ثالث ول
   . العرب ذلك شيء نكتب عليكم آتابًا أنكم أآذب أهل بيت في

     . وأنكرت أن تكون رأت شيئًا ني جحدت ذلكفواهللا ما آان مني إليه آبير شيء إال أ  : قال العباس

أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع   : أتتني، فقالت ثم تفرقنا فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إال  : قال
   ؟ وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غيرة لشيء مما سمعت  في رجالكم، ثم قد تناول النساء

   . ألتعرضن له، فإذا عاد ألآفيكنه  فعلت ما آان مني إليه من آبير، وأيم اهللاقد واهللا  : قلت  : قال

   . قد فاتني منه أمر أحب أن أدرآه منه فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب أرى أني  : قال



 

قع به، وآان رجًال خفيفًا حديد لبعض ما قال فأ فدخلت المسجد فرأيته فواهللا إني ألمشي نحوه أتعرضه ليعود  : قال
   : إذ خرج نحو باب المسجد يشتد، قال  : قال الوجه، حديد اللسان، حديد النظر،

   !  ؟  أآل هذا فرق مني أن أشاتمه -لعنه اهللا  -ماله   : قلت في نفسي

بطن   ى     وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ب ًا عل وادي واقف د   ال ره ق بعي
د       يا معشر  : جدع بعيره، وحول رحله وشق قميصه وهو يقول فيان ق ي س والكم مع أب قريش، اللطيمة اللطيمة، أم

   . تدرآوها الغوث الغوث عرض لها محمد في أصحابه ال أرى أن

اس سراعاً        : قال الوا  فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من األمر فتجهز الن د وأصحابه أ     : وق ن تكون  أيظن محم
   . ذلك آال واهللا ليعلمن غير  ؟ آعير ابن الحضرمي

   . وذآر موسى بن عقبة رؤيا عاتكة آنحو من سياق ابن إسحاق

   . فخرجوا على الصعب والذلول فلما جاء ضمضم بن عمرو على تلك الصفة خافوا من رؤيا عاتكة  : قال

ه رجًال،   فكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث  : قال ابن إسحاق م يتخلف من أشرافها        مكان ريش فل وأوعبت ق
م آانت    أحد إال أن أبا لهب ابن عبد المطلب بعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة استأجره بأربعة آالف دره

   . له عليه قد أفلس بها

د   : وحدثني ابن أبي نجيح  : قال ابن إسحاق يخًا      أن أمية بن خلف آان ق ان ش ود وآ يًال،    أجمع القع يمًا ثق يًال جس جل
يط وهو جالس في      ي مع ى            فأتاه عقبة بن أب ر، حت ار ومجم ا ن ا، فيه رة يحمله ه بمجم ي قوم ين ظهران المسجد ب

   . يا أبا علي، استجمر فإنما أنت من النساء  : قال وضعها بين يديه ثم

   . قبحك اهللا وقبح ما جئت به  : قال

   . ابن إسحاق في هذه القصة ثم تجهز وخرج مع الناس هكذا قال  : قال

شريح بن مسلمة، ثنا إبراهيم بن يوسف،  حدثني أحمد بن عثمان، حدثنا  : وقد رواها البخاري على نحو آخر فقال
اذ          : ميمون عن أبيه، عن أبي إسحاق، حدثني عمرو بن ن مع ن مسعود حدث عن سعد ب د اهللا ب ه    : أنه سمع عب أن

زل  خلف وآان  آان صديقًا ألمية بن ة ن ى   أمية إذا مرَّ بالمدينة نزل على سعد بن معاذ، وآان سعد إذا مرَّ بمك عل
   . معتمرًا فنزل على أمية بمكة أمية، فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المدينة انطلق سعد بن معاذ

ا     أنظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت، فخرج به  : قال سعد ألمية ًا من نصف النه ل،    قريب و جه ا أب ر، فلقيهم
   ؟ يا أبا صفوان، من هذا معك  : فقال

   . هذا سعد  : قال

تم الصباة    : قال له أبو جهل وال        أال أراك تطوف بمكة آمنًا وقد أوي ا واهللا ل ونهم أم م تنصرونهم وتعين تم أنك وزعم
   . سالمًا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك

   . ألمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة أما واهللا لئن منعتني هذا  : - ورفع صوته عليه -فقال له سعد 

   . الوادي ال ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم فإنه سيد أهل  : فقال له أمية

   .  )  ) إنهم قاتلوك (  (   : عليه وسلم يقول دعنا عنك يا أمية فواهللا لقد سمعت رسول اهللا صلى اهللا  : قال سعد

   ؟ بمكة  : قال

   . ال أدري  : قال



 

   ؟ ألم تري ما قال لي سعد  يا أم صفوان،  : ففزع لذلك أمية فزعًا شديدًا فلما رجع إلى أهله قال

   ؟ وما قال لك  : قالت

   . زعم أن محمدًا أخبرهم أنهم قاتلي  : قال

   ؟ بمكة  : فقلت له

   . ال أدري  : قال

   .  ال أخرج من مكةواهللا  : فقال أمية

ره    : فلما آان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس فقال رآم، فك ال       أدرآوا عي و جهل فق اه أب ة أن يخرج فأت ا     : أمي ا أب ي
ال   صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت ى ق ا    : وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك، فلم يزل به أبو جهل حت أم

   . ود بعير بمكةفواهللا ألشترين أج إذ عبتني

   . يا أم صفوان، جهزيني  : ثم قال أمية

   ؟ يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي  : فقالت له

   . ال، وما أريد أن أجوز معهم إال قريبًا  : قال

   . قتله اهللا ببدر فلما خرج أمية أخذ ال ينزل منزًال إال عقل بعيره فلم يزل آذلك حتى

ن            وقد رواه د اهللا ب ن إسحاق، عن عبي د ب ي       البخاري في موضع آخر، عن محم موسى، عن إسرائيل، عن أب
   . إسحاق به نحوه

   . تفرد به البخاري

   . إسرائيل عن خلف بن الوليد، وعن أبي سعيد، آالهما عن  : وقد رواه اإلمام أحمد

   . واهللا إن محمدًا ال يكذب  : وفي رواية إسرائيل قالت له امرأته

اة من     ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير، ذآروا ما  : قال ابن إسحاق د من آانوا بينهم وبين بني بكر بن عب
   . الحرب

ين     إنا نخشى أن يأتونا من  : فقالوا ي آانت ب ن          خلفنا، وآانت الحرب الت ن لحفص ب ي بكر في اب ين بن ريش وب ق
     . بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح ي بكراألخيف من بني عامر بن لؤي قتله رجل من بن

م               ه، ث يفه في بطن امرًا وخاض بس ل ع ن حفص فقت أره أخوه مكرز ب م أخذ بث ة       ث تار الكعب ه بأس ل فعلق جاء اللي
   . فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم

ا  لما أجمعت ق  : فحدثني يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير قال  : قال ابن إسحاق ريش المسير ذآرت الذي بينه
م  ان من             وبين بني بكر فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى له دلجي وآ ن جعشم الم ك ب ن مال يس في صورة سراقة ب إبل

   . أشراف بني آنانة

   . فخرجوا سراعًا أنا لكم جار من أن تأتيكم آنانة من خلفكم بشيء تكرهونه،  : فقال

ِه     َآالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َبَطرًا َوِرَئاَء النَّاِس َوَيُصدُّوَن َوَلا َتُكوُنوا }   : وهذا معنى قوله تعالى  : قلت ِبيِل اللَّ ْن َس َع
اسِ    الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َوَقاَل َل َوِإْذ َزيََّن َلُهُم* َواللَُّه ِبَما َيْعَمُلوَن ُمِحيٌط  َن النَّ ْوَم ِم ُم اْلَي ا      ا َغاِلَب َلُك ْم َفَلمَّ اٌر َلُك ي َج َوِإنِّ



 

افُ   َتَراءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَلى َعِقَبْيِه ي َأَخ ابِ     َوَقاَل ِإنِّي َبِريٌء ِمْنُكْم ِإنِّي َأَرى َما َلا َتَرْوَن ِإنِّ ِديُد اْلِعَق ُه َش َه َواللَّ   { اللَّ
   .  ] 48-47 : األنفال [ 

لمهم    حتى ساروا وسار معهم منزلة منزلة ومعه جنوده -لعنه اهللا  -غرَّهم  نهم، فأس وراياته آما قاله غير واحد م
   . لمصارعهم

ه      ى عقبي ل نكص عل ال  فلما رأى الجد والمالئكة تنزل للنصر وعاين جبري ا ال        : وق ي أرى م نكم إن ريء م ي ب إن
   . ترون إني أخاف اهللا

ه  ذا آقول الى  وه ْيَطاِن }   : تع ِل الشَّ كَ    َآَمَث ِريٌء ِمْن ي َب اَل ِإنِّ َر َق ا َآَف ْر َفَلمَّ اِن اْآُف اَل ِلْلِإْنَس َه َربَّ   ِإْذ َق اُف اللَّ ي َأَخ ِإنِّ
   .  ] 16 : الحشر [   { اْلَعاَلِميَن

   .  ] 81 : اإلسراء [   { َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َآاَن َزُهوقًا َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ }   : وقد قال اهللا تعالى

رَّ    -لعنه اهللا  -فإبليس  زل للنصر ف ان هو          لما عاين المالئكة يومئٍذ تن د أن آ ٍذ بع ان أول من هزم يومئ ًا، فك ذاهب
   . ووعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إال غرورًا لهم المجير لهم آما غرهمالمشجع 

ن إسحاق    : وقال يونس ذلول في        : عن اب ى الصعب وال ريش عل ا       خرجت ق م مائت اتًال، معه تسعمائة وخمسين مق
   . ويغنين بهجاء المسلمين فرس يقودونها، ومعهم القيان يضربن بالدفوف

م      أن أول من نحر لهم  : ًا يومًا، وذآر األمويوذآر المطعمين لقريش يوم و جهل نحر له حين خرجوا من مكة أب
اه   عشرًا، ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان تسعًا، ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديد عشرًا، ومالوا من قديد إلى مي

   . وأقاموا بها يومًا فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعًا نحو البحر فظلوا فيها

باألبواء فنحر لهم نبيه ومنبه ابنا الحجاج   بحوا بالجحفة فنحر لهم يومئٍذ عتبة بن ربيعة عشرًا، ثم أصبحواثم أص
عشرًا، ونحر لهم الحارث بم عامر بن نوفل تسعًا، ونحر لهم على ماء  عشرًا، ونحر لهم العباس بن عبد المطلب

     . تسعًا، ثم أآلوا من أزوادهم عشرًا، ونحر لهم مقبس الجمحي على ماء بدر بدر أبو البختري

ال        : قال األموي ذلي ق و بكر اله دثنا أب ي، ح ان مع    : حدثنا أب ان مع        آ تمائة درع، وآ ًا وس المشرآين ستون فرس
   . وستون درعًا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرسان

   . هذا ما آان من أمر هؤالء في نفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر

اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ليال مضت من  وخرج رسول  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ابن إسحاق وأما رسول
على الصالة بالناس، ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على  شهر رمضان في أصحابه واستعمل ابن أم مكتوم

واء   ع الل دي رسول اهللا          المدينة، ودف ين ي يض، وب ان أب ر وآ ن عمي ى مصعب ب ان    إل لم رايت ه وس   صلى اهللا علي
   : سوداوان

   . األنصار العقاب، واألخرى مع بعض  : إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها

   . آانت راية األنصار مع سعد بن معاذ  : قال ابن هشام

   . آانت مع الحباب بن المنذر  : وقال األموي

يس     وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال ابن إسحاق اقة ق ى الس لم عل ن         وس ازن ب ي م ا بن ي صعصعة أخ ن أب ب
   . النجار

   : وآان معهم فرسان  : وقال األموي

   . بن خيثمة ومن المقداد بن األسود على إحداهما مصعب بن عمير، وعلى األخرى الزبير بن العوام، ومن سعد



 

ما آان فينا فارس يوم بدر   : علي قال نمن حديث أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، ع  : وقد روى اإلمام أحمد
   . غير المقداد

ة       : وروى البيهقي ي معاوي ي صخر، عن أب ن         من طريق ابن وهب، عن أب ر، عن اب ن جبي البلخي، عن سعيد ب
   . -يوم بدر   : يعني -فرس للزبير وفرس للمقداد ابن األسود  ما آان معنا إال فرسان  : أن عليًا قال له  : عباس

لم      : قال حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن التيمي  : ل األمويوقا ه وس آان مع رسول اهللا صلى اهللا علي
   . على الميمنة، والمقداد بن األسود على الميسرة الزبير بن العوام  : يوم بدر فارسان

ي    صلى  وآان معهم سبعون بعيرًا يعتقبونها، فكان رسول اهللا  : قال ابن إسحاق ن أب د ب اهللا عليه وسلم وعلي ومرث
   . حارثة وأبو آبشة وأنسة يعتقبون بعيرًا مرثد يعتقبون بعيرًا، وآان حمزة وزيد بن

   . آذا قال ابن إسحاق رحمه اهللا تعالى

د اهللا        حدثنا عفان، عن حماد بن سلمة، حدثنا عاصم بن  : وقد قال اإلمام أحمد يش، عن عب ن حب ة، عن زر ب بهدل
   . عودبن مس

   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آنا يوم بدر آل ثالثة على بعير، آان أبو لبابة وعلي زميل  : قال

   . عنك نحن نمشي  : فكانت عقبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاال  : قال

   .  )  ) منكما ما أنتما بأقوى مني وال أنا بأغنى عن األجر (  (   : فقال

   . النسائي، عن الفالس، عن ابن مهدي، عن حماد بن سلمة به وقد رواه

   . زمياله على مرثد بدل أبي لبابة واهللا أعلم ولعل هذا آان قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء، ثم آان  : قلت

ن      حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن  : وقال اإلمام أحمد ى، عن سعد ب ام،  زرارة بن أبي أوف هش
لم   : عن عائشة ى            أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ذا عل در، وه وم ب ل ي اق اإلب األجراس أن تقطع من أعن أمر ب

   . شرط الصحيحين

   . أبي عروبة، عن قتادة به وإنما رواه النسائي، عن أبي األشعث، عن خالد بن الحارث، عن سعيد بن

   . قتادة وتابعه سعيد بن بشر، عن  :  ) األطراف ( قال شيخنا الحافظ المزي في 

   . وقد رواه هشام، عن زرارة، عن أبي هريرة فاهللا أعلم

ن        : وقال البخاري ل، عن اب ث، عن عقي ا اللي ن         حدثنا يحيى بن بكير، ثن د اهللا ب ن عب رحمن ب د ال شهاب، عن عب
ول  سمعت  : أن عبد اهللا بن آعب قال  : آعب بن مالك م أتخ   : آعب بن مالك يق ه      ل لف عن رسول اهللا صلى اهللا علي

ا    وسلم في غزوة غزاها إال ا، إنم في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب اهللا أحدًا تخلف عنه
ر     خرج ى غي ين عدوهم عل رد    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع اهللا بينهم وب اد، تف ميع
   . به

ى          رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريقه منفسلك   : قال ابن إسحاق م عل ة، ث ى نقب المدين ة، عل ى مك ة إل المدين
م      العقيق، ثم على ذي الحليفة، ثم على أوالت ام، ث ى غميس الحم الجيش، ثم مرَّ على تربان، ثم على ملل، ثم عل

ى شنوآة، وهي الط     على صخيرات اليمامة، م عل ى إذا    ثم على السيالة، ثم على فج الروحاء، ث ة حت ق المعتدل ري
   . بعرق الظبية لقي رجًال من األعراب، فسألوه عن الناس، فلم يجدوا عنده خبرًا آان

   . سلِّم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : فقال له الناس



 

   ؟ أوفيكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : قال

   ! نعم   : قالوا

   . هذه رسول اهللا فأخبرني عما في بطن ناقتي لئن آنت  : فسلَّم عليه ثم قال

ا   : قال له سلمة بن سالمة بن وقش ا         ال تسأل رسول اهللا، وأقبل علي فأن ي بطنه ا فف زوت عليه ك ن رك عن ذل أخب
     . منك سخلة

   .  )  ) الرجل مه، أفخشت على (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

و    زل رس لمة، ون ن س م أعرض ع ل   ث م ارتح اء، ث ر الروح ي بئ ج، وه ا    ل اهللا سجس ان منه ى إذا آ ا حت منه
ة     ى النازي ين عل ى إذا         بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليم ا حت ة منه درًا، فسلك في ناحي د ب يري

ان قري  وحقان بين النازية  : جزع واديًا يقال له ًا  وبين مضيق الصفراء ثم على المضيق ثم انصب منه حتى إذا آ ب
ى           من الصفراء بعث ي النجار إل اء حليف بن ي الزغب ن أب بسبس بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة، وعدي اب

   . يتجسسان األخبار عن أبي سفيان صخر بن حرب وعيره بدر

ا     : وقال موسى بن عقبة ا رجع ة فلم إن         بعثهما قبل أن يخرج من المدين ا ف اس إليه تنفر الن ر اس ر العي أخبراه بخب ف
   . محفوظًا فقد بعثهما مرتين واهللا أعلم ما ذآره موسى بن عقبة وابن إسحاق آان

تقبل الصفراء وهي     ثم ارتحل رسول اهللا صلى اهللا عليه  : -رحمه اهللا  -قال ابن إسحاق  وسلم وقد قدمهما فلما اس
   ؟ أسماؤهما قرية بين جبلين سأل عن جبليها ما

   ؟ مخرئ، وسأل عن أهلهما  : آلخرمسلح، ول  : يقال ألحدهما  : فقالوا

   . بنو النار، وبنو حراق، بطنان من غفار  : فقيل

اءل    ا وتف ا والصفراء       فكرههما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والمرور بينهم ا فترآهم بأسمائهما وأسماء أهلهم
وا     ذفران فجزع فيه، ثم نزل وأتاه الخب   : له بيسار وسلك ذات اليمين على واد، يقال ريش ومسيرهم ليمنع ر عن ق

ال    عيرهم، فاستشار ن الخطاب فق  الناس، وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر ب
   . وأحسن

ال رو فق ن عم داد ب ام المق م ق ا أراك اهللا  : ث ا رسول اهللا، امض لم و  ي ال بن ا ق ك آم ول ل ك، واهللا ال نق نحن مع ف
و      أنت وربك فقاتال إنااذهب   : إسرائيل لموسى اتلون، ف ا مق ا معكم ههنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إن

   . سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه الذي بعثك بالحق لو

   . فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خير ودعا له

   .  )  ) الناس شيروا علي أيهاأ (  (   : ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ايعوه      م حين ب اس، وأنه الوا   وإنما يريد األنصار، وذلك أنهم آانوا عدد الن ة ق رآء من        : بالعقب ا ب ا رسول اهللا، إن ي
   . إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت

ة من     عليه وسلم يتخوف أن ال تكون األنصار ترى فكان رسول اهللا صلى اهللا ه بالمدين عليها نصره إال ممن دهم
   . بالدهم عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من

   ؟ واهللا لكأنك تريدنا يا رسول اهللا  : فلما قال ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال له سعد بن معاذ

   .  )  ) أجل (  (   : قال



 

ى السمع       فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك  : قال ا، عل ا ومواثيقن ك عهودن على ذل
معك، فو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخضته  والطاعة لك، فامض يا رسول اهللا لما أردت، فنحن

   . نا غدًا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاءواحد وما نكره أن تلقى بنا عدو لخضناه معك، ما تخلف منا رجل

   . لعل اهللا يريك منا ما تقرُّ به عينك، فسر على برآة اهللا

سيروا وأبشروا، فإن اهللا قد وعدني إحدى   (  (   : قال فسرَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقول سعد ونشطه ثم  : قال
   .  )  ) القومأنظر إلى مصارع  الطائفتين واهللا لكأني اآلن

دثنا   :  ) صحيحه ( ما رواه البخاري في  وله شواهد من وجوه آثيرة فمن ذلك -رحمه اهللا  -هكذا رواه ابن إسحاق  ح
ول      : طارق بن شهاب قال أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن مخارق، عن ن مسعود يق داد      : سمعت اب شهدت من المق

ى  أآون صاحبه آان أح بن األسود مشهدًا ألن دعو عل  ب إلي مما عدل به، أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو ي
ل عن      اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا  : ال نقول آما قال قوم موسى لموسى  : المشرآين فقال قاعدون، ولكن نقات

   . يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك

   . فرأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم أشرق وجهه لذلك وسره  : قال

   . مخارق به من حديث  ) صحيحه ( انفرد به البخاري دون مسلم فرواه في مواضع من 

   . على فرس فذآره وجاء المقداد بن األسود يوم بدر  : ورواه النسائي من حديثه وعنده

ال  عن حميد الطويل، -هو ابن حميد  -حدثنا عبيدة   : وقال اإلمام أحمد ي صل     : عن أنس ق ه  استشار النب ى اهللا علي
ال بعض األنصار      وسلم مخرجه إلى بدر فأشار عليه أبو بكر، م استشارهم فق   : ثم استشارهم فأشار عليه عمر، ث

   . يا معشر األنصار إياآم يريد رسول اهللا

ا هه      : إسرائيل لموسى يا رسول اهللا، إذًا ال نقول آما قالت بنو  : فقال بعض األنصار اتال إن ا  اذهب أنت وربك فق ن
   . ضربت أآبادها إلى برك الغماد التبعناك قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لو

   . وهذا إسناد ثالثي صحيح على شرط الصحيح

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاور    : مالك حدثنا عفان، ثنا حماد، عن ثابت، عن أنس بن  : وقال أحمد أيضًا
ال      ف  : حين بلغه إقبال أبي سفيان قال ه، فق أعرض عن م عمر ف م تكل ادة      : تكلم أبو بكر فأعرض عنه، ث ن عب سعد ب

ا     رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار  إيانا يريد و أمرتن ألخضناها، ول
     . أن نضرب أآبادها إلى برك الغماد لفعلنا

   . فندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس

دراً  (  (   : قال ا   )  ) فانطلقوا حتى نزلوا ب يهم رواي ان          ، ووردت عل ي الحجاج فأخذوه وآ يهم غالم أسود لبن ريش وف ق
فيان ولكن         : يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبي س م ب ي عل ا ل م

   . لف فإذا قال ذلك ضربوه فإذا ضربوههشام وعتبة بن ربيعة وأمية بن خ هذا أبو جهل بن

ال       ! نعم  : قال ألوه ق وه فس إذا ترآ فيان ف ة            : أنا أخبرآم هذا أبو س و جهل وعتب ذا أب م ولكن ه فيان عل أبي س الي ب م
ك انصرف         وشيبة وأمية، فإذا قال هذا أيضًا ضربوه ا رأى ذل ائم يصلي، فلم لم ق ه وس ورسول اهللا صلى اهللا علي

   .  )  ) نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدق وتترآونه إذا آذبكم والذي (  (   : فقال

ا    هذا مصرع فالن (  (   : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ا وههن ى األرض ههن اط    )  ) يضع يده عل ا أم ، فم
   . عليه وسلم أحدهم عن موضع يد رسول اهللا صلى اهللا

   . به نحوهورواه مسلم عن أبي بكر عن عفان 



 

ه    -وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه  ق   -واللفظ ل ي         من طري ن أب د ب ة عن يزي ن لهيع د اهللا ب عب
   : األنصاري يقول حبيب عن أسلم عن أبي عمران أنه سمع أبا أيوب

ة  ي أخبرت   (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونحن بالمدين فيان أن     إن ي س ر أب م أن     عن عي ة فهل لك ا مقبل ه
   .  )  )  ؟ يغنمناها نخرج قبل هذه العير لعل اهللا

   ! نعم  : فقلنا

   .  )  )  ؟ القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم ما ترون في (  (   : فخرج وخرجنا فلما سرنا يومًا أو يومين قال لنا

  ال واهللا ما لنا طاقة بقتال القوم ولكنا أردنا العير  : فقلنا

   .  )  )  ؟ ما ترون في قتال القوم (  (   : ثم قال

   . فقلنا مثل ذلك

ا       إذًا ال نقول لك يا رسول اهللا آما قال  : فقام المقداد بن عمرو فقال اتال إن قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فق
   . ههنا قاعدون

داد أحب    : قال أنزل اهللا عز         إل فتمنينا معشر األنصار لو أنا قلنا مثل ما قال المق ال عظيم ف ا م ا من أن يكون لن ين
ام    ] 5  : األنفال [   { َلَكاِرُهوَن ِمْن َبْيِتَك ِباْلَحقِّ َوِإنَّ َفِريقًا ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َآَما َأْخَرَجَك َربَُّك }   : وجل على رسوله وذآر تم

   . الحديث

   . الليثي، عن أبيه، عن جده ن مردويه أيضًا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاصوروى اب

   .  )  )  ؟ آيف ترون (  (   : بالروحاء خطب الناس فقال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى بدر حتى إذا آان  : قال

   . يا رسول اهللا بلغنا أنهم بكذا وآذا  : فقال أبو بكر

   .  )  )  ؟ آيف ترون (  (   : ثم خطب الناس فقال  : قال

   . فقال عمر مثل قول أبي بكر

   .  )  )  ؟ آيف ترون (  (   : ثم خطب الناس فقال

م،      فو الذي أآرمك  ؟ يا رسول اهللا إيانا تريد  : فقال سعد بن معاذ ا عل ي به وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط وال ل
الوا لموسى اذهب أنت وربك            ك الغماد منولئن سرت حتى تأتي بر ذين ق ذي يمن لنسيرن معك وال نكون آال

اهللا  قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكم متبعون، ولعل أن تكون خرجت ألمر وأحدث    فقاتال إنا ههنا
الم  وعاد من ش   إليك غيره فانظر الذي أحدث اهللا إليك فامض فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت ئت وس

   . من شئت وخذ من أموالنا ما شئت

ْؤِمِنينَ   َآَما َأْخَرَجَك َربَُّك }   : فنزل القرآن على قول سعد َن اْلُم اِرُهونَ  ِمْن َبْيِتَك ِباْلَحقِّ َوِإنَّ َفِريقًا ِم ال  [   { َلَك   ] 5  : األنف
   . اآليات

ان أحب    وخذ من أموالنا ما  : وزاد بعد قوله  ) مغازيه ( ألموي في وذآره ا شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا آ
دان لنسيرن          إلينا مما ترآت، وما أمرت به من أمر رك من غم غ الب ى تبل ئن سرت حت فأمرنا تبع ألمرك فواهللا ل

     . معك



 

فسلك على ثنايا يقال لها األصافر، ثم انحط  سلم من ذفرانثم ارتحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و  : قال ابن إسحاق
بيمين وهو آثيب عظيم آالجبل العظيم، ثم نزل قريبًا من بدر فرآب هو    منها إلى بلد يقال له الدية وترك الحنان

   . أصحابه ورجل من

   . هو أبو بكر  : قال ابن هشام

ان   -  : قال ابن إسحاق ن حب ى    - آما حدثني محمد بن يحيى ب ى وقف عل ريش،        حت أله عن ق شيخ من العرب فس
   . وعن محمد وأصحابه، وما بلغه عنهم

   ؟ ال أخبرآما حتى تخبراني ممن أنتما   : فقال الشيخ

   .  )  ) أخبرناك إذا أخبرتنا (  (   : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ؟ أو ذاك بذاك  : فقال

   .  )  )  ! نعم  (  (   : قال

ان         وأصحابه خرجوا يوم آذا وآذا فإن فإنه بلغني أن محمدًا  : قال الشيخ وم بمك م الي ي فه ذي أخبرن ان صدق ال آ
ذي         آذا وآذا للمكان الذي به رسول اهللا صلى اهللا ان ال إن آ ذا ف ذا وآ وم آ عليه وسلم وبلغني أن قريشًا خرجوا ي

   ؟ ممن أنتما  : لذي به قريش، فلما فرغ من خبره قالاليوم بمكان آذا وآذا، للمكان ا أخبرني صدقني فهم

   . انصرف عنه ثم  )  ) نحن من ماء (  (   : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ؟ ما من ماء أمن ماء العراق  : يقول الشيخ  : قال

   . سفيان الضمري  : يقال لهذا الشيخ  : قال ابن هشام

ن إسحاق    ال اب م رجع    : ق ى أصحابه       ث لم إل ه وس ي طالب         رسول اهللا صلى اهللا علي ن أب ي ب ا أمسى بعث عل فلم
ن     والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من د ب أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له آما حدثني يزي

ي   فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غالمي بني الحجاج وعريض أبو يسار رومان، عن عروة بن الزبير غالم بن
   . سعيد، فأتوا بهما فسألوهما، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي العاص ابن

فيان فضربوهما،      نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم  : فقالوا ي س ا ألب خبرهما، ورجوا أن يكون
   . صلى اهللا عليه وسلم وسجد سجدتيه وسلمفترآوهما، ورآع رسول اهللا  نحن ألبي سفيان  : فلما أذلقوهما قاال

   .  )  )  ؟ واهللا إنهما لقريش، أخبراني عن قريش  إذا صدقاآم ضربتموهما، وإذا آذباآم ترآتموهما، صدقا (  (   : وقال

     . العقنقل هم واهللا وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، والكثيب  : قاال

   .  )  )  ؟ القوم آم (  (   : اهللا عليه وسلم فقال لهما رسول اهللا صلى

   . آثير  : قاال

   .  )  )  ؟ ما عدتهم (  (   : قال

   . ال ندري  : قاال

   .  )  )  ؟ آم ينحرون آل يوم (  (   : قال

   . يومًا تسعًا ويومًا عشرًا  : قاال



 

   .  )  ) إلى األلف لتسعمائةالقوم ما بين ا (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   .  )  )  ؟ فمن فيهم من أشراف قريش (  (   : ثم قال لهما

وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، والحارث بن  عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو البختري بن هشام،  : قاال
سود، وأبو جهل بن هشام، وأمية والنضر بن الحارث، وزمعة بن األ عامر بن نوفل، وطعيمة بن عدي بن نوفل،

   . ابنا الحجاج، وسهيل بن عمرو، وعمرو بن عبدود بن خلف، ونبيه ومنبه

  فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الناس  : قال

   .  )  ) هذه مكة قد ألقت إليكم أفالذ آبدها (  (   : فقال

ل قريب         لزغباء قد مضيا وآان بسبس بن عمرو، وعدي بن أبي ا  : قال ابن إسحاق ى ت ا إل درًا فأناخ زال ب ى ن حت
   . من الماء، ثم أخذا شنًا لهما يستقيان فيه

اريتين من جواري     ى      ومجدي بن عمرو الجهني على الماء، فسمع عدي وبسبس ج ان عل ا يتالزم الحاضر وهم
   . ثم أقضيك الذي لك أو بعد غد فاعمل لهم، إنما تأتي العير غدًا  : الماء والملزومة تقول لصاحبتها

   . صدقت ثم خلص بينهما  : قال مجدي

ا       وسمع ذلك عدي وبسبس فجلسا على بعيريهما، ثم انطلقا حتى أتيا رسول  راه بم لم وأخب ه وس اهللا صلى اهللا علي
   . حتى ورد الماء سمعا، وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرًا

   ؟ هل أحسست أحدًا  : فقال لمجدي بن عمرو

   . هذا التل، ثم استقيا في شن لهما، ثم انطلقا ما رأيت أحدًا أنكره، إال أني قد رأيت راآبين قد أناخا إلى  : قال

   . النوى فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه

درًا     عن الطري هذه واهللا عالئف يثرب فرجع إلى أصحابه سريعًا فضرب وجه عيره  : فقال رك ب ا وت ق فساحل به
   . بيسار وانطلق حتى أسرع

   . المطلب بن عبد مناف رؤيا وأقبلت قريش، فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة ابن

ف،         إني رأيت فيما يرى النائم، وإني لبين النائم واليقظان إذ  : فقال ى وق ى فرس حت ل عل د أقب نظرت إلى رجل ق
   . ومعه بعير له

ام،    : ثم قال ن هش اًال         قتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم ب د رج الن فع الن وف ف، وف ن خل ة ب وأمي
ه ضرب   اء من             ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش، ثم رأيت ي خب ا بق له في العسكر فم م أرس ره، ث ة بعي في لب

ه اهللا  -دمه فبلغت أبا جهل   أخبية العسكر إال أصابه نضح من ال  - لعن ي المطلب          : فق ي آخر من بن ذا أيضًا نب ه
   . غدًا من المقتول إن نحن التقينا سيعلم

ى        : قال ابن إسحاق ره، أرسل إل د أحرز عي ه ق ريش  ولما رأى أبو سفيان أن رآم        : ق وا عي ا خرجتم لتمنع م إنم أنك
   . ورجالكم وأموالكم فقد نجاها اهللا فارجعوا

موسمًا من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق آل   ال نرجع حتى نرد بدرًا وآان بدرواهللا  : فقال أبو جهل بن هشام
ا العرب            عام فنقيم عليه ثالثًا، فننحر الجزور،  ان، وتسمع بن ا القي ر، وتعزف علين ام، ونسقي الخم م الطع ونطع

   . فال يزالون يهابوننا أبدًا فامضوا وبمسيرنا وجمعنا



 

ي زهرة     -بن وهب الثقفي   وقال األخنس بن شريق بن عمرو ًا لبن ان حليف ة   - وآ م بالجحف د       : وه ي زهرة ق ا بن ي
ن        ة ب م صاحبكم مخرم والكم، وخلص لك م أم ا          نجى اهللا لك ا جبنه اجعلوا به ه، ف وه ومال رتم لتمنع ا نف ل، وإنم نوف

   . تخرجوا في غير ضيعة ال ما يقول هذا وارجعوا فإنه ال حاجة لكم بأن

نهم    هدها زهري واحد، أطاعوه وآان فيهم مطاعًا ولمفرجعوا فلم يش  : قال ر م يكن بقي بطن من قريش إال وقد نف
ين        ناس إال بني عدي لم يخرج منهم رجل واحد، اتين القبيلت درًا من ه م يشهد ب فرجعت بنو زهرة مع األخنس فل

   . أحد

   . ض قريش محاورةوبين بع - وآان في القوم -ومضى القوم وآان بين طالب بن أبي طالب   : قال

مع محمد، فرجع طالب إلى مكة مع من رجع،  أن هواآم -وإن خرجتم معنا  -واهللا قد عرفنا يا بني هاشم   : فقالوا
   : وقال في ذلك

  في عصبة محالٍف محارب* ال ُهمَّ إما يغزَونَّ طالب 

  فليكن المسلوب غير السالب* في مقنٍب من هذا المقانب 

  ر الغالبوليكن المغلوب غي

ل،     ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي،  : قال ابن إسحاق وادي وهو يلي خلف العقنقل وبطن ال
   . والقليب ببدر في العدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة بين بدر وبين العقنقل، الكثيب الذي خلفه قريش،

  وفي هذا  : قلت

ْدُتْم   َوَلْو }  من ناحية الساحل  : أي  { اْلُقْصَوى َوالرَّْآُب َأْسَفَل ِمْنُكْم ِإْذ َأْنُتْم ِباْلُعْدَوِة الدُّْنَيا َوُهْم ِباْلُعْدَوِة }   : قال تعالى َتَواَع
   .  ] 42  : األنفال [ اآليات   { َأْمرًا َآاَن َمْفُعوًال ِفي اْلِميَعاِد َوَلِكْن ِلَيْقِضَي اللَُّه َلاْخَتَلْفُتْم

ه  ًا، فأصاب رسول اهللا صلى اهللا علي وادي دهس ان ال ماء وآ م   وبعث اهللا الس د له اء لبَّ ا م لم وأصحابه منه وس
     . يقدروا على أن يرتحلوا معه لم األرض ولم يمنعهم من السير، وأصاب قريشًا منها ماء

ى     ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيَطهَِّرُآْم ِبِه َوُيْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز َوُيَنزُِّل َعَلْيُكْم }   : وفي هذا قوله تعالى  : قلت ْرِبَط َعَل ْيَطاِن َوِلَي الشَّ
   .  ] 11  : األنفال [   { اْلَأْقَداَم ِبِه ُقُلوِبُكْم َوُيَثبَِّت

ه للنفوس     فذآر أنه طهرهم ظاهرًا وباطنًا، وأنه ثبَّت أقدامهم وشجع قلوبهم وأذهب عنهم تخذيل الشيطان وتخويف
ه  ووسوسته الخواطر، وهذا تثبيت الباطن ى    }   : والظاهر وأنزل النصر عليهم من فوقهم في قول َك ِإَل وِحي َربُّ  ِإْذ ُي

ْوقَ  اْلَمَلاِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسُأْلِقي ِفي اقِ  ُقُلوِب الَِّذيَن َآَفُروا الرُّْعَب َفاْضِرُبوا َف ال  [   { اْلَأْعَن   ] 12  : األنف
ْن   َذِلَك ِبَأنَُّهْم } لئال يستمسك منهم السالح   : أي  { ُآلَّ َبَناٍن َواْضِرُبوا ِمْنُهْم } على الرؤوس   : أي َشاقُّوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوَم

   .  ] 13  : األنفال [   { للََّه َشِديُد اْلِعَقاِبا ُيَشاِقِق اللََّه َوَرُسوَلُه َفِإنَّ

إسرائيل، ثنا إسحاق، عن حارثة، عن علي  حدثني هارون بن إسحاق، ثنا مصعب بن المقدام، ثنا  : قال ابن جرير
   . بن أبي طالب

در     الليلة التي آانت في   : يعني -أصابنا من الليل طش من المطر   : قال ة ب ا تحت الشجر     -صبيحتها وقع فانطلقن
لم   والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول ي  -اهللا صلى اهللا عليه وس ًا يصلي     : يعن ى    -قائم وحرض عل

   . القتال

   . إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن أبي  : وقال اإلمام أحمد

لم تحت     إال المقداد، ولقد رأيتنا وما فيناما آان فينا فارس يوم بدر   : قال ه وس إال نائم إال رسول اهللا صلى اهللا علي
   . هذا الحديث مطوًال شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، وسيأتي



 

ه     : وقال مجاهد  : ورواه النسائي، عن بندار، عن غندر، عن شعبة به دت ب أنزل عليهم المطر فأطفأ به الغبار وتلب
   . أقدامهم نفسهم وثبتت بهاألرض وطابت به أ

ات رسول اهللا        وآانت ليلة بدر ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنة      : قلت د ب ين من الهجرة، وق ثنت
ى جذم     ة يصلي إل ول       صلى اهللا عليه وسلم تلك الليل ر في سجوده أن يق اك، ويكث وم     (  (   : شجرة هن ا قي ا حي ي   )  ) ي

   . المعليه الس يكرر ذلك ويلظ به

   . الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر نزل به فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبادرهم إلى  : قال ابن إسحاق

   . بن منذر بن الجموح فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذآروا أن الحباب  : قال ابن إسحاق

رأي والحرب     يس لنايا رسول اهللا أرأيت هذا المنزل أمنزًال أنزلكه اهللا ل  : قال أن نتقدمه وال نتأخر عنه، أم هو ال
     ؟ والمكيدة

   .  )  ) بل هو الرأي والحرب والمكيدة (  (   : قال

ا وراءه        يا رسول اهللا فإن هذا ليس بمنزل فأمض بالناس حتى نأتي أدنى  : قال م نغور م ه، ث وم، فننزل ماء من الق
   . ثم نقاتل القوم فنشرب وال يشربون ماءمن القلب، ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه 

   .  )  ) بالرأي لقد أشرت (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . عباس وزعم الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن  : حدثنا أبي قال  : قال األموي

   . تاه ملك من المالئكةيمينه إذ أ بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يجمع األقماص وجبريل عن  : قال

   . يا محمد إن اهللا يقرأ عليك السالم  : فقال

   .  )  ) وإليه السالم هو السالم ومنه السالم (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . المنذر إن اهللا يقول لك أن األمر هو الذي أمرك به الحباب ابن  : فقال الملك

   .  )  )  ؟ هذا يا جبريل هل تعرف (  (   :  عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا

   . ما آل أهل السماء أعرف وإنه لصادق وما هو بشيطان  : فقال

أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر   فنهض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه من الناس فسار حتى أتى
   . عليه فملئ ماء ثم قذفوا فيه اآلنية لبالقلب فعورت، وبنى حوضًا على القليب الذي نز

ى رسول      : وذآر بعضهم ه عل ك من        أن الحباب بن المنذر لما أشار بما أشار ب زل مل لم ن ه وس اهللا صلى اهللا علي
   . السماء وجبريل عند النبي صلى اهللا عليه وسلم

اب، فنظر رسول اهللا صلى اهللا     أشار ب يا محمد ربك يقرأ عليك السالم ويقول لك إن الرأي ما  : فقال الملك ه الحب
   . عليه وسلم إلى جبريل

   .  )  ) بشيطان ليس آل المالئكة أعرفهم وأنه ملك وليس (  (   : فقال

ل           : وذآر األموي   ي المشرآين نصف اللي ذي يل ى القليب ال وا عل م نزل ؤا        أنه ه ومل تقوا من ه واس وا في م نزل وأنه
   . رآين ماءالحياض حتى أصبحت مالء وليس للمش

   . معاذ أن سعد ابن  : فحدثني عبد اهللا بن أبي بكر أنه حدث  : قال ابن إسحاق



 

ك،    : قال دك رآائب ى         يا نبي اهللا أال نبني لك عريشًا تكون فيه ونعد عن ا عل ا اهللا وأظهرن إن أعزن م نلقى عدونا ف ث
ى رآائبك فلح   عدونا، آان ذلك ما أحببنا، وإن آانت د تخلف        األخرى، جلست عل ا، فق ا من قومن قت بمن وراءن

م             عنك أقوام ما نحن ك، يمنعك اهللا به وا عن ا تخلف ًا م وا أنك تلقى حرب و ظن نهم، ول ك م ويناصحونك   بأشد حبًا ل
   . ويجاهدون معك

لم عريش      فأثنى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرًا ودعا له بخير، ثم ه وس بني لرسول اهللا صلى اهللا علي
     . فيهآان 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم تصوب من   وقد ارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت، فلما رآها رسول  : قال ابن إسحاق
وادي   -العقنقل  ى ال ال  - وهو الكثيب الذي جاؤا منه إل ا تحادك          (  (   : ق ا وفخره د أقبلت بخيالئه ريش ق ذه ق م ه الله

   .  )  ) أحنهم الغداة فنصرك الذي وعدتني اللهم وتكذب رسولك اللهم

   )  .  .  . يتبع ( 

   .  .  .   .  .  . اللَُّه ِبَبْدٍر َوَأْنُتْم َوَلَقْد َنَصَرُآُم {   : قال اهللا تعالى  :  ) 1  .  .  . تابع ( 

ة     -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : وقد قال ن ربيع ة ب د رأى عتب ه أحمر        وق ى جمل ل وم وهو عل إن  (  (  -في الق
ن         : إن يطيعوه يرشدوا قال  )  ) األحمر يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل اء ب ن إيم اف ب ان خف د آ وق

   . بن رحضة الغفاري، بعث إلى قريش ابنا له بجزائر أهداها لهم رحضة أو أبوه إيماء

   . إن أحببتم أن نمدآم بسالح ورجال فعلنا  : وقال

ك،        فأرسلوا إليه   : قال ذي علي د قضيت ال ه أن وصلتك رحم، وق ا         مع ابن ا بن اس م ل الن ا نقات ا إنم فلعمري إن آن
   . يزعم محمد فما ألحد باهللا من طاقة ضعف عنهم، وإن آنا إنما نقاتل اهللا، آما

ى وردوا حوض رسول اهللا            : قال ريش حت ر من ق ل نف اس أقب زل الن ا ن ن        فلم يم ب يهم حك لم ف ه وس صلى اهللا علي
   . حزام

ن         ، فما شرب )  ) دعوهم (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يم ب ان من حك ا آ ل، إال م ٍذ إال قت منه رجل يومئ
   . ال والذي نجاني يوم بدر  : فحسن إسالمه فكان إذا اجتهد في يمينه قال حزام فإنه لم يقتل، ثم أسلم بعد ذلك

ة وقد آان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا  : قلت ك          عليه وسلم يومئٍذ ثالثمائ ان ذل يأتي بي ا س ة عشر رجًال آم وثالث
   . حروف المعجم إن شاء اهللا في فصل نعقده بعد الوقعة، ونذآر أسماءهم على

   . عن البراء  ) صحيح البخاري ( ففي 

ا   طالوت الذين جاوزوا مع   آنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلثمائة وبضع عشرة على عدة أصحاب  : قال ر، وم ه النه
   . جاوزه معه إال مؤمن

   . وللبخاري أيضًا عنه

اً            : قال در نيف وم ب اجرون ي ان المه در وآ وم ب ن عمر ي ا واب ًا وأربعون       استصغرت أن تين، واألنصار نيف ى س عل
   . ومائتان

م، عن مقسم، عن     ال     وروى اإلمام أحمد عن نصر بن رئاب، عن حجاج، عن الحك ه ق اس أن ن عب ان   : اب أهل   آ
در لسبع عشرة مضين من شهر           بدر ثلثمائة وثالثة عشر، وآان المهاجرون ستة وسبعين، ة أهل ب ان هزيم وآ

   . رمضان يوم الجمعة

ر    ِإْذ ُيِريَكُهُم اللَُّه }   : وقال اهللا تعالى ْم َآِثي ْو َأَراَآُه ْلُتمْ ِفي َمَناِمَك َقِليًال َوَل لَّمَ       ًا َلَفِش َه َس نَّ اللَّ َأْمِر َوَلِك ي اْل اَزْعُتْم ِف   { َوَلَتَن
   . اآلية  ] 43  : األنفال [ 



 

نهم   إنه نام في العريش وأمر الناس  : وآان ذلك في منامه تلك الليلة وقيل أن ال يقاتلوا حتى يأذن لهم، فدنا القوم م
   . هللا دنوا منا فاستيقظ، وقد أراه اهللا إياهم في منامه قليًالا يا رسول  : فجعل الصديق يوقظه ويقول

   . ذآره األموي وهو غريب جدًا

والً  ْقِضَي اللَُّه َأْمرًا َآاَنَقِليًال َوُيَقلُِّلُكْم ِفي َأْعُيِنِهْم ِلَي َوِإْذ ُيِريُكُموُهْم ِإِذ اْلَتَقْيُتْم ِفي َأْعُيِنُكْم }   : وقال تعالى ال  [   { َمْفُع   : األنف
44 [  .   

ا     فعند ما تقابل الفريقان قلل اهللا آال منهما في أعين اآلخرين ليجترئ ى هؤالء لم هؤالء على هؤالء، وهؤالء عل
ةٌ     }   : معارض لقوله تعالى في سورة آل عمران له في ذلك من الحكمة البالغة، وليس هذا ْم آَي اَن َلُك ْد َآ ْيِن    َق ي ِفَئَت ِف

دُ  اْلَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل اللَِّه َوُأْخَرى اءُ    َآاِفَرٌة َيَرْوَنُهْم ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعْيِن َواللَُّه ُيَؤيِّ ْن َيَش ِرِه َم ران  [   { ِبَنْص   : آل عم
13 [  .   

ة   : فإن المعنى في ذلك على أصح القولين ى الصحيح        أن الفرقة الكافرة ترى الفرق افرة عل ي عدد الك ة مثل المؤمن
أن         أيضًا، وذلك عند التحام الحرب والمسابقة أوقع روا فاستدرجهم أوًال ب ذين آف وب ال اهللا الوهن والرعب في قل

د المؤ   أراهم إياهم عند نهم،        المواجهة قليًال، ثم أي ى الضعف م افرين عل م في أعين الك ى   منين بنصره فجعله حت
   . وهنوا وضعفوا وغلبوا

   .  { َلِعْبَرًة ِلُأوِلي اْلَأْبَصاِر َواللَُّه ُيَؤيُِّد ِبَنْصِرِه َمْن َيَشاُء ِإنَّ ِفي َذِلَك }   : ولهذا قال

ول لرجل          لقد قللوا  : ن أبي إسحاق، عن أبي عبيد وعبد اهللا قالقال إسرائيل، ع ي ألق ى أن در حت وم ب ا ي في أعينن
   ؟ إلى جنبي أتراهم سبعين

   . أراهم مائة  : فقال

م، عن    : قال ابن إسحاق الوا     وحدثني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العل أن     : أشياخ من األنصار ق ا اطم لم
ال   : بن وهب الجمحي فقالواالقوم بعثوا عمير  فاستجال بفرسه حول العسكر،       : أحزر لنا القوم أصحاب محمد، ق

   . ثم رجع إليهم

   . أنظر أللقوم آمين أو مدد ثالثمائة رجل يزيدون قليًال، أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى  : فقال

ريش      : فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئًا، فرجع إليهم فقال  : قال ا معشر ق ما رأيت شيئًا، ولكن قد رأيت ي
ا أرى أن     الباليا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل يوفهم، واهللا م أ إال س الموت الناقع قوم ليس لهم منعة وال ملج

ا معشر     منهم، حتى يقتل رجًال منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا يقتل رجل م ي رأيك
   ؟ قريش 

يدها،         : فقال فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة ريش وس ر ق د إنك آبي ا الولي يا أب
   ؟ تذآر فيها بخير إلى آخر الدهر  والمطاع فيها، هل لك إلى أن ال تزال

   ؟ وما ذاك يا حكيم  : قال

   . ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي  : قال

   . قد فعلت  : قال

   . أنت عليَّ بذلك، إنما هو حليفي فعليَّ عقله وما أصيب من ماله

   . الناس غيره فإني ال أخشى أن يسجر أمر -أبا جهل   : يعني -فأت ابن الحنطلية 



 

ال      ًا فق ة خطيب ام عتب م ق أن         : ث ا تصنعون ب م واهللا م ريش، إنك ا معشر ق يئًا، وا     ي دًا وأصحابه ش وا محم ئن  تلق هللا ل
ى وجه رجل        زال الرجل ينظر إل ه        أصبتموه ال ي ن عم ل اب ه، قت ره النظر إلي ه    -يك ن خال أو رجًال من    -أو اب

اآم        عشيرته فارجعوا وخلوا ك ألف ر ذل ان غي م، وإن آ ذي أردت بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك ال
   . تعرضوا منه ما تريدون ولم

   . يهنئها ئت أبا جهل، فوجدته قد نثل درعًا فهوفانطلقت حتى ج  : قال حكيم

   . إن عتبة أرسلني إليك بكذا وآذا  : فقلت له يا أبا الحكم

ة   انتفخ واهللا سحره حين رأى محمدًا وأصحابه، فال واهللا ال  : فقال نرجع حتى يحكم اهللا بيننا وبين محمد، وما بعتب
   . وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه، ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي أآلة جزور، ما قال، ولكنه رأى محمدًا وأصحابه

   . فانشد خفرتك ومقتل أخيك هذا حليفك يريد أن يرجع الناس، وقد رأيت ثأرك بعينك فقم  : فقال

   . واعمراه واعمراه  : فقام عامر بن الحضرمي فاآتشف ثم صرخ

الشر وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم  ا هم عليه منفحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوثقوا على م  : قال
   . إليه عتبة

   . فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ واهللا سحره

   . سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره أنا أم هو  : قال

ك اعتجر       ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فما وجد في الجيش بيضة تسعه من      ا رأى ذل عظم رأسه فلم
   . على رأسه ببرد له

   . عن سعيد بن المسيب من طريق مسور بن عبد الملك اليربوعي، عن أبيه،  : وقد روى ابن جرير

   . ائذن له  : حزام يستأذن، قال حكيم بن  : بينا نحن عند مروان بن الحكم إذ دخل حاجبه فقال  : قال

   . جلس بينه وبين الوسادة، ثم استقبله المجلس حتىمرحبًا يا أبا خالد أدن، فحال عن صدر   : فلما دخل قال

   . حدثنا حديث بدر  : فقال

ريش بأسرها      : فقال ل ق م         خرجنا حتى إذا آنا بالجحفة رجعت قبيلة من قبائ درًا، ث م يشهد أحد من مشرآيهم ب فل
   . فجئت عتبة بن ربيعة خرجنا حتى نزلنا العدوة التي قال اهللا تعالى،

   ؟ ا الوليد هل لك في أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيتيا أب  : فقلت

   ؟ أفعل ماذا  : قال

   . بديته ويرجع الناس إنكم ال تطلبون من محمد إال دم ابن الحضرمي وهو حليفك، فتحمل  : قلت

وم بمن       : له فقل -يعني أبا جهل  -أنت علي بذلك وأذهب إلى ابن الحنظلية   : فقال ك أن ترجع الي معك عن    هل ل
   ؟ ابن عمك

ن الحضرمي         ه، وإذا اب ه ومن خلف ين يدي ول      فجئته فإذا هو في جماعة من ب ى رأسه وهو يق فسخت    : واقف عل
   . عقدي من عبد شمس، وعقدي اليوم إلى بني مخزوم

   ؟ يقول لك عتبة بن ربيعة هل لك أن ترجع اليوم بمن معك  : فقلت له



 

   ؟ أما وجد رسوًال غيرك  : قال

     . ال، ولم أآن ألآون رسوًال لغيره  : قلت

ة    : قال حكيم اري،        فخرجت مبادرًا إلى عتبة لئال يفوتني من الخبر شيء وعتب ن رحضة الغف اء ب ى إيم متكئ عل
   . الشر في وجهه وقد أهدى إلى المشرآين عشرة جزائر، فطلع أبو جهل

   ؟ انتفخ سحرك   : فقال لعتبة

   . مستعل  : فقال له عتبة

   . الفأل هذا، فعند ذلك قامت الحرب بئس  : فسلَّ أبو جهل سيفه فضرب به متن فرسه، فقال إيماء بن رحضة

ة،    اهم أحسن تعبي ن        وقد صف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه وعب رحمن ب د ال روى الترمذي عن عب ف
   . عوف

   . صفنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ليًال  : قال

وب      وروى اإلمام أحمد من حديث ابن لهيعة، حدثني يزيد بن أبي حبيب أن ا أي ه سمع أب أسلم أبا عمران حدثه أن
ي صلى اهللا        صفنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : يقول يهم النب ام الصف، فنظر إل يوم بدر فبدرت منا بادرة أم

   .  )  ) معي معي (  (   : عليه وسلم فقال

   . به أحمد وهذا إسناد حسنتفرد 

ه          : وقال ابن إسحاق ان عن أشياخ من قوم ن حب ن واسع ب لم       : وحدثني حبان ب ه وس أن رسول اهللا صلى اهللا علي
ن النجار          عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح يعدل به ي عدي اب ة حليف بن ن غزي القوم، فمرَّ بسواد ب

   .  )  ) استو يا سواد (  (   : لقدح وقالبطنه با وهو مستنتل من الصف، فطعن في

دني     : فقال دل، فأق الحق والع لم عن        يا رسول اهللا أوجعتني، وقد بعثك اهللا ب ه وس فكشف رسول اهللا صلى اهللا علي
   . بطنه

   .  )  ) استقد (  (   : فقال

   . فاعتنقه فقبل بطنه  : قال

   .  )  )  ؟ ما حملك على هذا يا سواد (  (   : فقال

د بك أن       : قال أردت أن يكون آخر العه ه رسول اهللا        يا رسول اهللا، حضر ما ترى، ف دعا ل دك، ف دي جل يمسَّ جل
   . صلى اهللا عليه وسلم بخير وقاله

راء     - وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عوف بن الحارث  : قال ابن إسحاق ن عف ال  -وهو اب ا رسول اهللا     : ق ي
   ؟ بدهما يضحك الرب من ع

   .  )  ) غمسه يده في العدو حاسرًا (  (   : قال

   . عنه فنزع درعًا آانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل رضي اهللا

يس    ثم عدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصفوف ورجع  : قال ابن إسحاق إلى العريش فدخله ومعه أبو بكر ل
   . معه فيه غيره



 

باب العريش متقلدًا بالسيف، ومعه رجال   وغيره وآان سعد بن معاذ رضي اهللا عنه واقفًا على  : اقوقال ابن إسح
دو من المشرآين والجنائب         من األنصار يحرسون رسول اهللا صلى اهللا عليه ه الع ه من أن يدهم وسلم خوفًا علي

ن       صلى اهللا عليه وسلم إن احتاج إليها رآبها ورج النجائب، مهيأة لرسول اهللا ه سعد ب ا أشار ب ة آم ى المدين  ع إل
   . معاذ

   . خطبهم من حديث محمد بن عقيل عن علي أنه  ) مسنده ( وقد روى البزار في 

   ؟ يا أيها الناس من أشجع الناس  : فقال

   . أنت يا أمير المؤمنين  : فقالوا

ر،         : فقال و بك ه، ولكن هو أب ا   أما إني ما بارزني أحد إال انتصفت من لم      إن ه وس ا لرسول اهللا صلى اهللا علي جعلن
اهللا عليه وسلم لئال يهوي إليه أحد من المشرآين، فواهللا ما دنا أحد إال   عريشًا فقلنا من يكون مع رسول اهللا صلى

ه أحد إال أهوى       أبو بكر لم ال يهوي إلي ه وس ذا أشجع     شاهرًا بالسيف على رأس رسول اهللا صلى اهللا علي ه فه إلي
   . الناس

ذا         : قال ريش فه ه ق لم وأخذت ه وس ون     ولقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا علي ه ويقول ذا يتلتل اده، وه أنت جعلت     : يح
ول    اآللهة إلهًا واحدًا، فواهللا ما دنا منا ذا، وهو يق ون رجًال      : أحد إال أبو بكر يضرب ويجاهد ويتلتل ه م أتقتل ويلك

     . ربي اهللا أن يقول

   . يه فبكى حتى أخضلت لحيتهثم رفع علي بردة آانت عل

   ؟ أنشدآم اهللا أمؤمن آل فرعون خير أم هو  : ثم قال

تم      فواهللا لساعة من أبي بكر خير من ملء األرض  : فسكت القوم، فقال علي من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يك
   . إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه

   . ال نعلمه يروى إال من هذا الوجه  : ثم قال البزار

   . الغار رضي اهللا عنه وأرضاه فهذه خصوصية للصديق حيث هو مع الرسول في العريش آما آان معه في

ذه   (  (   : فيما يدعو به ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر االبتهال والتضرع والدعاء ويقول اللهم إنك إن تهلك ه
   . عز وجلوجعل يهتف بربه   )  ) العصابة ال تعبد بعدها في األرض

   . يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه ويرفع  )  ) اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك (  (   : ويقول

ول      ه رداءه ويق ه ويسوي علي ال      وجعل أبو بكر رضي اهللا عنه يلتزمه من ورائ رة االبته ه من آث فقًا علي ا    : مش ي
   . وعدك لك مارسول اهللا بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز 

ا رأى من       أن الصديق إنما قال بعض  : هكذا حكى السهيلي عن قاسم بن ثابت اب اإلشفاق لم مناشدتك ربك من ب
ا رسول اهللا أي    : منكبيه فقال نصبه في الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن ذا       : بعض هذا ي م تتعب نفسك ه ل

   . بالنصر التعب واهللا قد وعدك

   . عليه وسلم عنه رقيق القلب شديد اإلشفاق على رسول اهللا صلى اهللا وآان رضي اهللا

ال   ه ق ان رسول اهللا    : وحكى السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي بأن ام الخوف        آ لم في مق ه وس صلى اهللا علي
ما يشاء فخاف  ألن هللا أن يفعل   : قال -أآمل   : يعني -الوقت  والصديق في مقام الرجاء وآان مقام الخوف في هذا

   . بعدها، فخوفه ذلك عبادة أن ال يعبد في األرض



 

ذآر      وأما قول بعض الصوفية إن هذا المقام في مقابلة ما آان يوم  : قلت م يت ه إذ ل ى قائل الغار فهو قول مردود عل
   . ما يترتب عليه واهللا أعلم هذا القائل عور ما قال، وال الزمه وال

اء، وضج     ابل الفريقان، وحضر الخصمان بين يديهذا وقد تواجه الفئتان وتق يد األنبي الرحمن، واستغاث بربه س
ماء   ى رب األرض والس دعاء إل نوف ال حابة بص ن      الص ل م ن قت ان أول م بالء، فك ف ال دعاء وآاش امع ال س

   . المخزومي المشرآين األسود بن عبد األسد

ال        : قال ابن إسحاق ق فق ًا سيء الخل ان رجًال شرس د اهللا أ  : وآ وتن       عاه ه أو ألم ألشربن من حوضهم أو ألهدمن
   . دونه

قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض    فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فاطن
ه   -زعم  -الحوض حتى اقتحم فيه يريد  فوقع على ظهره تشخب رجله دمًا نحو أصحابه، ثم حبا إلى أن تبر يمين

   . الحوض مزة فضربه حتى قتله فيواتبعه ح

ة وأراد أن يظهر شجاعته،      : قال األموي ن ربيع ا         فحمى عند ذلك عتبة ب د، فلم ه الولي يبة وابن ه ش ين أخي رز ب فب
ا    : إليهم فتية من األنصار ثالثة هم توسطوا بين الصفين دعوا إلى البراز فخرج عوف ومعاذ ابنا الحارث، وأمهم

   . -فيما قيل  -هللا بن رواحة عبد ا عفراء، والثالث

   ؟ من أنتم  : فقالوا

     . رهط من األنصار  : قالوا

   . ما لنا بكم من حاجة  : فقالوا

ا من       : ونادى مناديهم أآفاء آرام ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا،  : وفي رواية فقالوا ا أآفاءن يا محمد أخرج إلين
   . قومنا

   .  )  ) يا حمزة، وقم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث، وقم (  (   : يه وسلمفقال النبي صلى اهللا عل

ه أول موقف واجه       وعند األموي أن النفر من األنصار لما خرجوا آره ذلك رسول اهللا صلى  لم ألن ه وس اهللا علي
لم أعداءه فأحب       ه وس الرجوع        فيه رسول اهللا صلى اهللا علي أمرهم ب وأمر أولئك   أن يكون أولئك من عشيرته ف

   . الثالثة بالخروج

   . فلما دنوا منهم  : قال ابن إسحاق

   . -السالح  وفي هذا دليل أنهم آانوا ملبسين ال يعرفون من -  ؟ من أنتم  : قالوا

   . عبيدة  : فقال عبيدة

   . حمزة  : وقال حمزة

   . علي  : وقال علي

   . أآفاء آرام  !  ! نعم   : قالوا

   . الوليد بن عتبة دة وآان أسن القوم، عتبة، وبارز حمزة شيبة، وبارز عليفبارز عبي

د أن        م يمهل الولي ي فل ا عل ه، وأم يبة أن قتل ا بضربتين        فأما حمزة فلم يمهل ش ة بينهم دة وعتب ه، واختلف عبي قتل
ي   زة وعل رَّ حم احبه، وآ ت ص ا أثب احبهما فح    آالهم تمال ص ه، واح ذففا علي ة ف ى عتب يافهما عل ى بأس ازاه إل

   . عنه أصحابهما رضي اهللا



 

اد، عن      :  ) الصحيحين ( وقد ثبت في  ن عب يس ب ي ذر  من حديث أبي مجلز، عن ق ذه        : أب مًا أن ه ان يقسم قس ه آ أن
زة وصاحبه،     ] 19  : الحج [   { اْخَتَصُموا ِفي َربِِّهْم َهَذاِن َخْصَماِن }   : اآلية رزوا      نزلت في حم وم ب ة وصاحبه ي وعتب

   . في بدر

   . هذا لفظ البخاري في تفسيرها

اد،        حدثنا حجاج بن منهال حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت  : وقال البخاري ن عب يس ب ز، عن ق و مجل أبي، ثنا أب
   . عن علي بن أبي طالب

   . القيامة ز وجل في الخصومة يومأنا أول من يجثو بين يدي الرحمن ع  : أنه قال

يس   ال ق يهم نزلت   : ق ي    }   : وف ذان خصمان اختصموا ف م  ه زة،        { ربه ي، وحم در عل وم ب ارزوا ي ذين ب م ال ال ه ق
   . ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، تفرد به البخاري وعبيدة، وشيبة بن

   . والمنة قد أوسعنا الكالم عليها في التفسير بما فيه آفاية وهللا الحمدو

د      حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن ابن  : وقال األموي د، عن عب ي خال المبارك، عن إسماعيل بن أب
   . اهللا البهي

   . برز عتبة، وشيبة، والوليد، وبرز إليهم حمزة، وعبيدة، وعلي  : قال

   . تكلموا نعرفكم  : فقالوا

   . المطلب أنا أسد اهللا وأسد رسول اهللا أنا حمزة بن عبد  : فقال حمزة

     . آفؤ آريم  : فقال

   . أنا عبد اهللا وأخو رسول اهللا  : وقال علي

   . أنا الذي في الحلفاء  : وقال عبيدة

   . فقام آل رجل إلى رجل فقاتلوهم فقتلهم اهللا

   : فقالت هند في ذلك

  على خير خندف لم ينقلب* أعيني جودي بدمع سرب 

  بنو هاشم وبنو المطلب* تداعى له رهطه غدوة 

  يعلونه بعد ما قد عطب* يذيقونه حد أسيافهم 

   . ولهذا نذرت هند أن تأآل من آبد حمزة

اؤا   : قلت ى رسول اهللا    وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، ولما ج ه إل لم     ب ه وس صلى اهللا علي
وسلم فأشرفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدمه، فوضع   أضجعوه إلى جانب موقف رسول اهللا صلى اهللا عليه

   : لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله  : رسول اهللا خده على قدمه الشريفة وقال يا

  ونذهل عن أبنائنا والحالئل* ونسلمه حتى نصرع دونه 

   . رضي اهللا عنهثم مات 



 

   . رواه الشافعي رحمه اهللا  )  ) أشهد أنك شهيد (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . رمي بسهم فقتله مهجع مولى عمر بن الخطاب  : وآان أول قتيل من المسلمين في المعرآة

ن سراقة أحد      : قال ابن إسحاق ة ب ن النجار وهو يشرب من        ب فكان أول من قتل، ثم رمي بعده حارث ي عدي ب ن
   . الحوض بسهم فأصاب نحره فمات

ان     ) الصحيحين ( وثبت في  در وآ وم ب ه،        عن أنس أن حارثة بن سراقة قتل ي في النظارة أصابه سهم غرب فقتل
  : نييع -فإن آان في الجنة صبرت وإال فليرين اهللا ما أصنع  أخبرني عن حارثة  : فجاءت أمه فقالت يا رسول اهللا

   . تحرم بعد وآانت لم -من النياح 

   .  )  ) جنان ثمان وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى ويحك أهبلت، إنها (  (   : فقال لها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض  : قال ابن إسحاق

   . يأمرهم ن ال يحملوا حتىأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه أ  : وقال

   .  )  ) إن اآتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل (  (   : وقال

   . عن أبي أسيد  ) صحيح البخاري ( وفي 

ال  در          : ق وم ب لم ي ه وس ا رسول اهللا صلى اهللا علي ال لن وآم   إذا (  (   : ق ي  -أآثب تبقوا    -المشرآين    : يعن ارموهم واس ف
   .  )  ) نبلكم

ي إسحاق،       قال البيهقي، أخبرنا الحاآم، أخبرنا األصم، حدثنا أحمد بن عبدو ر، عن أب ن بكي الجبار، عن يونس ب
   . حدثني عبد اهللا بن الزبير

رحمن، وشعار الخزرج        : جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر  : قال د ال ي عب ا بن ا    : ي ي
   . خيل اهللا  : اهللا، وسمى خيله يا بني عبيد  : سبني عبد اهللا، وشعار األو

   . أحد أحد  : وآان شعار الصحابة يوم بدر  : وقال ابن هشام

وهو يستغيث   : يعني -بكر رضي اهللا عنه  ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في العريش معه أبو  : قال ابن إسحاق
الى  -اهللا عز وجل  َتِغيُثونَ  }   : آما قال تع ةِ         ِإْذ َتْس َن اْلَمَلاِئَك َأْلٍف ِم دُُّآْم ِب ي ُمِم ْم َأنِّ َتَجاَب َلُك ْم َفاْس ْرِدِفيَن   َربَُّك ا  * ُم َوَم

   .  ] 10-9  : األنفال [   { َحِكيٌم ِإنَّ اللََّه َعِزيٌزُقُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه  َجَعَلُه اللَُّه ِإلَّا ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِه

ا        : قال اإلمام أحمد ار، ثن ن عم ة ب ا عكرم راد، ثن اس،         حدثنا أبو نوح ق ن عب ل، حدثني اب و زمي سماك الحنفي أب
   . حدثني عمر بن الخطاب

ال ى    : ق لم إل ه وس ول اهللا صلى اهللا علي در نظر رس وم ب ان ي ا آ م لم ى   أصحابه وه ر إل ف، ونظ ة وني ثالثمائ
ي    تقبل النب ادة، فاس ال        المشرآين فإذا هم ألف وزي م ق ه رداؤه وإزاره ث ة وعلي لم القبل ه وس م   (  (   : صلى اهللا علي الله

   .  )  ) أبدًا وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم فال تعبد بعد في األرض أنجز لي ما

   . عوه حتى سقط رداؤهفما زال يستغيث بربه ويد

ا      : اهللا فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده، ثم التزمه من ورائه ثم قال يا رسول ك م آفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز ل
ردفين      إذ تستغيثون ربكم فاستجاب }   : وعدك فأنزل اهللا ة م ألف من المالئك دآم ب ام الحديث      { لكم أني مم وذآر تم

   . سيأتي آما



 

ن    وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وغيرهم من حديث عكرمة ي اب بن عمار اليماني وصححه عل
اس   ن عب ة نزلت في          المديني والترمذي، وهكذا قال غير واحد عن اب ذه اآلي رهم أن ه ر وغي ن جري والسدي واب

و    لم ي ه وس ى اهللا عز وجل في             مدعاء النبي صلى اهللا علي ره أن المسلمين عجوا إل د ذآر األموي وغي در، وق ب
لفئتكم رواه العوفي  ردفًا لكم ومددًا  : أي  { بألف من المالئكة مردفين }   : واالستعانة به وقوله تعالى االستغاثة بجنابه
   . عن ابن عباس

   . بن آثير، وعبد الرحمن ابن زيد وغيرهموقاله مجاهد وا

   . ملك وراء آل ملك  } مردفين {   : وقال أبو آدينة، عن قابوس، عن ابن عباس

   . قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة بعضهم على أثر بعض وآذا  } مردفين {   : وفي رواية عنه بهذا اإلسناد

ا     ن عب والبي، عن اب ال وقد روى علي بن أبي طلحة ال د اهللا   : س ق ان        وأم ة، وآ ألف من المالئك ؤمنين ب ه والم نبي
   . خمسمائة مجنبة، وهذا هو المشهور جبريل في خمسمائة مجنبة، وميكائيل في

ر ن جري ال اب د  : ولكن ق ن محم وب ب ا يعق دثنا إسحاق، ثن ى، ح دثني المثن ن  ح ز ب د العزي دثني عب الزهري، ح
   . عن علي عن محمد بن جبير،عمران، عن الربعي، عن أبي الحويرث، 

ل في     نزل جبريل في ألف من المالئكة على ميمنة النبي صلى اهللا عليه  : قال زل ميكائي وسلم وفيهما أبو بكر، ون
   . عليه وسلم وأنا في الميسرة ألف من المالئكة على ميسرة النبي صلى اهللا

ر عن        ) الدالئل ( ورواه البيهقي في  ن جبي د ب ي  من حديث محم زاد  عل ة،         : ف زل إسرافيل في ألف من المالئك ون
ذا            وذآر أنه طعن يومئٍذ بالحربة حتى أختضبت ة، وه ة آالف من المالئك ه نزلت ثالث ذآر أن دماء، ف إبطه من ال

ناده ضعف   رأ              غريب وفي إس راءة من ق دها ق وال ويؤي دم من األق ا تق ة لم ه تقوي ان في و صح لك ألف من    }   : ول ب
   . بفتح الدال واهللا أعلم  { مردفين المالئكة

ن سنان      : وقال البيهقي د ب ا محم ي          أخبرنا الحاآم، أخبرنا األصم، ثن و عل د أب د المجي ن عب د اهللا ب ا عبي زاز، ثن الق
د      الحنفي، حدثنا عبيد اهللا بن عبد ن عب ن عوف ب ع، عن     الرحمن بن موهب، أخبرني إسماعيل ب ي راف ن أب اهللا ب

   . عنه محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عبد اهللا بن

   . إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما فعل لما آان يوم بدر قاتلت شيئًا من قتال، ثم جئت مسرعًا ألنظر  : قال

   .  )  ) قيوم يا حي يا قيوم، يا حي يا (  (   : فجئت فإذا هو ساجد يقول  : قال

م جئت وهو ساجد         ال يزيد عليها فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضًا،  ال، ث ى القت ذهبت إل ف
   . يقول ذلك أيضًا، حتى فتح اهللا على يده

   . المجيد أبي علي الحنفي عبد عن بندار، عن عبيد اهللا بن  ) اليوم والليلة ( وقد رواه النسائي في 

   . مسعود عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد اهللا ابن  : وقال األعمش

   . عليه وسلم يوم بدر ما سمعت مناشدًا ينشد حقًا له أشد من مناشدة محمد صلى اهللا  : قال

ه     )  ) تعبد العصابة ال اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه (  (   : جعل يقول أن شق وجه ، ثم التفت وآ
   . القمر

   .  )  ) آأني أنظر إلى مصارع القوم عشية (  (   : وقال

   . رواه النسائي من حديث األعمش به



 

رأيت مناشدًا ينشد حقًا له أشد مناشدة من رسول  لما التقينا يوم بدر قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما  : وقال
   .  عليه وسلم وذآرهاهللا صلى اهللا

لم   (  وقد ثبت إخباره عليه السالم بمواضع مصارع رؤس المشرآين يوم بدر في ك       ) صحيح مس ن مال عن أنس ب
   . بن الخطاب أيضًا عن عمر  ) صحيح مسلم ( آما تقدم، وسيأتي في 

ا     الحديثين اآلخ  ومقتضى حديث ابن مسعود أنه أخبر بذلك يوم الوقعة وهو مناسب، وفي رين عن أنس وعمر م
ه          يدل على أنه أخبر بذلك قبل ذلك بيوم وال مانع من ر ب ر، وأن يخب وم وأآث ل بي ه قب ر ب أن يخب الجمع بين ذلك ب

   . واهللا أعلم قبل ذلك بساعة يوم الوقعة

اس   : وقد روى البخاري ال       من طرق عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عب لم ق ه وس ي صلى اهللا علي أن النب
   .  )  ) ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدًا اللهم أنشدك عهدك (  (   : وهو في قبة له يوم بدر

ول     حسبك يا رسول اهللا ألححت على ربك فخرج  : فأخذ أبو بكر بيده وقال درع وهو يق ُيْهَزُم   {   : وهو يثب في ال َس
   . وهذه اآلية مكية  ] 46-45  : القمر [   } ُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعُة َأْدَهى َوَأَمرَُّبِل السَّاَع * اْلَجْمُع َوُيَولُّوَن الدُُّبَر

أبو الربيع الزهراني، ثنا حماد، عن أيوب، عن  حدثنا أبي، ثنا  : وقد جاء تصديقها يوم بدر آما رواه ابن أبي حاتم
   . عكرمة

   .  } الدُُّبَر وَنَسُيْهَزُم اْلَجْمُع َوُيَولُّ { لما نزلت   : قال

   ؟ أي جمع يهزم وأي جمع يغلب   : قال عمر

لم يثب        : قال عمر ه وس ول     فلما آان يوم بدر رأيت رسول اهللا صلى اهللا علي درع وهو يق ُع    {   : في ال ُيْهَزُم اْلَجْم َس
   . يومئٍذ فعرفت تأويلها  } السَّاَعُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّاَعُة َأْدَهى َوَأَمرُّ َبِل* َوُيَولُّوَن الدُُّبَر 

ول    ة       : وروى البخاري من طريق ابن جريج، عن يوسف بن ماهان سمع عائشة تق د بمك ى محم زل عل ي   -ن وإن
   .  } وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى {   : -لجارية ألعب 

ول  وعده من  وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يناشد ربه ما  : قال ابن إسحاق ا يق م   (  (   : النصر ويقول فيم الله
   .  )  ) تعبد إن تهلك هذه العصابة اليوم ال

لم   يا نبي اهللا بعض مناشدتك ربك فإن اهللا منجز لك ما  : وأبو بكر يقول وعدك، وقد خفق النبي صلى اهللا عليه وس
هللا، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده، على أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر ا (  (   : خفقًة وهو في العريش، ثم انتبه فقال

   . الغبار  : يعني  )  ) النقع ثناياه

   . ثم خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى الناس فحرضهم  : قال

ال ل  (  (   : وق وم رجل فيقت اتلهم الي ده ال يق د بي ذي نفس محم ه اهللا   وال دبر، إال أدخل ر م بًال غي بًا مق صابرًا محتس
   .  )  ) الجنة

ي      بٍخ بٍخ  : قال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأآلهن ة إال أن يقتلن ين أن أدخل الجن أفما بيني وب
    ؟ هؤالء 

   . اهللا ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه  : قال

   . أنس حدثنا هاشم بن سليمان، عن ثابت، عن  : وقال اإلمام أحمد

عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد     بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبسًا عينًا ينظر ما صنعت  : قال
   . غيري وغير النبي صلى اهللا عليه وسلم



 

   . ال أدري ما استثني من بعض نسائه  : قال

   . فحدثه الحديث  : قال

   . فخرج رسول اهللا فتكلم  : قال

   . فجعل رجال يستأذنونه في ظهورهم في علو المدينة  )  ) إن لنا طلبة فمن آان ظهره حاضر فليرآب معنا (  (   : فقال

   .  )  ) ال إال من آان ظهره حاضرًا (  (   : قال

   . إلى بدر، وجاء المشرآون وانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشرآين

   . ، فدنا المشرآون )  ) شيء حتى أآون أنا دونه ال يتقدمن أحد منكم إلى (  (   :  صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا

   .  )  ) السموات واألرض قوموا إلى جنة عرضها (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ؟ األرضالسموات و يقول عمير بن الحمام األنصاري يا رسول اهللا جنة عرضها  : قال

   .  )  )  ! نعم  (  (   : قال

   ؟ بٍخ بٍخ   : قال

   .  )  )  ؟ ما يحملك على قول بٍخ بٍخ (  (   : فقال رسول اهللا

   . ال واهللا يا رسول اهللا إال رجاء أن أآون من أهلها  : قال

   .  )  ) فإنك من أهلها (  (   : قال

   . منهنفأخرج تمرات من قرنه فجعل يأآل   : قال

   . لئن أنا حييت حتى آآل تمراتي هذه إنها حياة طويلة  : ثم قال

   . فرمى ما آان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رحمه اهللا  : قال

د   ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وجماعة عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن سليمان بن المغيرة به، وق
   : اهللا عنه قاتل وهو يقول رضي ذآر ابن جرير أن عميرًا

  إال التقى وعمل المعاد* رآضًا إلى اهللا بغير زاد 

  وآل زاد عرضة النفاد* والصبر في اهللا على الجهاد 

  غير التقى والبر والرشاد

   . حارثة بن مضرب، عن علي حدثنا حجاج، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن  : وقال اإلمام أحمد

ا      لما   : قال ا وأصابنا به ا فاجتويناه لم        قدمنا المدينة أصبنا من ثماره ه وس ان رسول اهللا صلى اهللا علي وعك، وآ
   . يتحيز عن بدر



 

لم     ه وس در    فلما بلغنا أن المشرآين قد أقبلوا سار رسول اهللا صلى اهللا علي ى ب ر    -إل در بئ بقنا المشرآين    -وب فس
ولى لعقبة بن أبي معيط فأما القرشي فانفلت، وأما المولى فوجدناه  وم رجًال من قريش،  : إليها فوجدنا فيها رجلين

   ؟ آم القوم فجعلنا نقول له

   . هم واهللا آثير عددهم شديد بأسهم  : فيقول

   . اهللا عليه وسلم فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى رسول اهللا صلى

   .  )  )  ؟ آم القوم (  (   : فقال له

   . هم واهللا آثير عددهم شديد بأسهم  : قال

أله     فجهد النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يخبره آم هم فأبى ثم أن النبي صلى لم س ه وس م ينحرون من     (  ( اهللا علي آ
   .  )  )  ؟ الجزر

   . عشرًا آل يوم  : فقال

   .  )  ) تبعهاو القوم ألف، آل جزور لمائة (  (   : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

ات رسول اهللا     ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وب
   .  )  ) إنك إن تهلك هذه الفئة ال تعبد اللهم (  (   : صلى اهللا عليه وسلم يدعو ربه ويقول

اس من تحت      اد اهللا، فجاء الن ا رسول اهللا صلى اهللا       الشجر  فلما طلع الفجر نادى الصالة عب والحجف فصلى بن
   . عليه وسلم وحرَّض على القتال

   .  )  ) الجبل إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من (  (   : ثم قال

   . القوم فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في

   .  )  ) حمزة يا علي ناد (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال      زة، فق ة وهو ينهى عن          : وآان أقربهم من المشرآين من صاحب الجمل األحمر فجاء حم ن ربيع ة ب هو عتب
   . عتبة بن ربيعة، وقد علمتم أني لست بأجبنكم يا قوم أعصبوها برأسي وقولوا جبن  : القتال ويقول لهم

   . ألعضضته قد مألت رئتك جوفك رعبًا ذلك واهللا لو غيرك يقوله أنت تقول  : فسمع بذلك أبو جهل فقال

   . وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية إياي تعير يا مصفر استه سيعلم اليوم أينا الجبان فبرز عتبة  : فقال

   ؟ من يبارز  : فقالوا

   . فخرج فتية من األنصار مشببة

   . المطلب ني عمنا من بني عبدال نريد هؤالء، ولكن نبارز من ب  : فقال عتبة

   .  )  ) علي، وقم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب قم يا حمزة، وقم يا (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

دة  بعين، وجاء رجل         فقتل اهللا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبي نهم سبعين وأسرنا س ا م فقتلن
   . أسيرًا باس بن عبد المطلبمن األنصار بالع



 

ق     يا رسول اهللا واهللا إن هذا ما أسرني لقد أسرني رجل  : فقال العباس ى فرس أبل أجلح من أحسن الناس وجهًا عل
   . ما أراه في القوم

   . أنا أسرته يا رسول اهللا  : فقال األنصاري

   .  )  ) اسكت، فقد أيدك اهللا بملك آريم (  (   : فقال

ا       فأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيًال ونوفل بن الحارث،  : قال دم ولم ا تق ه شواهد لم هذا سياق حسن وفي
     . سيأتي

  وقد تفرد بطوله اإلمام أحمد

   . وروى أبو داود بعضه من حديث إسرائيل به

على مصافهم صابرين   القتال والناس ولما نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العريش وحرَّض الناس على
اْثُبُتوا      {   : لهم ذاآرين اهللا آثيرًا آما قال اهللا تعالى آمرًا ًة َف ُتْم ِفَئ وا ِإَذا َلِقي ِذيَن آَمُن راً    َياَأيَُّها الَّ َه َآِثي ُروا اللَّ ة    } َواْذُآ اآلي

   .  ] 45  : األنفال [ 

   . حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق  : وقال األموي

ذآر اهللا         قلما ثبت قوم قيامًا، فمن  : آان يقال  : قال األوزاعي  : لقا ه وي ك أن يجلس أو يغض طرف د ذل استطاع عن
   . رجوت أن يسلم من الرياء

در ألصحابه      وم ب ة ي ن ربيع رونهم    : وقال عتبة ب ي أصحاب   -أال ت لم      يعن ه وس ي صلى اهللا علي ى    -النب ًا عل جثي
   . -األفاعي   : أو قال - ا تتلمظ الحياتالرآب آأنهم حرس يتلمظون آم

لم        :  ) مغازيه ( قال األموي في  ه وس ي صلى اهللا علي ان النب د آ ل آل          وق د نف ال ق ى القت حين حرَّض المسلمين عل
   . امرئ ما أصاب

   .  )  ) له اهللا الجنةمحتسبًا مقبًال غير مدبر إال أدخ والذي نفسي بيده ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا (  (   : وقال

االً   ة قت ا         وذآر قصة عمير بن الحمام آما تقدم، وقد قاتل بنفسه الكريم و بكر الصديق آم ذلك أب ه، وآ ديدًا ببدن ش
ثم نزال فحرضا وحثا على القتال وقاتال باألبدان جمعًا بين المقامين  آانا في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع،

   . الشريفين

   . حارثة بن مضرب، عن علي حدثنا وآيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن  : أحمدقال اإلمام 

اس        لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ان من أشد الن دو، وآ وهو أقربنا من الع
   . يومئٍذ بأسًا

   . ورواه النسائي من حديث أبي إسحاق، عن حارثة، عن علي

   . عليه وسلم آنا إذا حمي البأس ولقي القوم اتقينا برسول اهللا صلى اهللا  : لقا

   . أبي صالح الحنفي، عن علي حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن أبي عون، عن  : وقال اإلمام أحمد

در       : قال وم ب ا ي ل، وإس      مع أحدآما    : قيل لعلي وألبي بكر رضي اهللا عنهم ل ومع اآلخر ميكائي ك  جبري رافيل مل
ا      - أو يشهد الصف -عظيم يشهد القتال وال يقاتل  ة ولم ان في الميمن وهذا يشبه ما تقدم من الحديث أن أبا بكر آ

ة         تنزل المالئكة يوم ان في الميمن ة، فك ين في خمسمائة من المالئك من   بدر تنزيًال آان جبريل على أحد المجنبت



 

ان    جنبة األخرى في خمسمائة من المالئكةناحية أبي بكر الصديق، وآان ميكائيل على الم فوقفوا في الميسرة وآ
   . علي بن أبي طالب فيها

   . وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق محمد بن جبير بن مطعم، عن علي

أخرى، فنزل ميكائيل في ألف من المالئكة  آنت أسبح على القليب يوم بدر فجاءت ريح شديدة، ثم أخرى ثم  : قال
لم      فوقف على ه وس ين رسول اهللا صلى اهللا علي ا،            يم ا فيه ر، وإسرافيل في ألف في الميسرة وأن و بك اك أب وهن

   . وجبريل في ألف

   . ولقد طفت يومئٍذ حتى بلغ إبطي  : قال

   : ثابت وقد ذآر صاحب العقد وغيره أن أفخر بيت قالته العرب قول حسان بن

  ا ومحمدجبريل تحت لوائن* وببئر بدر إذ يكف مطيهم 

ى   : وقد قال البخاري ع          حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا جرير، عن يحي ن راف ن رفاعة اب اذ ب ن سعيد، عن مع اب
   . -وآان أبوه من أهل بدر  -الزرقي، عن أبيه 

   ؟ تعدون أهل بدر فيكم ما  : جاء جبريل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  : قال

   .  )  ) -أو آلمة نحوها  -ل المسلمين من أفض (  (   : قال

   . وآذلك من شهد بدرًا من المالئكة  : قال

   . انفرد به البخاري

َب    َسُأْلِقي ِفي اْلَمَلاِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا ِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإَلى }   : وقد قال اهللا تعالى ُروا الرُّْع ُقُلوِب الَِّذيَن َآَف
   .  ] 12  : األنفال [   { ُآلَّ َبَناٍن َواْضِرُبوا ِمْنُهْم }  -الرؤس   : يعني -  { اْلَأْعَناِق َفاْضِرُبوا َفْوَق

   . عباس عمار، عن أبي زميل، حدثني ابنمن طريق عكرمة بن   ) صحيح مسلم ( وفي 

ه إذ             : قال ر رجل من المشرآين أمام تد في أث ا رجل من المسلمين يش ه وصوت       بينم سمع ضربة بالسوط فوق
ه         أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه قد  : الفارس يقول ه وشق وجه إذا هو حطم أنف ه ف خرَّ مستلقيًا، فنظر إلي

   . فجاء األنصاري فحدث ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجمعآضربة السوط واخضر ذلك 

   . سبعين، وأسروا سبعين فقتلوا يومئٍذ  )  ) صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة (  (   : فقال

   . ابن عباس، عن رجل من بني غفار حدثني عبد اهللا بن أبي بكر بن حزم، عمن حدثه، عن  : قال ابن إسحاق

ل           حض  : قال ي جب ا لف ى شرآنا، وإن درًا ونحن عل ي ب ن عم ل ا واب دائرة،        رت أن ى من تكون ال ة عل ننتظر الوقع
ا  ول      فأقبلت سحابة، فلما دنت من الجبل سمعنا منه ائًال يق ل، وسمعنا ق ة الخي ا صاحبي       : حمحم زوم، فأم دم حي أق

     . مكانه، وأما أنا لكدت أن أهلك ثم انتعشت بعد ذلك فانكشف قناع قلبه فمات

وآان شهد  -أبي أسيد مالك بن ربيعة  وحدثني عبد اهللا بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة، عن  : وقال ابن إسحاق
ة   لو آنت -بعد أن ذهب بصره  -  : قال -بدرًا  اليوم ببدر ومعي بصري ألريتكم الشعب الذي خرجت منه المالئك

   . أتمارى ال أشك فيه وال

 ، وتثبتهم أن المالئكة آانت تأتي { َفَثبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َأنِّي َمَعُكْم }   : ا إبليس وأوحى اهللا إليهمفلما نزلت المالئكة ورآه
   . عليهم أبشروا فإنهم ليسوا بشيء واهللا معكم آروا  : الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول له



 

   . عن ابن عباس حدثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة،  : يوقال الواقد

ون   : فيقول آان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم  : قال   : إني قد دنوت منهم، وسمعتهم يقول
ى  }   : بشيء، إلى غير ذلك من القول فذلك قوله لو حملوا علينا ما ثبتنا، ليسوا ْم     ِإْذ ُيوِحي َربَُّك ِإَل ي َمَعُك ِة َأنِّ اْلَمَلاِئَك

   .  ] 12  : األنفال [ اآلية   { َفَثبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا

   . أرى ما ال ترون وهو في صورة سراقة إني بريء منكم إني  : ولما رأى إبليس المالئكة نكص على عقبيه وقال

ول  رِّض أصحابه ويق ل يح و جه ل أب راقة  : وأقب ذالن س ولنكم خ د    ال يه ن محم د م ى موع ان عل ه آ اآم، فإن إي
   . نفرق محمدًا وأصحابه في الجبال، فال تقتلوهم وخذوهم أخذًا والالت والعزى ال نرجع حتى  : وأصحابه ثم قال

   : سهل بن سعد قال ي حازم، عنوروى البيهقي من طريق سالمة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أب

وأنت ببدر ثم أطلق اهللا بصري ألريتك الشعب  يا ابن أخي واهللا لو آنت أنا  : -بعد ما ذهب بصره  -قال أبو أسيد 
   . وال تمار الذي خرجت علينا منه المالئكة من غير شك

اس أن رسول اهللا     عكرمة، عن وروى البخاري عن إبراهيم بن موسى، عن عبد الوهاب، عن خالد، عن ن عب اب
   .  )  ) جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب هذا (  (   : صلى اهللا عليه وسلم قال يوم بدر

ة،    : وقال الواقدي ن        حدثنا ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرم ي موسى ب اس، وأخبرن ن عب عن اب
   . محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه

الوا    بن يحيى، عن أبي الحويرث، عن عمارة بن أآيمة الليثي، عن وحدثني عابد ن حزام ق   : عكرمة، عن حكيم ب
روا    (  (   : رافع يديه يسأل اهللا النصر وما وعده يقول لما حضر القتال ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م إن ظه الله

     .  )  ) ظهر الشرك وال يقوم لك دين على هذه العصابة

   . ألفًا من المالئكة مردفين عند اآتناف العدو واهللا لينصرنك اهللا وليبيضن وجهك، فأنزل اهللا  : كر يقولوأبو ب

ين        أبشر يا أبا بكر هذا (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان فرسه ب ة صفراء آخذ بعن جبريل معتجر بعمام
ول  األرض تغيَّب عن ، فلما نزل إلى )  ) السماء واألرض ع يق اك نصر اهللا إذ    : ي ساعة، ثم طلع وعلى ثناياه النق  أت

   . دعوته

   . وروى البيهقي عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه

ال  ى رأس المشرك            : ق دنا ليشير إل در وأن أح وم ب ا ي د رأيتن ي لق ا بن ه         ي ل أن يصل إلي ع رأسه عن جسده قب فيق
   . السيف

ي      حدثني والدي، حدث  : وقال ابن إسحاق ازن، عن أب ي م ال    ني رجال من بن د الليثي ق ع رجًال من       : واق ي ألتب إن
   . سيفي فعرفت أن غيري قد قتله المشرآين ألضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه

ى        : قال وقال يونس بن بكير، عن عيسى بن عبد اهللا التيمي، عن الربيع بن أنس ون قتل در يعرف وم ب اس ي آان الن
   . البنان مثل سمة النار وقد أحرق به وهم بضرب فوق األعناق وعلىالمالئكة ممن قتل

   . حدثني من ال أتهم عن مقسم، عن ابن عباس  : وقال ابن إسحاق

ورهم          : قال ى ظه ا عل د أرخوه ائم بيض ق در عم وم ب ة       آانت سيماء المالئكة ي ه عمام ه آانت علي ل فإن إال جبري
   . صفراء

ددًا     تل المالئكة في يوم سوى يوم بدر منلم تقا  : وقد قال ابن عباس ام ع األيام، وآانوا يكونون فيما سواه من األي
   . ومددًا ال يضربون



 

ن    حدثني عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا بن أبي أمية،  : وقال الواقدي عن مصعب بن عبد اهللا، عن مولى لسهيل ب
ين  يوم بدر رجا لقد رأيت  : عمرو سمعت سهيل بن عمرو يقول ًال بيضًا على خيل بلق بين السماء واألرض معلم

   . يقتلون ويأسرون

   . وآان أبو أسيد يحدث بعد أن ذهب بصره

   . منه المالئكة ال أشك وال أمتري لو آنت معكم اآلن ببدر ومعي بصري، ألريتكم الشعب الذي خرجت  : قال

   . وحدثني خارجة بن إبراهيم، عن أبيه  : قال

   .  )  )  ؟ يوم بدر من المالئكة أقدم حيزوم من القائل (  (   : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لجبريلقا  : قال

   . يا محمد ما آل أهل السماء أعرف  : فقال جبريل

   . آما قاله السهيلي وغيره واهللا أعلم وهذا األثر مرسل، وهو يرد قول من زعم أن حيزوم اسم فرس جبريل  : قلت

د مقطوعة وضربة       : قال حدثني إسحاق بن يحيى، عن حمزة بن صهيب، عن أبيه  : ل الواقديوقا م ي فما أدري آ
   . جائفة لم يدم آلمها وقد رأيتها يوم بدر

ن    ردة ب ي ب ال   وحدثني محمد بن يحيى، عن أبي عقيل، عن رافع بن خديج، عن أب ار ق ة       : ني در بثالث وم ب جئت ي
لم   رؤس فوضعتهن بين يدي رسو  ه وس إني رأيت          : فقلت  ل اهللا صلى اهللا علي ا الثالث ف ا، وأم ا رأسان فقتلتهم أم

   . فأخذت رأسه رجًال طويًال ضربه فتدهدى أمامه

   .  )  ) المالئكة ذاك فالن من (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . وحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه

   . أسرني أحد من الناس واهللا ما  : ب بن أبي حبيش يحدث في زمن عمر يقولآان السائ  : قال

   ؟ فمن   : فيقال

د      لما انهزمت قريش انهزمت معها فأدرآني رجل أشعر طويل على فرس  : يقول ًا وجاء عب أوثقني رباط أبيض ف
ادى في العسكر من أسر      ذا  الرحمن بن عوف فوجدني مربوطًا فن ي إ     ؟ ه ى انتهى ب ى رسول اهللا صلى اهللا    حت ل

   . عليه وسلم

   .  )  )  ؟ من أسرك (  (   : فقال

   . ال أعرفه وآرهت أن أخبره بالذي رأيت  : قلت

   .  )  ) اذهب يا ابن عوف بأسيرك أسرك ملك من المالئكة، (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . بن أآيمة، عن حكيم بن حزام أبو الحويرث، عن عمارة حدثني عابد بن يحيى، حدثنا  : وقال الواقدي

فإذا الوادي يسيل نهًال فوقع في نفسي أن هذا شيء   لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بجاد من السماء قد سدَّ األفق  : قال
   . إال الهزيمة ولقي المالئكة من السماء أيد به محمد، فما آانت

ي، عن        هب بن جرير بن حازم، حدثني أبي، عن حدثنا و  : وقال إسحاق بن راهويه ن إسحاق، حدثني أب د ب محم
   . جبير بن مطعم



 

اد األسود    -والناس يقتتلون  -رأيت قبل هزيمة القوم   : قال ل البج م          مث ل النمل األسود، فل زل من السماء مث د ن ق
لم    القوم، ولما تنزلت المالئكة للنصر ور أشك أنها المالئكة، فلم يكن إال هزيمة ه وس آهم رسول اهللا صلى اهللا علي

ال    حين أغفى ا بكر وق ل       (  (   : إغفاءة، ثم استيقظ وبشَّر بذلك أب ذا جبري ا بكر ه ا أب اه      أبشر ي ى ثناي ود فرسه عل يق
   . من المعرآة  : يعني  )  ) النقع

ال ويبش    ثم خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العريش في الدرع فجعل يحرض  ى القت ة   عل اس بالجن ر الن
د        ويشجعهم بنزول المالئكة والناس بعد على مصافهم لم ة، وق م السكينة والطمأنين يحملوا على عدوهم حصل له

ال  حصل النعاس الذي هو دليل على يُكمُ  }   : الطمأنينة والثبات واإليمان، آما ق اَس أَ  ِإْذ ُيَغشِّ هُ  النَُّع ًة ِمْن ال  [   { َمَن   : األنف
11 [  .   

ن     ال اب ذا ق رآن، وله ان،        : مسعود  وهذا آما حصل لهم بعد ذلك يوم أحد بنص الق النعاس في المصاف من اإليم
   . والنعاس في الصالة من النفاق

ْم َوِإنْ   اِإْن َتْسَتْفِتُحو }   : وقال اهللا تعالى ٌر َلُك ُتُكْم        َفَقْد َجاءُآُم اْلَفْتُح َوِإْن َتْنَتُهوا َفُهَو َخْي ْنُكْم ِفَئ َي َع ْن ُتْغِن ْد َوَل وُدوا َنُع َتُع
    ] 19  : األنفال [   { َوَأنَّ اللََّه َمَع اْلُمْؤِمِنيَن َشْيئًا َوَلْو َآُثَرْت

الزهري، عن عبد اهللا بن ثعلبة أن أبا جهل  نا محمد بن إسحاق، حدثنيحدثنا يزيد بن هارون، ث  : قال اإلمام أحمد
   . للرحم وآتانا بما ال نعرف فأحنه الغداة اللهم أقطعنا  : -حين التقى القوم  -قال 

ن آيسان، عن الزهري،       فكان هو المستفتح وآذا ذآره ابن إسحاق في السيرة ورواه النسائي من طريق صالح ب
   . على شرط الشيخين ولم يخرجاه حديث الزهري أيضًا، ثم قال صحيح ورواه الحاآم من

   .  { َتْسَتْفِتُحوا َفَقْد َجاءُآُم ِإْن }   : قوله حدثنا أسباط بن محمد القرشي، عن عطية، عن مطرف في  : وقال األموي

   . وأآثر الفريقين ن أعز الفئتين، وأآرم القبيلتين،اللهم أع  : قال أبو جهل  : قال

   .  { إن تستفتحوا فقد جاءآم الفتح }   : فنزلت

   .  ] 7  : األنفال [   { ِإْحَدى الطَّاِئَفَتْيِن َأنََّها َلُكْم ُهَوِإْذ َيِعُدُآُم اللَّ }   : وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله

ال  ة فخرجوا             : ق ك أهل المدين غ ذل ام فبل د الش ة تري ر أهل مك لم       أقبلت عي ه وس م رسول اهللا صلى اهللا علي ومعه
ه وس     يريدون العير، فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها ي صلى اهللا علي لم وأصحابه فسبقت   لكيال يغلب عليها النب

 عليه وسلم، وآان اهللا قد وعدهم إحدى الطائفتين، وآانوا يحبون أن يلقوا العير، وسار العير رسول اهللا صلى اهللا
   . القوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالمسلمين يريد القوم، وآره القوم مسيرهم لشوآة

نهم و    لم والمسلمون، وبي ة   فنزل النبي صلى اهللا عليه وس اء رمل ين الم دعصة فأصاب المسلمون ضعف شديد       ب
م    ى         وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوسهم تزعمون أنك بكم المشرآون عل د غل يكم رسوله، وق اء اهللا وف أولي

ذا     تم آ اء وأن أمطر اهللا   ! الم نهم رجز الشيطان،            ف روا فأذهب اهللا ع ديدًا فشرب المسلمون وتطه يهم مطرًا ش عل
     . المالئكة دًا ومشى الناس عليه والدواب، فساروا إلى القوم وأيد اهللا نبيه والمؤمنين بألف منلب فصار الرمل

ل في خمسمائة من     د        فكان جبريل في خمسمائة من المالئكة مجنبة وميكائي يس في جن ة وجاء إبل ة مجنب المالئك
ي     دلج والشيطان في صورة      الشياطين ومعه ذريته وهم في صورة رجال من بن ن جعشم،      م ك ب ن مال سراقة ب

   . لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم ال غالب  : وقال الشيطان للمشرآين

   . اللهم أوالنا بالحق فانصره  : فلما اصطف الناس قال أبو جهل

   .  )  ) تهلك هذه العصابة فلن تعبد في األرض أبدًا يا رب إن (  (   : ورفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه فقال

ا       : فقال له جبريل راب فرمى به ا المشرآين من أحد إال       خذ قبضة من التراب، فأخذ قبضة من الت وجوههم، فم
   . فولوا مدبرين وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة،



 

ا رآه       يس فلم ى إبل ل إل ل جبري د رجل من المشرآين        -وأقب ده في ي م      - وآانت ي ده ث يس ي زع إبل دبرًا   انت ى م ول
   . وشيعته

   ؟ يا سراقة أما زعمت أنك لنا جار  : فقال الرجل

هُ       }   : قال َه َواللَّ اُف اللَّ ي َأَخ َرْوَن ِإنِّ ا َت ابِ   ِإنِّي َأَرى َما َل ِديُد اْلِعَق ال  [   { َش ة روا     ] 48  : األنف ك حين رأى المالئك  هوذل
   .  ) الدالئل ( البيهقي في 

ذر     ن المن راهيم ب ا إب ا         وقال الطبراني حدثنا مسعدة بن سعد العطار، ثن ران، ثن ن عم ز ب د العزي ا عب الحزامي، ثن
   . األنصاري، عن رفاعة بن رافع هشام بن سعد، عن عبد ربه ابن سعيد بن قيس

يخلص إليه، فتشبث به الحارث بن هشام وهو   ر أشفق أنلما رأى إبليس ما فعل المالئكة بالمشرآين يوم بد  : قال
ال            يظن أنه سراقة بن مالك، فوآز في صدر الحارث ه فق ع يدي ى ألقى نفسه في البحر ورف ًا حت م خرج هارب   : ث

   . إياي وخاف أن يخلص القتل إليه اللهم إني أسألك نظرتك

ال  ولنكم خذالن سر        : وأقبل أبو جهل فق اس ال يه ا معشر الن ن ي د، وال         اقة ب اد من محم ى ميع ان عل ه آ ك فإن مال
عجلوا، فوالالت والعزى ال نرجع حتى نفرقهم بالجبال، فال ألفين رجًال   يهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد فإنهم قد

   . والعزى ولكن خذوهم أخذًا حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياآم ورغبتهم عن الالت منكم قتل رجل

   : أبو جهل متمثًالثم قال 

  بازل عامين حديث سني* ما تنقم الحرب الشموس مني 

  لمثل هذا ولدتني أمي

ي    ن أب ة سمعت       وروى الواقدي عن موسى بن يعقوب الزمعي، عن عمه، عن أبي بكر ب ي حتم ليمان، عن أب س
ا    مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدر فجعل الشيخ ه فق ألح علي يم يكره ذلك، ف ا     : ل حك ا فاقتتلن التقين

لم           فسمعت صوتًا وقع من السماء إلى ه وس ي صلى اهللا علي ة الحصاة في الطست، وقبض النب األرض مثل وقع
     . بها فانهزمنا القبضة التراب فرمى

دي   ال الواق ن             : ق د ب ن محم رحمن ب د ال ن عب د ب ن محم و إسحاق ب دثنا أب ن        وح ة ب ن ثعلب د اهللا ب د اهللا، عن عب عب
ع الحصى في الطاس في        : صعير، سمعت نوفل بن معاوية الديلي يقول انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع صوتًا آوق

   . ذلك من أشد الرعب علينا أفئدتنا ومن خلفنا، وآان

د       : وقال األموي ا جهل        حدثنا أبي، ثنا ابن أبي إسحاق، حدثني الزهري، عن عب ن صعير، أن أب ة ب ن ثعلب اهللا ب
   . وآتانا بما ال نعرف فأحنه الغداة، فكان هو المستفتح اللهم أقطعنا للرحم  : القوم قال حين التقى

اء عدوهم      ى لق يهم، خفق         فبينما هم على تلك الحال وقد شجع اهللا المسلمين عل وا ف ى طمع نهم حت م في أعي وقلله
ه        أبش  (  (   : العريش، ثم انتبه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خفقة في ل معتجر بعمامت ذا جبري ا بكر ه ا أب ر ي

   .  )  ) فرسه يقوده على ثناياه النقع أتاك نصر اهللا وعدته آخذ بعنان

   . فاستقبل القوم وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذ آفًا من الحصى بيده ثم خرج

   .  )  ) شاهت الوجوه (  (   : فقال

ل من صناديدهم، وأسر من أسر          )  ) الهزيمة احملوا فلم تكن إال (  (   : ثم نفحهم بها ثم قال ألصحابه فقتل اهللا من قت
   . منهم

م        وقال زياد عن ابن إسحاق ثم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ ًا، ث ا قريش تقبل به حفنة من الحصباء فاس
   .  )  ) شدوا (  (   : بها وأمر أصحابه فقال ، ثم نفحهم )  ) شاهت الوجوه (  (   : قال



 

   . أشرافهم فكانت الهزيمة، فقتل اهللا من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر من

وم   : وقال السدي الكبير در  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي ي ه    )  ) أعطني حصباء من األرض    (  (   : ب فناول
ق مشرك إال   حصباء عليها تراب فرمى به وجوه م          القوم فلم يب م ردفه راب شيء، ث ك الت ه من ذل  دخل في عيني

هَ       َفَلْم َتْقُتُلوُهْم }   : يقتلونهم ويأسرونهم وأنزل اهللا في ذلك المسلمون نَّ اللَّ َت َوَلِك َت ِإْذ َرَمْي ا َرَمْي َتَلُهْم َوَم  َوَلِكنَّ اللََّه َق
   .  ] 17  : لاألنفا [   { َرَمى

يس،      ن ق د ب ن آعب، ومحم ذه       وهكذا قال عروة، وعكرمة، ومجاهد، ومحمد ب رهم أن ه د، وغي ن زي ادة، واب وقت
ا          اآلية نزلت في ذلك يوم بدر، وقد فعل عليه السالم يأتي في موضعه إذا انتهين ا س ين آم مثل ذلك في غزوة حن

   . الثقة إليه إن شاء اهللا وبه

القتال ورمى المشرآين بما رماهم  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما حرض أصحابه علىوذآر ابن إسحاق أن ر
ه من             به من التراب وهزمهم اهللا تعالى صعد إلى العريش  اذ ومن مع ن مع ر، ووقف سعد ب و بك ه أب أيضًا ومع

   . عليه وسلم السيوف خيفة أن تكر راجعة من المشرآين إلى النبي صلى اهللا األنصار على باب العريش ومعهم

في وجه    -فيما ذآر لي  -اهللا عليه وسلم  ولما وضع القوم أيديهم يأسرون رأى رسول اهللا صلى  : قال ابن إسحاق
   . سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس

   .  )  )  ؟ آأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم  (  (   : فقال له

   . الشرك أول وقعة أوقعها اهللا بأهل أجل واهللا يا رسول اهللا آانت  : قال

   . فكان اإلثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال

ه،   : قال ابن إسحاق ي صلى        وحدثني العباس بن عبد اهللا بن معبد، عن بعض أهل اس، أن النب ن عب د اهللا ب عن عب
ًا ال حاجة   قد عرفت أن رجاًال من  إني (  (   : اهللا عليه وسلم قال ألصحابه يومئٍذ بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا آره

ن         لهم بقتالنا، فمن ن الحارث ب ام ب ن هش ري ب ا البخت ي أب أسد فال    لقي منكم أحدًا من بني هاشم فال يقتله ومن لق
   .  )  ) يقتله فإنه إنما خرج مستكرهًا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال

   . ونترك العباس، واهللا لئن لقيته ألحمنه بالسيف أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا  : ال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعةفق

   .  )  ) حفص يا أبا (  (   : فبلغت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال لعمر

أيضرب وجه عم رسول     (  ( بأبي حفص، وسلم  واهللا إنه ألول يوم آناني فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال عمر
   .  )  ) اهللا بالسيف

   . نافق يا رسول اهللا دعني فألضرب عنقه بالسيف فواهللا لقد  : فقال عمر

ل   ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئٍذ، وال  : فقال أبو حذيفة أزال منها خائفًا إال أن تكفرها عني الشهادة فقت
   . عنه رضي اهللا يوم اليمامة شهيدًا

  مقتل أبي البختري بن هشام

أبي البختري ألنه آان أآف القوم عن رسول  وإنما نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتل  : قال ابن إسحاق
   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بمكة

وي حليف     فلقيه ا آان ال يؤذيه وال يبلغه عنه شيء يكرهه، وآان ممن قام في نقض الصحيفة اد البل ن ذي لمجذر ب
   . األنصار



 

ة وهو        إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نهانا عن قتلك ومع أبي  : فقال له ه من مك ه خرج مع البختري زميل ل
   . جنادة بن مليحة وهو من بني ليث

   ؟ وزميلي  : قال

   . إال بك وحدك اهللا ال واهللا ما نحن بتارآي زميلك، ما أمرنا رسول  : فقال له المجذر

   . بمكة أني ترآت زميلي حرصًا على الحياة ال واهللا إذا ألموتن أنا وهو جميعًا ال يتحدث عني نساء قريش  : قال

   : وقال أبو البختري وهو ينازل المجذر

  حتى يموت أو يرى سبيله* لن يترك ابن حرة زميله 

   : قال فاقتتال فقتله المجذر بن زياد وقال في ذلك

  فأثبت النسبة إني من بلى* إما جهلت أو نسيت نسبي 

  والطاعنين الكبش حتى ينحني* الطاعنين برماح اليزني 

  أو بشرن بمثلها مني بني* أبوه البختري   : بشر بيتم من

  أطعن بالصعدة حتى تنثني* أنا الذي يقال أصلي من بلى 

  أرزم للموت آإرزام المري* وأعبط القرن بعصب مشرفي 

  يعلونه بعد ما قد عطب* يذيقونه حد أسيافهم 

  فال يرى مجذرًا يفري فري

بالحق لقد جهدت عليه أن يستائر فآتيك به فأبى  والذي بعثك  : ثم أتى المجذر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
   . إال أن يقاتلني، فقاتلته فقتلته

  فصل في مقتل أمية بن خلف 

ر، عن      وحد  : قال ابن إسحاق ن الزبي د اهللا ب ن عب اد ب ي بكر         ثني يحيى بن عب ن أب د اهللا ب ه أيضًا عب ه، وحدثني أبي
ال     ن عوف ق رحمن اب د ال ا، عن عب رو،        : وغيرهم د عم ان اسمي عب ة، وآ ي صديقًا بمك ن خلف ل ة ب ان أمي آ

  يا عبد عمرو  : فكان يلقاني ونحن بمكة فيقول فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن،

   ؟ سم سماآه أبوكأرغبت عن ا

   ! نعم   : فأقول  : قال

ا فال    فإني ال أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئًا أدعوك به، أما  : قال أنت فال تجيبني باسمك األول، وأما أن
   . أدعوك بما ال أعرف

   . وآان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه  : قال

   . تيا أبا علي اجعل ما شئ  : فقلت له  : قال

   . فأنت عبد اإلله  : قال



 

   ! نعم   : قلت  : قال

حتى إذا آان يوم بدر، مررت به وهو واقف مع   يا عبد اإلله فأجيبه فأتحدث معه،  : فكنت إذا مررت به قال  : قال
   . أدراع لي قد استلبتها، فأنا أحملها فلما رآني ومعي  : ابنه علي وهو آخذ بيده، قال

   . عمرو فلم أجبهيا عبد   : قال

   . يا عبد اإلله  : فقال

   ! نعم   : فقلت

   ؟ هل لك فيَّ فأنا خير لك من هذه األدراع التي معك   : قال

   . نعم هااهللا  : قلت  : قال

   . فطرحت األدراع من يدي، وأخذت بيد ه وبيد ابنه  : قال

   ؟ ما رأيت آاليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن  : وهو يقول

   . ثم خرجت أمشي بهما  : قال

   . عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف حدثني عبد الواحد بن أبي عون، عن سعد بن إبراهيم،  : قال ابن إسحاق

يا عبد اإلله من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في   : قال لي أمية ابن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذًا بأيديهما  : قال
   ؟ صدره

   . حمزة  : قلت  : لقا

   . ذاك الذي فعل بنا األفاعيل  : قال

رك اإلسالم         وآان هو -فواهللا إني ألقودهما إذ رآه بالل معي   : قال عبد الرحمن ى ت ة عل الًال بمك ذي يعذب ب  -ال
   . نجوت إن نجاال   : أي بالل أسيري، قال  : قلت  : ال نجوت إن نجا، قال رأس الكفر أمية بن خلف،  : فلما رآه قال

ا   رأس الكفر أمية بن خلف  ! صرخ بأعال صوته يا أنصار اهللا   : ثم قال ال نجوت إن نجا، فأحاطوا بنا حتى جعلون
ا سمعت    فأخلف  : في مثل المسكة فأنا أذب عنه، قال رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة م

   . بمثلها قط

   . نجاء بك، فواهللا ما أغني عنك شيئًاأنج بنفسك وال   : قلت  : قال

   . فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما  : قال

   . وبأسيرّي يرحم اهللا بالًال فجعني بأدراعي  : فكان عبد الرحمن يقول  : قال

هو ابن عبد اهللا  -حدثنا عبد العزيز   :  ) الوآالة (  قريبًا من هذا السياق فقال في  ) صحيحه ( وهكذا رواه البخاري في 
د     -الماجشون  هو ابن -حدثنا يوسف  - عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، عن أبيه، عن جده عب

   . بن عوف الرحمن

ال  ة وأحفظه             : ق ي في صاغيتي بمك أن يحفظن ًا ب ن خلف آتاب ة ب ا ذآرت      آاتبت أمي ة، فلم في صاغيته بالمدين
ذي  ال أعرف الرحمن، آ  : الرحمن قال در            اتبني باسمك ال وم ب ان ي ا آ رو، فلم د عم ه عب ة فكاتبت ان في الجاهلي آ



 

ن    : الناس فأبصره بالل فخرج حتى وقف على مجلس من األنصار فقال خرجت إلى جبل ألحرزه حين نام أمية ب
   . نجوت إن نجا أمية بن خلف ال  !  ؟ خلف 

ا خشيت أن يل   م   فخرج معه فريق من األنصار في آثارنا، فلم ا خلفت له ى        حقون وا حت م أت وه، ث ه ألشغلهم فقتل ابن
أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي ألمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي   : له تبعونا وآان رجًال ثقيًال، فلما أدرآونا قلت

ه، سمع يوسف           حتى قتلوه، ك في ظهر قدم ا ذل ن عوف يرين رحمن ب  وأصاب أحدهم رجلي بسيفه فكان عبد ال
   . اهيم أباهصالحًا وإبر

   . تفرد به البخاري من بينهم آلهم

   . وفي مسند رفاعة بن رافع أنه هو الذي قتل أمية بن خلف

  مقتل أبي جهل لعنه اهللا 

   : وأقبل أبو جهل يومئٍذ يرتجز وهو يقاتل ويقول  : قال ابن هشام

  بازل عامين حديث سني* ما تنقم الحرب العوان مني 

  ميلمثل هذا ولدتني أ

   . أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتلى ولما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عدوه،  : قال ابن إسحاق

د      وآان أول من لقي أبا جهل آما حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن ي بكر أيضًا ق عباس وعبد اهللا بن أب
م          : لمةأخو بني س قال معاذ بن عمرو بن الجموح  : حدثني ذلك قاال ل الحرجة وه و جهل في مث وم وأب سمعت الق

 يخلص إليه، فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته أبو الحكم ال  : يقولون
النواة تطيح من تحت       وى حين     ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، فواهللا ما شبهتها حين طاحت إال ب مرضخة الن

   . يضرب بها

ي،   : قال د قاتلت       وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنب ه، فلق ال عن وأجهضني القت
   . عليها قدمي، ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها عامة يومي وإني ألسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت

   . ثم عاش بعد ذلك حتى آان زمن عثمان  : قال ابن إسحاق

   . وترآه وبه رمق معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته، -وهو عقير  -ثم مرَّ بأبي جهل 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يلتمس في   وقاتل معوذ حتى قتل، فمرَّ عبد اهللا بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول
ي   -وسلم  القتلى وقد قال لهم رسول اهللا صلى اهللا عليه يكم في     (  (   : -فيما بلغن ي عل ر     أنظروا إن خف ى أث ى إل القتل

ه              جرح في رآبته ان وآنت أشف من ن جدعان ونحن غالم د اهللا ب ة لعب ى مأدب ًا عل ا وهو يوم  فإني ازدحمت أن
   .  )  ) بيسير فدفعته فوقع على رآبته فجحش في أحدهما جحشًا لم يزل أثره به

   . فوجدته بآخر رمق فعرفته  : قال ابن مسعود

   . فوضعت رجلي على عنقه

   ؟ أخزاك اهللا يا عدو اهللا  هل  : وقد آان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني ثم قلت له  : قال

   ؟ وبماذا أخزاني  : قال

   ؟ أعمد من رجل قتلتموه أخبرني لمن الدائرة اليوم  : قال



 

   . قلت هللا ولرسوله  : قال

ول     : قال ابن إسحاق ان يق ي    : وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود آ ال ل ا        : ق د ارتقيت مرتقى صعبًا ي لق
لم فقلت   ثم احتززت رأسه ثم جئت به  : رويعي الغنم، قال ذا رأس      : رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ا رسول اهللا ه ي

   . عدو اهللا

   .  )  )  ؟ آهللا الذي ال إله غيره (  (   : فقال

دي رسول       واهللا  ! نعم   : وآانت يمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت ين ي الذي ال إله غيره ثم ألقيت رأسه ب
   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحمد اهللا

   . هكذا ذآر ابن إسحاق رحمه اهللا

رحمن        من طريق يوسف بن يعقوب بن الماجشون، عن   ) الصحيحين ( وقد ثبت في  د ال ن عب راهيم ب ن إب صالح ب
   . بن عوف عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف

ال  ا  : ق إذا أن مالي، ف ي وش ي الصف فنظرت عن يمين در ف وم ب ي لواقف ي ة  إن ين من األنصار حديث ين غالم ب
   ؟ يا عم أتعرف أبا جهل  : أحدهما فقال أسنانهما، فتمنيت أن أآون بين أظلع منهما فغمزني

   ؟ نعم وما حاجتك إليه  : فقلت

ى       وسلم والذي نفسي بيده أخبرت أنه يسب رسول اهللا صلى اهللا عليه  : قال ارق سوادي سواده حت ه ال يف لئن رأيت
   . يموت األعجل منا

م أنشب أن نظرت       ا، فل ي أيضًا مثله اس         فتعجبت لذلك، فغمزني اآلخر فقال ل ي جهل وهو يجول في الن ى أب إل
   . هذا صاحبكم الذي تسأالن عنه  ؟ أال تريان  : فقلت

   .  )  )  ؟ أيكما قتله (  (   : عليه وسلم فأخبراه، فقال ه ثم انصرفا إلى النبي صلى اهللافابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتال

   . أنا قتلته  : قال آل منهما

   .  )  )  ؟ هل مسحتما سيفيكما (  (   : قال

   . ال  : قاال

   .  )  ) آالهما قتله (  (   : فنظر النبي صلى اهللا عليه وسلم في السيفين، فقال  : قال

   . وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح واآلخر معاذ بن عفراء

   . أبيه، عن جده حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا إبراهيم بن سعد، عن  : وقال البخاري

م    إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن  : قال عبد الرحمن  : قال أني ل يميني وعن يساري فتيان حديثا السن فك
   . يا عم أرني أبا جهل  : صاحبه مكانهما إذ قال لي أحدهما سرًا منآمن ب

   ؟ يا ابن أخي ما تصنع به  : فقلت

   . عاهدت اهللا إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه  : قال

ل     فما سرني أنني بين رجلين  : وقال لي اآلخر سرًا من صاحبه مثله، قال ه مث دا علي مكانهما فأشرت لهما إليه فش
   . لصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراءا



 

ك          ) الصحيحين ( وفي  ن مال ليمان التيمي عن أنس ب ي س ال  أيضًا من حديث أب ه       : ق ال رسول اهللا صلى اهللا علي ق
   .  )  )  ؟ جهل من ينظر ماذا صنع أبو (  (   : وسلم

   . أنا يا رسول اهللا  : قال ابن مسعود

   . اء حتى بردفانطلق فوجده قد ضربه ابنا عفر

   ؟ فقلت أنت أبو جهل  : فأخذ بلحيته، قال  : قال

يس، عن       وعند  . -قتله قومه   : أو قال -وهو فوق رجل قتلتموه   : فقال ن ق البخاري عن أبي سلمة، عن إسماعيل ب
   ؟ أخزاك اهللا هل  : ابن مسعود، أنه أتى أبا جهل فقال

   . هل أعمد من رجل قتلتموه  : فقال

ال     وق د اهللا، ق دة، عن عب ي عبي ه          : ال األعمش عن أبي إسحاق، عن أب ي جهل وهو صريع، وعلي ى أب انتهيت إل
ى     بيضة ومعه سيف جيد، ومعي سيف رديء فجعلت أنقف ة، حت رأسه بسيفي، وأذآر نقفًا آان ينقف رأسي بمك

     ؟ ، ألست رويعينا بمكةعلى من آانت الدائرة لنا أو علينا  : فقال ضعفت يده فأخذت سيفه فرفع رأسه،

   . جهل قتلت أبا  : فقتلته، ثم أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم فقلت  : قال

   .  )  )  ؟ آهللا الذي ال إله إال هو  (  (   : فقال

   . فاستحلفني ثالث مرات، ثم قام معي إليهم فدعا عليهم

ي      : قال عبد اهللا  : عبيدة، قال سحاق، عن أبيحدثنا وآيع، ثنا إسرائيل، عن أبي إ  : وقال اإلمام أحمد ى أب انتهيت إل
   . الحمد اهللا الذي أخزاك اهللا يا عدو اهللا  : الناس عنه بسيف له، فقلت جهل يوم بدر وقد ضربت رجله، وهو يذب

   . هل هو إال رجل قتله قومه  : قال

   . فضربته حتى قتلته تهفجعلت أتناوله بالسيف لي غير طائل فأصبت يده، فندر سيفه فأخذ

ه إال    (  (   : األرض فأخبرته، فقال ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى اهللا عليه وسلم آأنما أقل من  : قال ذي ال إل آهللا ال
   . فرددها ثالثًا  )  )  ؟ هو

   .  )  ) آهللا الذي ال إله إال هو (  (   : قلت  : قال

د    (  (   : الفخرج يمشي معي حتى قام عليه فق   : قال ذي ق د هللا ال ذه         الحم ان فرعون ه ذا آ ا عدو اهللا، ه أخزاك اهللا ي
   .  )  ) األمة

   . فنفلني سيفه  : وفي رواية أخرى قال ابن مسعود

أتيت رسول اهللا     : ابن مسعود، قال وقال أبو إسحاق الفزاري، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن
   . جهل قد قتلت أبا  : م بدر، فقلتصلى اهللا عليه وسلم يو

   .  )  )  ؟ آهللا الذي ال إله إال هو (  (   : فقال

   . -أو ثالثًا  -آهللا الذي ال إله إال هو مرتين   : فقلت

ال لم  : ق ه وس ي صلى اهللا علي ال النب د (  (   : فق ر، الحم زم األحزاب  اهللا أآب ده وه ده ونصر عب ذي صدق وع هللا ال
   .  )  ) وحده



 

   .  )  ) انطلق فأرنيه (  (   : ثم قال

   .  )  ) هذا فرعون هذه األمة (  (   : فانطلقت فأريته، فقال

   . ورواه أبو داود والنسائي من حديث أبي إسحاق السبيعي به

ني عفراء فهما رحم اهللا اب (  (   : عفراء، فقال وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مصرع ابني  : وقال الواقدي
   .  )  ) أئمة الكفر شرآاء في قتل فرعون هذه األمة، ورأس

   ؟ يا رسول اهللا ومن قتله معهما  : فقيل

   . البيهقي رواه  )  ) المالئكة وابن مسعود قد شرك في قتله (  (   : قال

دثن  أخبرنا الحاآم، أخبرنا األصم، حدثنا أحمد بن عبد  : وقال البيهقي ن       الجبار، ح ر، عن عنبسة ب ن بكي ونس ب ا ي
ل، استحلفه      لما جاء  : األزهر، عن أبي إسحاق، قال ي جه ل أب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البشير يوم بدر بقت

   . عليه وسلم ساجدًا فحلف له فخر رسول اهللا صلى اهللا  ؟ باهللا الذي ال إله إال هو، لقد رأيته قتيًال ثالثة أيمان

ي أسد      - من طريق أبي نعيم، عن سلمة بن رجاء، عن الشعثاء ثم روى البيهقي  رأة من بن ن     -ام د اهللا ب عن عب
   . صلى رآعتين حين بشر بالفتح، وحين جيء برأس أبي جهل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : أبي أوفى

ن رجاء      : وقال ابن ماجه لمة ب دثنا س ال  حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، ح ي     حدثتني ش    : ق ن أب د اهللا ب عثاء، عن عب
   . صلى يوم بشِّر برأس أبي جهل رآعتين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : أوفى

أن رجًال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه   : الشعبي حدثنا أبي، حدثنا هشام، أخبرنا مجالد، عن  : وقال ابن أبي الدنيا
م    رجًال يخرج من إني مررت ببدر، فرأيت  : وسلم األرض فيضربه رجل بمقمعة معه، حتى يغيب في األرض ث

   . مثل ذلك مرارًا يخرج فيفعل به

   .  )  ) يعذب إلى يوم القيامة ذاك أبو جهل بن هشام (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال   سمعت أبي، ثنا المجالد بن سعيد، عن   :  ) مغازيه ( وقال األموي في  ى رسول اهللا صلى     ج   : عامر ق اء رجل إل
ي رأيت رجالً     : اهللا عليه وسلم، فقال ى يغيب في              إن د حت ود من حدي در، ورجل يضرب رأسه بعم ًا في ب جالس

   . األرض

وم   ذاك أبو جهل وآل به ملك (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل به آلما خرج، فهو يتجلجل فيها إلى ي
   .  )  ) القيامة

لقيت يوم بدر عبيدة   : قال الزبير  : أبيه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن  : وقال البخاري
ال       بن سعيد بن العاص، وهو مدجج ال يرى ا ذات الكرش، فق ى أب اه، وهو يكن و ذات الكرش      : منه إال عين ا أب أن

   . بعنزة، فطعنته في عينه فمات فحملت عليه

ال   امق ال  : هش ر ق أخبرت أن الزبي ت،  : ف م تمطي ه ث ي علي د وضعت رجل ى  لق د انثن ا، وق د أن نزعته ان الجه فك
   . طرفاها

لم      فسأله إياها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاه  : قال عروة ه وس إياها، فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا علي
ا قبض         إياها، فلما قبض أ أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه ا، فلم ن الخطاب فأعطاه إياه اه عمر ب بو بكر سألها إي

ا        عمر ي، فطلبه د آل عل ان وقعت عن ل عثم ا قت ر     أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلم ن الزبي د اهللا ب عب
   . فكانت عنده حتى قتل

ن الخ   : حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي  : وقال ابن هشام ن العاص      أن عمر ب ال لسعيد ب  -طاب ق
   : -ومرَّ به 



 

لم أعتذر إليك من قتله، ولكني قتلت خالي   إني أراك آأن في نفسك شيئًا، أراك تظن أني قتلت أباك، إني لو قتلته
ن   العاص بن هشام بن المغيرة، فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه، فحدت عنه وقصد له اب

   . عمه علي فقتله

عبد شمس، يوم بدر بسيفه حتى انقطع   وقاتل عكاشة بن محصن بن حرثان األسدي، حليف بني  : قال ابن إسحاق
   .  )  ) قاتل بهذا يا عكاشة (  (   : فأعطاه جذًال من حطب، فقال في يده، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اد  ده    فلما أخذه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هزَّه فع يفًا في ي دة،        س تن أبيض الحدي ة، شديد الم ل القام طوي
   .  ) العون (   : ذلك السيف يسمى فقاتل به حتى فتح اهللا على المسلمين، وآان

ردة، وأنشد      ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ام ال حتى قتله طليحة األسدي أي
   : لهطليحة في ذلك قصيدة منها قو

  وعكاشة الغنمي عند مجال* عشية غادرت ابن أقرم ثاويًا 

   . وقد أسلم بعد ذلك طليحة آما سيأتي بيانه

ة     وعكاشة هو الذي قال حين بشَّر رسول اهللا صلى اهللا  : قال ابن إسحاق دخلون الجن ًا ي عليه وسلم أمته بسبعين ألف
   . يجعلني منهم ادع اهللا أن  : بغير حساب وال عذاب

   .  )  ) اللهم اجعله منهم (  (   : قال

   . وهذا الحديث مخرج في الصحاح والحسان وغيرهما

   .  )  ) منا خير فارس في العرب (  (   : - فيما بلغني -وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : قال ابن إسحاق

   ؟ ومن هو يا رسول اهللا  : قالوا

   .  )  ) عكاشة بن محصن (  (   : قال

   . ذاك رجل منا يا رسول اهللا  : فقال ضرار بن األزور

   .  )  ) ليس منكم ولكنه منا للحلف (  (   : قال

دي   ه،        حدثني   : وقد روى البيهقي، عن الحاآم، من طريق محمد بن عمر الواق ان الخشني، عن أبي ن عثم عمر ب
لم عودًا       ي انقطع سيفي  : قال عكاشة بن محصن  : عن عمته، قالت ه وس وم بدر فأعطاني رسول اهللا صلى اهللا علي

   . به حتى هزم اهللا المشرآين، ولم يزل عنده حتى هلك فإذا هو سيف أبيض طويل، فقاتلت

الوا  وحدثني أسامة بن زيد، عن داود بن الحصين، عن رجال  : وقال الواقدي انكسر    : من بني عبد األشهل عدة، ق
ان         ر، فبقي أعزل السيف سلمة بن حريش يوم بد لم قضيبًا آ ه وس سالح معه، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا علي

   .  )  ) اضرب به (  (   : طاب، فقال في يده من عراجين ابن

   . فإذا سيف جيد فلم يزل عنده، حتى قتل يوم جسر أبي عبيد

  ردُّه عليه السالم عين قتادة 

دثنا           أبو سعد الماليني، أخبرناأخبرنا   :  ) الدالئل ( قال البيهقي في  ى، ح و يعل دثنا أب ن عدي، ح د اهللا ب د عب و أحم أب
ن       يحيى الحماني، ثنا عبد العزيز بن ادة ب ه عن جده قت سليمان بن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن أبي

     : النعمان



 

أرادوا أن        ه، ف ى وجنت ه عل در، فسالت حدقت وم ب أ   أنه أصيبت عينه ي ا، فس ه    يقطعوه لوا رسول اهللا صلى اهللا علي
   . حدقته براحته، فكان ال يدري أي عينيه أصيب ، فدعاه فغمز )  ) ال (  (   : وسلم فقال

   . فكانت أحسن عينيه  : وفي رواية

ادة، وأنشد        أنه لما أخبره  : وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ن قت ن عمر ب بهذا الحديث عاصم ب
   : مع ذلك

  فردت بكف المصطفى أيما رد* أنا ابن الذي سالت على الخد عينه 

ي    ن أب ة ب زن، فأنشده        فقال عمر بن عبد العزيز، رحمه اهللا، عند ذلك منشدًا قول أمي ن ذي ي الصلت في سيف ب
   : عمر في موضعه حقًا

  شيبًا بماٍء فعادا بعد أبواال* تلك المكارم ال قعبان من لبن 

  شبيهة بها فصل قصة أخرى 

ن صالح،          : قال البيهقي  د ب ا محم افظ، أخبرن د اهللا الح و عب ا أب دثنا        أخبرن د الشعراني، ح ن محم ا الفضل ب أخبرن
   . عمران، حدثني رفاعة بن رافع بن مالك إبراهيم بن المنذر، أخبرنا عبد العزيز بن

د انقطعت من      ف لما آان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف، فأقبلت إليه  : قال نظرت إلى قطعة من درعه ق
ا رسول اهللا صلى         فطعنته بالسيف فيها طعنة،  : تحت إبطه، قال ي فبصق فيه در، ففقئت عين ورميت بسهم يوم ب

   . فما أذاني منها شيء اهللا عليه وسلم، ودعا لي

   . وهذا غريب من هذا الوجه، وإسناده جيد ولم يخرجوه

   . اهيم بن المنذرورواه الطبراني من حديث إبر

   ؟ أين مالي يا خبيث  : المشرآين لم يسلم بعد، فقال ونادى أبو بكر ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع  : قال ابن هشام

   : فقال عبد الرحمن

  وصارم يقتل ضالل الشيب* لم يبق إال شكة ويعبوب 

   . الضاللة، هذا يقوله في حال آفره يوخلم يبق إال عدة الحرب وحصان وهو اليعبوب، يقاتل عليه ش  : يعني

ا في    ازي األموي   ( وقد روين ه     :  ) مغ ين          أن رسول اهللا صلى اهللا علي و بكر الصديق ب لم جعل يمشي هو وأب وس
     .  )  ) نفلق هامًا (  (   : يقول القتلى، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   : فيقول الصديق

  آانوا أعق وأظلماعلينا وهم * من رجال أعزٍة 

  طرح رؤوس الكفر في بئر يوم بدر 

لم     : وحدثني يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة قالت  : قال ابن إسحاق ه وس لما أمر رسول اهللا صلى اهللا علي
ذهبوا              بالقتلى أن يطرحوا في القليب، طرحوا فيه إال ا ف تفخ في درعه فمأله ه ان ف، فإن ن خل ة ب ان من أمي ا آ م

   . فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة وه فتزايل لحمه،ليخرج



 

ا أهل القليب هل     (  (   : فلما ألقاهم في القليب، وقف عليهم فقال ا           ي د وجدت م إني ق ًا، ف م حق ا وعدآم ربك وجدتم م
   .  )  ) وعدني ربي حقًا

   ؟ يا رسول اهللا أتكلم قومًا موتى  : فقال له أصحابه  : قالت

   .  )  ) لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق (  (   : فقال

   . لقد علموا  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم والناس يقولون لقد سمعوا ما قلُت لهم، وإنما قال رسول  : قالت عائشة

لم    سمع  : وحدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال  : قال ابن إسحاق ه وس رسول  أصحاب النبي صلى اهللا علي
ا      يا أهل (  (   : اهللا من جوف الليل، وهو يقول ف، وي ن خل ة ب القليب، يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أمي

وعدني ربي  فإني قد وجدت ما  ؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا -فعدد من آان منهم في القليب  -هشام  أبا جهل بن
   .  )  ) حقًا

   ؟ جيفوا اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتنادي قومًا قد يا رسول  : فقال المسلمون

   .  )  ) يجيبوني ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم ال يستطيعون أن (  (   : فقال

   . نحوه وقد رواه اإلمام أحمد، عن ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس، فذآر

   . وهذا على شرط الشيخين

ئس عشيرة       (  (   : وسلم قال أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليهوحدثني بعض   : قال ابن إسحاق ا أهل القليب ب ي
ذبتموني وصدقني     يكم، آ تم لنب اس؛ هل          النبي آن اتلتموني ونصرني الن اس، وق وني وآواني الن اس، وأخرجتم الن

   .  )  ) حقًا، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقًا وجدتم ما وعدآم ربكم

قد جمع ما آانت تتأوله من األحاديث في     آانت عائشة رضي اهللا عنها تتأوله من األحاديث، آما وهذا مما  : قلت
ذا  ه       جزء، وتعتقد أنه معارض لبعض اآليات، وه ه قول ا آانت تعارض في ام مم ِمعٍ    }   : المق َت ِبُمْس ا َأْن ي    َوَم ْن ِف َم

   .  ] 22  : فاطر [   { اْلُقُبوِر

ا    وليس هو بمعارض له، والصواب قول الجمهور من الصحابة ومن بعدهم لألحاديث الدالة نصًا، على خالف م
   . ذهبت إليه رضي اهللا عنها وأرضاها

ن ذآر عند عائشة أ  : بن عروة، عن أبيه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام  : وقال البخاري
ه  ه، فقالت         ابن عمر رفع إلى النبي صلى اهللا علي اء أهل ره ببك لم أن الميت يعذب في قب ال      : وس ا ق ه اهللا إنم رحم

   .  )  ) اآلن إنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه (  (   : اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى

القليب، وفيه قتلى بدر من المشرآين فقال لهم  وسلم قام علىإن رسول اهللا صلى اهللا عليه   : وذاك مثل قوله  : قالت
   .  )  ) إنهم اآلن ليعلمون إنما آنت أقول لهم حق (  (   : ، وإنما قال )  ) أقول إنهم ليسمعون ما (  (   : ما قال، قال

ورِ   َوَما َأْنَت }   ] 80  : النمل [   { ْوَتىِإنََّك َلا ُتْسِمُع اْلَم }   : ثم قرأت ي اْلُقُب اطر  [   { ِبُمْسِمٍع َمْن ِف ول   ] 22  : ف وؤا    : تق  حين تب
   . مقاعدهم في النار

بعد دفنه في غير ما حديث،  بسماع الميت وقد رواه مسلم، عن أبي آريب، عن أبي أسامة به، وقد جاء التصريح
   . إن شاء اهللا  ) الكبير األحكام ( آما سنقرر ذلك في آتاب الجنائز من 

ن       : ثم قال البخاري ه، عن اب ام، عن أبي ال   حدثني عثمان، ثنا عبدة، عن هش ه       : عمر ق ي صلى اهللا علي وقف النب
   .  )  ( حقًا هل وجدتم ما وعد ربكم )  (   : وسلم على قليب بدر، فقال

   .  )  ) إنهم اآلن يسمعون ما أقول لهم (  (   : ثم قال



 

ت ة فقال ر لعائش لم  : وذآ ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق و  (  (   : إنم م ه ول له ت أق ذي آن ون أن ال م اآلن ليعلم إنه
   . حتى قرأت اآلية  { الموتى إنك ال تسمع }   : ، ثم قرأت )  ) الحق

ن        وقد رواه مسلم، عن أبي آريب، عن أبي أسامة، وعن أبي بكر بن أبي ام ب ا عن هش ع، آالهم شيبة، عن وآي
   . عروة

ي عروب   حدثنا عبد اهللا بن محمد، سمع روح بن عبادة، ثنا  : وقال البخاري ال   سعيد بن أب ادة ق ا     : ة، عن قت ذآر لن
صلى اهللا عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجًال من صناديد    أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول اهللا

   . من أطواء بدر خبيث مخبث، وآان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثالث ليال قريش، فقذفوا في طوى

ه   م مشى     فلما آان ببدر اليوم الثالث أمر براحلت ا، ث ا رحله الوا    فشد عليه ه أصحابه وق ق إال      : وتبع رى ينطل ا ن م
   : يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم لبعض حاجته، حتى قام على شفى الرآي، فجعل

تم اهللا  (  (  ًا، فهل           يا فالن ابن فالن ويا فالن بن فالن، يسرآم أنكم أطع ا حق دنا ربن ا وع دنا م د وج ا ق ورسوله، فإن
   .  )  )  ؟ وعد ربكم حقًا وجدتم ما

   ؟ يا رسول اهللا ما تكلم من أجساد ال أرواح فيها   : فقال عمر

   .  )  ) أنتم بأسمع لما أقول منهم والذي نفس محمد بيده ما (  (   : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . وندمًاوحسرة  أحياهم اهللا حتى أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرًا ونقمة  : قال قتادة

   . عروبة وقد أخرجه بقية الجماعة إال ابن ماجه من طرق عن سعيد بن أبي

حدث أنس بن مالك   : الرحمن، عن قتادة قال ورواه اإلمام أحمد، عن يونس بن محمد المؤدب، عن شيبان بن عبد
   . صحيح فذآر مثله، فلم يذآر أبا طلحة، وهذا إسناد

   . علمولكن األول أصح وأظهر واهللا أ

در   أن  : حدثنا عفان، ثنا حماد، عن ثابت، عن أنس  : وقال اإلمام أحمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك قتلى ب
ا     (  (   : عليهم فقال ثالثة أيام حتى جيفوا، ثم أتاهم فقام ة، ي ن ربيع ة ب  يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، يا عتب
   .  )  ) حقًا فإني قد وجدت ما وعدني ربي  ؟ د ربكم حقًاشيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وع

الث، وهل     : فسمع عمر صوته، فقال  : قال د ث الى   ؟ يسمعون   يا رسول اهللا أتناديهم بع ول اهللا تع إنك ال تسمع    }   : يق
   .  { الموتى

   .  )  ) ال يستطيعون أن يجيبوا ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن والذي نفسي بيده (  (   : فقال

   . ورواه مسلم، عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة به

   : وقال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت

  آخط الوحي في الورق القشيب* عرفت ديار زينب بالكثيب 

  من الوسمي منهمٌر سكوب* تداولها الرياح وآل جون 

  يبابًا بعد ساآنها الحبيب* فأمسى رسمها خلقًا وأمست 

  ورد حرارة القلب الكئيب* فدع عنك التذآر آل يوم 



 

  بصدق غير إخبار الكذوب* وخّبر بالذي ال عيب فيه 

  لنا في المشرآين من النصيب* بما صنع المليك غداة بدر 

  بدت أرآانه جنح الغروب* غداة آأن جمعهم حراٌء 

  آأسد الغاب مرداٍن وشيب* منا بجمٍع  فالقيناهم

  على األعداء في لفح الحروب* أمام محمٍد قد وازروه 

  وآل مجّرب خاطي الكعوب* بأيديهم صوارٌم مرهفاٌت 

  بنو الّنجار في الدِّين الصليب* بنو األوس الغطارف وآزرتها 

  وعتبة قد ترآنا بالجبوب* فغادرنا أبا جهل صريعًا 

  ذوي حسب إذا نسبوا حسيب* نا في رجاٍل وشيبًة قد ترآ

  قذفناهم آباآب في القليب* يناديهم رسول اهللا لّما 

  وأمر اهللا يأخذ بالقلوب* ألم تجدوا آالمي آان حقًا 

  صدقت وآنت ذا رأٍي مصيب*   : فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا

ة، فسحب في         واولما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يلق  : قال ابن إسحاق ن ربيع ة ب ب، أخذ عتب في القلي
ر        -فيما بلغني  - القليب فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم د تغي إذا هو آئيب ق ة ف في وجه أبي حذيفة بن عتب

   : لونه، فقال

   . -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أو آما قال -  )  ) يا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء (  ( 

ًا وفضًال،     ال واهللا يا رسول اهللا ما شككت في أبي وال في مصرعه، ولكني  : فقال ًا وحلم آنت أعرف من أبي رأي
ذي آنت أرجو        فكنت أرجو أن يهديه ذلك لإلسالم، فلما رأيت د ال ر، بع ما أصابه وذآرت ما مات عليه من الكف

   . له، أحزنني ذلك

    .  )  ) خيرًا (  (   : خير، وقال لهفدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ب

رو، عن عطاء، عن           : وقال البخاري ا عم فيان، ثن دثنا س دي، ح دثنا الحمي اس   ح ن عب ِه      }   : اب َة اللَّ دَُّلوا ِنْعَم ِذيَن َب الَّ
   .  ] 28  : إبراهيم [   { ُآْفرًا

   . فار قريشهم واهللا آ  : قال

   ] 28  : إبراهيم [   { َداَر اْلَبَواِر َوَأَحلُّوا َقْوَمُهْم } هم قريش، ومحمد نعمة اهللا   : قال عمرو

   . النار يوم بدر  : قال

   : قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت

  قوه وأهل األرض آفاروصّد* قومي الذين هم آووا نبّيهم 

  للصالحين من األنصار أنصار* إال خصائص أقوام هم سلٌف 



 

  لما أتاهم آريم األصل مختار* مستبشرين بقسم اهللا قولهم 

  نعم النبيُّ ونعم القسم والجار* أهًال وسهًال ففي أمٍن وفي سعٍة 

   ؟ من آان جارهم دارًا هي الدار * فأنزلوه بدار ال يخاف بها 

  مهاجرين وقسم الجاهل النار* اسموهم بها األموال إذ قدموا وق

  لو يعلمون يقين العلم ما ساروا* سرنا وساروا إلى بدر لحينهم 

  إن الخبيث لمن وااله غّرار* واالهم بغرور ثم أسلمهم 

  شرَّ الموارد فيه الخزي والعار* إني لكم جار فأوردهم   : وقال

  من منجدين ومنهم فرقة غاروا* م ثم التقينا فوّلوا عن سراته

اال      : وقال اإلمام أحمد رزاق، ق د ال ر، وعب اس          : حدثنا يحيى بن أبي بك ن عب ة، عن اب دثنا إسرائيل، عن عكرم ح
   . عليك العير ليس دونها شيء  : من القتلى، قيل له لما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال

   . إنه ال يصلح لك  : فناداه العباس وهو في الوثاق

   ؟ لم   : قال

   . ألن اهللا وعدك إحدى الطائفتين، وقد أنجز لك ما وعدك  : قال

ذا مع حضور             بعين، ه در س وم ب ار ي ل من سراة الكف ة من قت در اهللا       وقد آانت جمل ان ق ة، وآ ألف من المالئك
و     ر، ول نهم بشر آثي أهلكهم عن آخرهم،      شاء اهللا لسلط عل    السابق فيمن بقي منهم أن سيسلم م دًا، ف ًا واح يهم ملك

   . بالكلية ولكن قتلوا من ال خير فيه

وم        دائن ق اقتلع م الى ف ره اهللا تع ذي أم ل ال دواب         وقد آان في المالئكة جبري م وال يهن من األم بعًا ف وط، وآن س ل
بهن    فرفعهن حتى بلغ بهن عنان السماء على طرف   واألراضي والمزروعات، ما ال يعلمه إال اهللا، م قل جناحه، ث

   . التي سومت لهم، آما ذآرنا ذلك في قصة قوم لوط آما تقدم منكسات واتبعهن بالحجارة

ُروا َفَضْربَ     َفِإذا }   : فقال وقد شرَّع اهللا جهاد المؤمنين للكافرين، وبين تعالى حكمه في ذلك ِذيَن َآَف ُتُم الَّ اِب   َلِقي الرَِّق
َر        َفُشدُّوا اْلَوَثاَق َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداًء َحتَّى َتَضَع َحتَّى ِإَذا َأْثَخْنُتُموُهْم ُه َلاْنَتَص اُء اللَّ ْو َيَش َك َوَل ا َذِل اْلَحْرُب َأْوَزاَرَه

   . اآلية  ] 4  : محمد [   { َفَلْن ُيِضلَّ َأْعَماَلُهْم َسِبيِل اللَِّه َوَلِكْن ِلَيْبُلَو َبْعَضُكْم ِبَبْعٍض َوالَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي ِمْنُهْم

ْؤمِ       َقاِتُلوُهْم ُيَعذِّْبُهُم اللَُّه ِبَأْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم }   : وقال تعالى ْوٍم ُم ُدوَر َق ِف ُص ْيِهْم َوَيْش ْرُآْم َعَل ْذِهبْ * ِنيَن َوَيْنُص ْيَظ   َوُي َغ
   . اآلية  ] 15-14  : التوبة [  { َيَشاُء ُقُلوِبِهْم َوَيُتوُب اللَُّه َعَلى َمْن

د            ه عب ك يوقف علي د ذل م بع دي شاب من األنصار، ث ى ي ه،      فكان قتل أبي جهل عل ن مسعود ومسك بلحيت اهللا ب
   . رويعي الغنم لقد رقيت مرتقى صعبًا يا  : وصعد على صدره حتى قال له

غ من        ثم بعد هذا حز رأسه واحتمله حتى وضعه بين يدي رسول اهللا، فشفى اهللا ذا أبل ان ه ؤمنين، آ وب الم به قل
   . يموت حتف أنفه، واهللا أعلم أن تأتيه صاعقة أو أن يسقط عليه سقف منزله أو

لمًا،   ان مس ان        ولك وقد ذآر ابن إسحاق فيمن قتل يوم بدر مع المشرآين ممن آ ه آ نهم، ألن ة م م تقي ه خرج معه ن
يس     : منهم فيهم مضطهدًا قد فتنوه عن إسالمه جماعة، و ق الحارث بن زمعة بن األسود، وأبو قيس بن الفاآه، وأب

   . المغيرة، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن منبه بن الحجاج بن الوليد بن



 

الى   : قال ِذينَ  }   : وفيهم نزل قوله تع اُلوا         ِإنَّ الَّ ُتْم َق يَم ُآْن اُلوا ِف ِهْم َق اِلِمي َأْنُفِس ُة َظ اُهُم اْلَمَلاِئَك ي     َتَوفَّ َعِفيَن ِف ا ُمْسَتْض ُآنَّ
   .  ] 79  : النساء [   { َمِصيرًا نَُّم َوَساءْتَواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها َفُأوَلِئَك َمْأَواُهْم َجَه اْلَأْرِض َقاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّه

   . فيما بعد إن شاء اهللا وآان جملة األسارى يومئٍذ سبعين أسيرًا، آما سيأتي الكالم عليهم

د          : منهم ن عب اس ب ه العب لم عم ه وس ب،         من آل رسول اهللا صلى اهللا علي ي طال ن أب ل ب ه عقي ن عم ب، واب المطل
ك ذا       عبد المطلب، وقد استدلونوفل بن الحارث بن  يس آل من مل ه ل الشافعي والبخاري وغيرهما بذلك على أن
   . وعارضوا به حديث الحسن عن ابن سمرة في ذلك، فاهللا أعلم رحم محرم يعتق عليه،

   . النبي صلى اهللا عليه وسلم وآان فيهم أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس بن أمية، زوج زينب بنت

  قولين ف الصحابة في األسارى علىفصل اختال 

ال    ا ق ولين، آم د   وقد اختلف الصحابة في األسارى أيقتلون أو يفادون على ق ام أحم ن عاصم،       : اإلم ي ب دثنا عل ح
   . عن الحسن -وذآر رجل  -عن حميد، عن أنس 

   .  )  ) إن اهللا قد أمكنكم منهم (  (   : بدر، فقال استشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس في األسارى يوم  : قال

   . يا رسول اهللا اضرب أعناقهم  : فقام عمر فقال  : قال

ال    فأعرض عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم، ثم عاد النبي فقال  : قال ا    : للناس مثل ذلك، فقام أبو بكر الصديق فق ي
   . تقبل منهم الفداء رسول اهللا نرى أن تعفو عنهم وأن

   . الغم، فعفا عنهم وقبل منهم الفداء هب عن وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما آان فيه منفذ  : قال

   . اآلية  ] 68  : األنفال [   { اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم َلْوَلا ِآَتاٌب ِمَن }   : وأنزل اهللا تعالى  : قال

      . أحمدانفرد به 

ذي،   -واللفظ له  -وقد روى اإلمام أحمد  و داود، والترم ديني، وصححه        ومسلم، وأب ن الم ي ب ذا عل وصححه وآ
و  -من حديث عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي    ل   أب ن الخطاب         -زمي اس، حدثني عمر اب ن عب حدثني اب

   : قال

ونيف، ونظر إلى المشرآين فإذا هم ألف  وهم ثالثمائة نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى أصحابه يوم بدر
نهم سبعون رجًال، واستشار رسول         : وزيادة، فذآر الحديث آما تقدم إلى قوله فقتل منهم سبعون رجًال، وأسر م

   . وسلم أبا بكر وعليًا وعمر اهللا صلى اهللا عليه

ذناه     وان،يا رسول اهللا هؤالء بنو العم والعشيرة واألخ  : فقال أبو بكر ا أخ وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون م
   . اهللا فيكونوا لنا عضدًا قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم

   .  )  )  ؟ الخطاب ما ترى يا ابن (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ن قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليًا فال واهللا ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من  : قلت  : قال
وادة          من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فالن ا ه ه ليست في قلوبن م اهللا أن ى يعل ه، حت أخيه فيضرب عنق

   . صناديدهم وأئمتهم وقادتهم للمشرآين، وهؤالء

   . فداءوأخذ منهم ال فهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت،

ا رسول اهللا       فغدوت إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم  : فلما آان من الغد قال عمر ان، فقلت ي ا يبكي   : وأبي بكر وهم
   ؟ وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباآيت لبكائكما أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن



 

لم    ه وس ذي عر    (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا علي ي أبكي لل ي         ض عل د عرض عل داء، ق أصحابك من أخذهم الف
ْثِخنَ   {   : وأنزل اهللا تعالى - لشجرة قريبة -  )  ) عذابكم أدنى من هذه الشجرة ى ُي  َما َآاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّ

دُّنْ   َرَض ال آِخَرةَ   ِفي اْلَأْرِض ُتِريُدوَن َع ُد اْل ُه ُيِري يٌم     َيا َواللَّ ٌز َحِك ُه َعِزي ُكمْ      * َواللَّ َبَق َلَمسَّ ِه َس َن اللَّ اٌب ِم ا ِآَت ا   َلْوَل ِفيَم
   . الغنائم وذآر تمام الحديث من الفداء، ثم أحل لهم  ] 67  : األنفال ]  } َأَخْذُتْم

ال      ن عمرو بنحدثنا أبو معاوية، حدثنا األعمش، ع  : وقال اإلمام أحمد د اهللا ق دة، عن عب ي عبي ا    : مرة، عن أب لم
   .  )  )  ؟ ما تقولون في هؤالء األسرى (  (   : عليه وسلم آان يوم بدر قال رسول اهللا صلى اهللا

   . بهم، لعل اهللا أن يتوب عليهم يا رسول اهللا قومك وأهلك استبقهم واستأن  : فقال أبو بكر  : قال

   . أعناقهم يا رسول اهللا أخرجوك وآذبوك قربهم فأضرب  : وقال عمر  : قال

   . الحطب، فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم نارًا يا رسول اهللا أنظر واديًا آثير  : وقال عبد اهللا بن رواحة  : قال

   . فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئًا  : قال

   . يأخذ بقول عبد اهللا بن رواحة  : ناس يأخذ بقول عمر وقال  : قال ناسيأخذ بقول أبي بكر و  : فقال ناس

ألين من اللين، وإن اهللا ليشد قلوب رجال فيه حتى  إن اهللا ليلين قلوب رجال فيه، حتى تكون (  (   : فخرج عليهم فقال
كَ    }   : أبا بكر آمثل إبراهيم قال تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا اِني َفِإنَّ ْن َعَص وٌر   َفَمْن َتِبَعِني َفِإنَُّه ِمنِّي َوَم َغُف

   : قال مثلك يا أبا بكر آمثل عيسى،  ] 36  : إبراهيم [   { َرِحيٌم

دة  [   { َلُهْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ُهْم ِعَباُدَك َوِإْن َتْغِفْرِإْن ُتَعذِّْبُهْم َفِإنَّ }  وح       ] 118  : المائ ل ن ا عمر آمث ك ي ، وإن مثل
ال  ى    }   : ق َذْر َعَل ا َت اراً     َربِّ َل اِفِريَن َديَّ َن اْلَك َأْرِض ِم وح  [   { اْل ك  ] 26  : ن ال      ، وإن مثل ل موسى ق ا عمر آمث ا   }   : ي َربََّن

َأِليمَ      اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعَلى َذاَب اْل َرُوا اْلَع ى َي وا َحتَّ ونس  [   { ُقُلوِبِهْم َفَلا ُيْؤِمُن ين      ] 88  : ي ة فال يبق تم عال ، أن
   .  )  ) أحد إال بفداء أو ضربة عنق

   . سمعته يذآر اإلسالم يا رسول اهللا إال سهيل بن بيضاء، فإني قد  : فقلت  : قال عبد اهللا

   . فسكت  : قال

   . إال سهيل بن بيضاء  : اليوم حتى قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء من ذلك  : قال

هُ  َما َآاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َيُكوَن َلُه {   : هللافأنزل ا  : قال آِخَرَة    َأْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن ِفي اْلَأْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّْنَيا َواللَّ ُد اْل ُيِري
   . آخر اآليتين إلى  .  ]  : األنفال [  } َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم ِآَتاٌب ِمَن اللَِّه َلْوَلا* َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم 

   . وهكذا رواه الترمذي، والحاآم من حديث أبي معاوية

   . صحيح اإلسناد ولم يخرجاه  : وقال الحاآم

   . ذلك ورواه ابن مردويه، من طريق عبد اهللا بن عمر، وأبي، هريرة بنحو

   . وقد روى عن أبي أيوب األنصاري بنحوه

ن      من حديث عبيد اهللا  ) المستدرك ( ويه، والحاآم في وقد روى ابن مرد راهيم ب بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن إب
ال      ن عمر ق د، عن اب ا أسر    : مهاجر، عن مجاه يمن أسر، أسره رجل من            لم اس ف در أسر العب وم ب األسارى ي

   . األنصار أن يقتلوه وقد أوعدته  : األنصار، قال

ة  (  (   : وسلم فقال فبلغ ذلك النبي صلى اهللا عليه م          إني لم أنم الليل د زعمت األنصار أنه اس، وق من أجل عمي العب
   .  )  ) قاتلوه



 

   ؟ أفآتيهم  : قال عمر

   .  )  ) نعم (  (   : قال

   .  )  ) أرسلوا العباس (  (   : فأتى عمر األنصار فقال لهم

   . ال واهللا ال نرسله  : فقالوا

   ؟ آان لرسول اهللا رضى فإن  : فقال لهم عمر

   . فإن آان له رضى فخذه  : قالوا

ئن   : فأخذه عمر فلما صار في يده، قال له عمر ا         يا عباس أسلم فواهللا ل لم الخطاب، وم ي من أن يس لم أحب إل تس
   . ذاك إال لما رأيت رسول اهللا يعجبه إسالمك

   . عشيرتك فأرسلهم  : بكر قال أبوواستشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر، ف  : قال

   . اقتلهم  : واستشار عمر فقال

أنزل اهللا     لم ف ه وس يٍّ َأنْ    }   : ففاداهم رسول اهللا صلى اهللا علي اَن ِلَنِب ا َآ َأْرضِ        َم ي اْل ْثِخَن ِف ى ُي َرى َحتَّ ُه َأْس وَن َل   { َيُك
     . اآلية  ] 67  : األنفال [ 

   . يخرجاه هذا حديث صحيح اإلسناد ولم  :  ) صحيحه ( ثم قال الحاآم في 

ن سيرين،       وروى الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث سفيان الثوري، عن هشام د ب بن حسان، عن محم
ير أصحابك في األسارى إن شاؤا خـِّ  : عليه وسلم، فقال جاء جبريل إلى النبي صلى اهللا  : عن عبيدة، عن علي قال

   . أن يقتل عامًا قابًال منهم مثلهم الفداء، وإن شاؤا القتل على

   . الفداء أو يقتل منا  : قالوا

   . وهذا حديث غريب جدًا، ومنهم من رواه مرسًال عن عبيدة، واهللا أعلم

ُكْم        {   : هقول وقد قال ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس، في َبَق َلَمسَّ ِه َس َن اللَّ اٌب ِم ا ِآَت َلْوَل
   . أخذتم عذاب عظيم لوال أني ال أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما  : يقول  } َعَذاٌب َعِظيٌم ِفيَما َأَخْذُتْم

   . وغيره وهكذا روي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضًا، واختاره ابن إسحاق

   . سبق منه أن ال يعذب أحدًا شهد بدرًا  : وقال األعمش

اح،           ي رب ن أب ر، وعطاء ب ن جبي اص، وسعيد ب ي وق ن أب وري    وهكذا روي عن سعد ب د والث ال مجاه وال   }   : وق ل
   . لهم بالمغفرة  : أي  { آتاب من اهللا سبق

انم   سبق    : وقال الوالبي عن ابن عباس اب األول أن المغ ده        في أم الكت ال بع ذا ق م، وله داء األسارى حالل لك   : وف
   .  ] 69  : األنفال [   { َغِنْمُتْم َحَلاًال َطيِّبًا َفُكُلوا ِممَّا } 

ن    ن،وهكذا روي عن أبي هريرة، وابن مسعود، وسعيد بن جبير، وعطاء، والحس اره اب وقتادة، واألعمش، واخت
ه      : عن جابر بن عبد اهللا قال  ) الصحيحين ( جرير، وقد ترجح هذا القول بما ثبت في  قال رسول اهللا صلى اهللا علي

   : وسلم



 

ي؛ نصرت بالرعب        (  (  اء قبل ي األرض مسجدًا       أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من األنبي مسيرة شهر، وجعلت ل
ي،     وطهورًا، وحلت ل  م تحل ألحد قبل ائم ول ى           ي الغن ه وبعثت إل ى قوم ي يبعث إل ان النب فاعة، وآ وأعطيت الش

   .  )  ) الناس عامة

ه ي صلى اهللا علي رة، عن النب ي هري ي صالح، عن أب لم وروى األعمش، عن أب ود  (  (   : وس ائم لس م تحل الغن ل
   .  )  ) الرؤوس غيرنا

   . في أآل الغنائم، وفداء األسارى فأذن اهللا تعالى  ] 69  : األنفال [   { َغِنْمُتْم َحَلاًال َطيِّبًا َفُكُلوا ِممَّا }   : ولهذا قال تعالى

بس، عن      حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، ثنا سفيان  : وقد قال أبو داود ي العن بن حبيب، ثنا شعبة، عن أب
صلى اهللا عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة، وهذا  أن رسول اهللا  : ي الشعثاء، عن ابن عباسأب

   . به أحد منهم من المال، وأآثر ما فودي به الرجل منهم أربعة آالف درهم آان أقل ما فودي

ِديُكْم     }   : تعالى فقال وقد وعد اهللا من آمن منهم بالخلف عما أخذ منه في الدنيا واآلخرة، ي َأْي ْن ِف َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِلَم
   . اآلية  ] 70  : األنفال [   { ِممَّا ُأِخَذ ِمْنُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم اْلَأْسَرى ِإْن َيْعَلِم اللَُّه ِفي ُقُلوِبُكْم َخْيرًا ُيْؤِتُكْم َخْيرًا ِمَن

األربعين     : وقال الوالبي عن ابن عباس ادى نفسه ب اس      نزلت في العباس فف ال العب ة من ذهب، ق اني اهللا    : أوقي فآت
   . -آلهم يتجر له   : يعني -أربعين عبدًا 

   . وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا اهللا جل ثناؤه  : قال

ه،  حدثني العباس بن عبد اهللا بن   : وقال ابن إسحاق ال     مغفل، عن بعض أهل اس ق ن عب ا أمسى رسول      : عن اب لم
در واألسارى       وم ب لم ي ه وس اهرًا أول          اهللا صلى اهللا علي لم س ه وس ي صلى اهللا علي ات النب اق، ب محبوسون بالوث

ال  -وقد أسر العباس رجل من األنصار   -  ؟ مالك ال تنام يا رسول اهللا  : أصحابه الليل، فقال له ين   سمعت  (  (   : فق أن
   .  )  ) عمي العباس في وثاقه

   . فأطلقوه فسكت، فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . ذهب وآان رجًال موسرًا ففادى نفسه بمائة أوقية من  : قال ابن إسحاق

ي الحارث         وهذه المائة آانت عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل ونوفل، وعن  : قلت ن عمرو أحد بن ة ب ه عتب حليف
   . وسلم حين ادعى أنه آان قد أسلم فهر، آما أمره بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه بن

   .  )  ) علينا واهللا أعلم بإسالمك وسيجزيك أما ظاهرك فكان (  (   : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ي     : لت لهاالفضل وق فأين المال الذي دفنته أنت وأم (  (   : فادعى أنه ال مال عنده، قال ذا لبن إن أصبت في سفري فه
   .  )  ) الفضل وعبد اهللا وقثم

   . وأم الفضل واهللا إني ألعلم أنك رسول اهللا إن هذا شيء ما علمه إال أنا  : فقال

   . رواه ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس

ال    : الزهريمن طريق موسى بن عقبة، قال   ) صحيح البخاري ( وثبت في  ك ق اًال من     : حدثني أنس بن مال إن رج
   . إيذن لنا فلنترك البن اختنا العباس فداءه  : وسلم، قالوا األنصار استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه

   .  )  ) ال واهللا ال تذرون منه درهمًا (  (   : فقال

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أتى   : أنس صهيب، عنوقال إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن   : قال البخاري
   .  )  ) المسجد انثروه في (  (   : بمال من البحرين، فقال



 

اس    اءه العب لم، إذ ج ال  فكان أآثر مال أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ي فاديت        : فق ا رسول اهللا أعطني إن ي
   . نفسي وفاديت عقيًال

   .  )  ) خذ (  (   : فقال

   . مر بعضهم يرفعه إلي  : فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال

   .  )  ) ال (  (   : قال

   . فارفعه أنت علي  : قال

   .  )  ) ال (  (   : قال

   . مر بعضهم يرفعه إلي  : فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال

   .  )  ) ال (  (   : قال

   . ليفارفعه أنت ع  : قال

   .  )  ) ال (  (   : قال

   . فنثر منه ثم احتمله على آاهله ثم انطلق

   . صلى اهللا عليه وسلم وثم منها درهم فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبًا من حرصه، فما قام رسول اهللا

د    : وقال البيهقي ن عب ونس، ع     أخبرنا الحاآم، أخبرنا األصم، عن أحمد ب ار، عن ي ن نصر، عن     الجب ن أسباط ب
   . إسماعيل بن عبد الرحمن السدي

ن   : قال ة         آان فداء العباس وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل ب د المطلب آل رجل أربعمائ ن عب الحارث ب
هُ    ِخَياَن َوِإْن ُيِريُدوا }   : دينار، ثم توعد تعالى اآلخرين، فقال ْنُهْم َواللَّ َأْمَكَن ِم ُل َف يمٌ   َتَك َفَقْد َخاُنوا اللََّه ِمْن َقْب يٌم َحِك   { َعِل

   .  ] 71  : األنفال [ 

  سبعون فصل عدد القتلى واألسرى من المشرآين يوم بدر 

ى من المشرآين    ا حد       والمشهور أن األسارى يوم بدر آانوا سبعين، والقتل ر م ا ورد في غي بعين، آم ا  س يث مم
   . تقدم، وسيأتي إن شاء اهللا

   . يوم بدر سبعين، وأسروا سبعين أنهم قتلوا  :  ) صحيح البخاري ( وآما في حديث البراء بن عازب في 

تة، ومن          : وقال موسى بن عقبة ريش س در من المسلمين من ق وم ب ل من المشرآين       قتل ي ة، وقت األنصار ثماني
   . وثالثينتسعة وأربعين، وأسر منهم تسعة 

   . هكذا رواه البيهقي عنه

   . من المسلمين وقتل من المشرآين وهكذا ذآر ابن لهيعة عن أبي األسود عن عروة في عدد من استشهد  : قال

   . عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق أخبرنا الحاآم، أخبرنا األصم، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار،  : ثم قال

وسبعة من األنصار، وقتل من المشرآين  من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجًال، أربعة من قريشواستشهد   : قال
   . بضعة وعشرون رجًال



 

   . أسيرًا، وآانت القتلى مثل ذلك وآان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعون  : وقال في موضع آخر

وآان أول قتيل من   : عن الزهري قال يث، عن عقيل،من طريق أبي صالح آاتب الليث، عن الل  : ثم روى البيهقي
ل   المسلمين مهجع مولى عمر، ورجل من األنصار، وقتل يومئذ من المشرآين زيادة على سبعين، وأسر منهم مث

   . ذلك

وهو األصح    -قال البيهقي   : الزبير، قال ورواه ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة بن  : قال
اقه هو والبخاري أيضًا من         رويناه في عدد من قتل من المشرآين فيما - ا س ك بم وأسر منهم، ثم استدل على ذل

   : البراء بن عازب قال طريق أبي إسحاق، عن

وم أحد     : يعني -جبير، فأصابوا منا سبعين  أّمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد اهللا بن ي
يرًا،             ى اهللا عليه وسلموآان النبي صل - ة، سبعين أس ين ومائ در أربع وم ب د أصابوا من المشرآين ي وأصحابه ق

   . قتيًال وسبعين

ف،         : قلت ى األل ين التسعمائة إل ا ب انوا م انوا تسعمائة        والصحيح أن جملة المشرآين آ أنهم آ ادة ب د صرح قت وق
   . واهللا أعلم وخمسين رجًال، وآأنه أخذه من هذا الذي ذآرناه،

ف، والصحيح األول  ى األل ادة عل انوا زي م آ دم أنه ر المتق ي حديث عم ه السالم وف ه علي ين  (  (   : لقول ا ب وم م الق
يومئٍذ فكانوا ثالثمائة وبضعة عشر رجًال، آما سيأتي التنصيص على ذلك  ، وأما الصحابة )  ) التسعمائة إلى األلف

   . إن شاء اهللا وعلى أسمائهم

دم في حديث    اس       وتق ن عب م، عن مقسم، عن اب وم      : الحك در آانت ي ة ب ابع عشر من شهر       أن وقع ة الس الجمع
      . والسدي الكبير، وأبو جعفر، الباقر رمضان، وقاله أيضًا عروة بن الزبير، وقتادة، وإسماعيل،

مسعود في    األسود، عن عبد اهللا بن وروى البيهقي من طريق قتيبة، عن جرير، عن األعمش، عن إبراهيم، عن
   . صبيحتها يوم بدر تحروها إلحدى عشرة بقين فإن  : ليلة القدر قال

ال      : وروي عن زيد بن أرقم أنه سئل عن ليلة القدر، فقال  : قال البيهقي ا شك، وق ان     : ليلة تسع عشرة م وم الفرق ي
   . يوم التقى الجمعان

   . من شهر رمضان شرة ليلة مضتوالمشهور عن أهل المغازي أن ذلك لسبع ع  : قال البيهقي

يم،   أخبرنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا أبو عمرو بن  : ثم قال البيهقي السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق، ثنا أبو نع
ن     : ثنا عمرو بن عثمان ول   سمعت موسى ب ال          : طلحة يق در فق وم ب وب األنصاري عن ي و أي ا لسبع     : سئل أب إم
   . خلت أو إلحدى عشرة بقيت، وإما لسبع عشرة بقيت عشرة عشرة خلت أو لثالث

   . وهذا غريب جدًا

ه     وقد ذآر الحافظ بن عساآر في ترجمة قباث بن أشيم الليثي، من طريق نادهم إلي ره بإس دي وغي ه شهد     : الواق أن
   : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال يوم بدر مع المشرآين فذآر هزيمتهم مع قلة

هاء، ردت      ما رأيت مثل هذا األمر فر منه إال النساء،  : لت أقول في نفسيوجع ريش بالسِّ واهللا لو خرجت نساء ق
   . محمدًا وأصحابه

   . محمد، وقد وقع في نفسي اإلسالم لو قدمت المدينة فنظرت إلى ما يقول  : فلما آان بعد الخندق، قلت

الوا   : قال ين        في ظل المسجد في مأل من       هو ذاك   : فقدمتها فسألت عنه، فق ه من ب ا ال أعرف ه وأن أصحابه، فأتيت
   . أصحابه فسلمت

   ؟ األمر فر منه إال النساء  ما رأيت مثل هذا  : يا قباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر  : فقال



 

يئًا    أشهد أنك رسول اهللا فإن هذا األمر ما خرج مني إلى أحد قط،  : فقلت ه إال ش ه نفسي،    وال تزمزمت ب حدثت ب
   . أبايعك على اإلسالم فأسلمت فلوال أنك نبي ما أطلعك اهللا عليه، هلم

  فصل اختالف الصحابة يوم بدر في المغانم لمن تكون

انم من المشرآين      در في المغ ة        وقد اختلفت الصحابة رضي اهللا عنهم يوم ب انوا ثالث نهم وآ ٍذ، لمن تكون م يومئ
   . أصناف حين ولى المشرآون

     . أحد من المشرآين إليه ففرقة أحدقت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تحرسه خوفًا من أن يرجع

   . من متفرقات األماآن وفرقة ساقت وراء المشرآين يقتلون منهم ويأسرون، وفرقة جمعت المغانم

   . األمر المهم فادعى آل فريق من هؤالء أنه أحق بالمغنم من اآلخرين لما صنع من

ن   : قال ابن إسحاق ة        فحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره، عن سليمان ب ي أمام موسى، عن مكحول، عن أب
   : فقال سألت عبادة بن الصامت عن األنفال،  : الباهلي قال

ا، فنزعه        ه أخالقن ل وساءت في ا في النف ى رسول اهللا       فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفن ه إل دينا فجعل اهللا من أي
   . عن سواء  : بواء، يقول اهللا عليه وسلم، فقسمه بين المسلمين عن صلى

   . وهكذا رواه أحمد عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به

ين        : على السواء   : ومعنى قوله ا وب ذين جمعوه ين ال ا ب وا تحت         أي ساوى فيه ذين ثبت ين ال دو وب وا الع ذين اتبع ال
ذا تخميسها وصرف الخمس في           ، ممنالرايات، لم يخصص بها فريقًا منهم ا، وال ينفي ه ادعى التخصيص به

   . العلماء منهم أبو عبيدة وغيره، واهللا أعلم مواضعه، آما قد يتوهمه بعض

   . بدر بل قد تنفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفه ذو الفقار من مغانم

   . وهذا قبل إخراج الخمس أيضًا برة من فضة،وآذا اصطفى جمًال ألبي جهل آان في أنفه   : قال ابن جرير

اس        حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا ابن إسحاق، عن عبد  : وقال اإلمام أحمد ن عب د اهللا ب ن عب ن الحارث ب الرحمن ب
   : سالم، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت قال بن أبي ربيعة، عن سليمان بن موسى، عن أبي

ارهم   ليه وسلم فشهدت معه بدرًا، فالتقى الناسخرجنا مع النبي صلى اهللا ع فهزم اهللا العدو، فانطلقت طائفة في آث
نم       ى المغ ة عل ون، وأآبت طائف ه         يهزمون ويقتل ة برسول اهللا صلى اهللا علي ه، وأحدقت طائف ه ويجمعون يحوزون

   . غرة، حتى إذا آان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض وسلم ال يصيب العدو منه

   . نحن حويناها وليس ألحد فيها نصيب  : ذين جمعوا الغنائمقال ال

   . العدو وهزمناهم لستم بأحق به منا نحن نفينا منها  : وقال الذين خرجوا في طلب العدو

   . العدو منه غرة فاشتغلنا به خفنا أن يصيب  : وقال الذين أحدقوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وَلُه ِإْن   َوالرَُّسوِل َفاتَُّقوا اللََّه َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم َوَأِطيُعوا َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَأْنَفاِل ُقِل اْلَأْنَفاُل ِللَِّه }   : فأنزل اهللا اللََّه َوَرُس
   .  بين المسلمينفقسمها رسول اهللا ، ] 1  : األنفال [   { ُآْنُتْم ُمْؤِمِنيَن

ل       دو نف لم إذا أغار في أرض الع ه وس ان         وآان رسول اهللا صلى اهللا علي ث، وآ ل الثل ًا نف ل راجع إذا أقب ع، ف الرب
   . يكره األنفال



 

ن          رحمن ب د ال وري، عن عب ن ماجه من حديث الث ال الترمذي     وقد روى الترمذي، واب ذا    : الحارث آخره، وق ه
   . حديث حسن

   . عبد الرحمن من حديث  ) مستدرآه ( ، والحاآم في  ) صحيحه ( في  ورواه ابن حبان

   . صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه  : وقال الحاآم

ن          اآم، من طرق عن داود ب ان، والح ن حب ائي، واب و داود، والنس ن        وقد روى أب ة، عن اب د، عن عكرم ي هن أب
   .  )  ) من صنع آذا وآذا فله آذا وآذا (  (   : ليه وسلمع لما آان يوم بدر قال رسول اهللا صلى اهللا  : عباس قال

ال       فسارع في ذلك شبان الرجال، وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما آانت م، ق ذي جعل له ون ال الغنائم جاؤا يطلب
الى         ال تستأثروا علينا فإنا آنا ردءًا  : الشيوخ أنزل اهللا تع ازعوا ف ا، فتن تم إلين فتم لفئ و انكش م، ل نِ   }   : لك َأُلوَنَك َع  َيْس

    { ُمْؤِمِنيَن َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ِإْن ُآْنُتْم اْلَأْنَفاِل ُقِل اْلَأْنَفاُل ِللَِّه َوالرَُّسوِل َفاتَُّقوا اللََّه

م     : ومعنى الكالم اآلية آثارًا أخرى يطول بسطها ههنا، وقد ذآرنا في سبب نزول هذه ى حك أن األنفال مرجعها إل
   . للعباد في المعاش والمعاد اهللا ورسوله يحكما فيها بما فيه المصلحة

الى ال تع ذا ق اتَُّق }   : وله وِل َف ِه َوالرَُّس اُل ِللَّ ِل اْلَأْنَف َهُق ُتْم وا اللَّ وَلُه ِإْن ُآْن َه َوَرُس وا اللَّ ِنُكْم َوَأِطيُع ِلُحوا َذاَت َبْي  َوَأْص
   .  { ُمْؤِمِنيَن

ه      ى قول ى انتهى إل وا  }   : ثم ذآر ما وقع في قصة بدر وما آان من األمر حت ْن     َواْعَلُم ُتْم ِم ا َغِنْم ِه    َأنََّم َأنَّ ِللَّ ْيٍء َف َش
   . اآلية  { اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِآيِن َواْبِن السَِّبيِل ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي

ه         فالظاهر أن هذه اآلية مبينة لحكم اهللا في األنفال، الذي جعل مرده لم، فبين ه وس ى رسوله صلى اهللا علي ه وإل إلي
ه اهللا، أن رسول اهللا       اد تعالى، وهو قولتعالى وحكم فيه بما أر ن سالم رحم أبي زيد وقد زعم أبو عبيد القاسم ب

   . وسلم قسم غنائم بدر على السواء بين الناس، ولم يخمسها صلى اهللا عليه

   . ثم نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخًا لما تقدم

   . هذا نظر، واهللا أعلم ي، وفيوهكذا روى الوالبي عن ابن عباس وبه قال مجاهد، وعكرمة، والسد

ر      فإن في سياق اآليات قبل آية الخمس وبعدها آلها في غزوة بدر فيقتضي أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غي
ال في قصة شار         ) الصحيحين (  متفاصل بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضًا، ثم في ه ق ه أن عن علي رضي اهللا عن

ائم        حمزة إن إح فيه الذين اجتب أسنمتهما د أن غن ي عبي ى أب رد صريحًا عل ا ي داهما آانت من الخمس يوم بدر م
   . تخمس، واهللا أعلم بدر لم

   . واهللا أعلم بل خمست آما هو قول البخاري وابن جرير وغيرهما، وهو الصحيح الراجح،

   . المدينة فصل رجوع النبي عليه السالم من بدر إلى 

ه       لمدينة، وما آان من األمور فيفي رجوعه عليه السالم من بدر إلى ا ه من رب دًا منصورًا علي مسيره إليها مؤي
   . آانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان، سنة اثنتين من الهجرة أفضل الصالة والسالم، وقد تقدم أن الوقعة

ة     ) الصحيحين ( وثبت في  ام بالعرصة ثالث وم أق ه ا     أنه آان إذا ظهر على ق ام علي د أق ام، وق در    أي لسالم بعرصة ب
ذين سحبوا           ثالثة أيام آما تقدم، وآان رحيله منها ليلة رع أولئك ال در فق ى قليب ب ه ووقف عل االثنين فرآب ناقت

   . ذآره إليه، آما تقدم

   . ثم سار عليه السالم ومعه األسارى والغنائم الكثيرة

   . والظفر على من أشرك باهللا وجحده وبه آفر وقد بعث عليه السالم بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر



 

   . عبد اهللا بن رواحة إلى أعالي المدينة  : أحدهما

   . زيد بن حارثة إلى السافلة  : والثاني

ا      فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت  : قال أسامة بن زيد ان زوجه لم وآ ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
ه       هللا عنه قد احتبسعثمان بن عفان رضي ا د ضرب ل لم، وق ه وس عندها يمرضها بأمر رسول اهللا صلى اهللا علي
   . في بدر رسول اهللا بسهمه وأجره

ن      : وقد غشيه الناس وهو يقول جئته وهو واقف بالمصلى -زيد بن حارثة  -فلما قدم أبي   : قال أسامة ة ب ل عتب قت
ام،  ن           وز ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هش ة ب ام، وأمي ن هش ري العاص ب و البخت ن األسود، وأب ة ب مع

   . الحجاج خلف، ونبيه ومنبه ابنا

   ؟ يا أبة أحق هذا  : قلت  : قال

   . أي واهللا يا بني  : قال

ي صلى اهللا       من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن   : وروى البيهقي د أن النب ن زي أسامة ب
ن        عثمان وأسامة ابن زيد على رقية بنتعليه وسلم خلف  د ب دٍر، فجاء زي ام ب لم أي رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

د     : اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبشارة، قال أسامة حارثة على العضباء ناقة رسول إذا زي فسمعت الهيعة فخرجت ف
   . جاء بالبشارة، فواهللا ما صدقت حتى رأينا األسارى قد

   .  صلى اهللا عليه وسلم لعثمان بسهمهوضرب رسول اهللا

العصر باألثيل فلما صلى رآعة تبسم فسئل   صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرجعه من بدر  : وقال الواقدي
ال   مرَّ بي ميكائيل (  (   : عن تبسمه فقال ي وق ل          : وعلى جناحه النقع فتبسم إل اه جبري وم، وأت ي آنت في طلب الق إن
   .  )  ) قتال أهل بدر، على فرس أنثى معقود الناصية وقد عصم ثنييه الغبار حين فرغ من

   ؟ هل رضيت يا محمد إن ربي بعثني إليك وأمرني أن ال أفارقك حتى ترضى،  : فقال

   .  )  ) نعم (  (   : قال

ن    : قالوا  : قال الواقدي د ب د اهللا   وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زي ة وعب اءا       حارث ل فج ن رواحة من األثي اب
اهللا بن رواحة زيد بن حارثة من العقيق فجعل عبد اهللا بن رواحة ينادي  يوم األحد حين اشتد الضحى وفارق عبد

ل المشرآين وأسرهم،         : على راحلته لم وقت ه وس ل   يا معشر األنصار أبشروا بسالمة رسول اهللا صلى اهللا علي قت
   . سهيل بن عمرو و جهل، وقتل زمعة بن األسود، وأمية بن خلف، وأسرابنا ربيعة، وابنا الحجاج، وأب

   ؟ أحقًا يا ابن رواحة  : فقمت إليه فنحوته فقلت  : قال عاصم بن عدي

   . مقرنين أي واهللا وغدًا يقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باألسرى  : فقال

ون  الصبيان ينشدونثم تتبع دور األنصار بالعالية يبشرهم دارًا دارًا و ى إذا        : معه يقول و جهل الفاسق، حت ل أب قت
ن       د ب دم زي ة وق ي أمي ى دار بن لم القصواء يبشر أهل         انتهى إل ه وس ة رسول اهللا صلى اهللا علي ى ناق ة عل حارث

   . المدينة

ه   ى راحلت ة،       : فلما جاء المصلى صاح عل ا ربيع يبة ابن ة وش ل عتب ن خل       قت ة اب ل أمي ا الحجاج، وقت و  وابن ف، وأب
سهيل ابن عمرو ذو األنياب في أسرى آثير، فجعل بعض الناس  جهل، وأبو البختري، وزمعة بن األسود، وأسر

   . ما جاء زيد بن حارثة إال فال حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا  : ال يصدقون زيدًا ويقولون

   . م بالبقيعوسل وقدم زيد حين سوينا التراب على رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه



 

   ؟ قتل صاحبكم ومن معه  : وقال رجل من المنافقين ألسامة

ه   قد تفرق أصحابكم تفرقًا ال يجتمعون فيه  : وقال آخر ألبي لبابة أبدًا وقد قتل عليه أصحابه وقتل محمد وهذه ناقت
   . هللا قولكيكذب ا  : يقول من الرعب، وجاء فال، فقال أبو لبابة نعرفها، وهذا زيد ال يدري ماذا

   . ما جاء زيد إال فال  : وقالت اليهود

   ؟ أحق ما تقول  : فجئت حتى خلوت بأبي فقلت  : قال أسامة

ال  ك         : فق ى ذل ي فقويت نفسي ورجعت إل ا بن ول ي ا أق افق فقلت  أي واهللا حق م أنت المرجف برسول اهللا     : المن
   . عنقكفليضربن  وبالمسلمين، لنقدمنك إلى رسول اهللا إذا قدم

   . إنما هو شيء سمعته من الناس يقولونه  : فقال

ه   : قال م تسع          فجيء باألسرى وعليهم شقران مولى رسول اهللا صلى اهللا علي درًا وه م ب د شهد معه ان ق لم وآ وس
   . وأربعون رجًال الذين أحصوا

   . وهم سبعون في األصل مجتمع عليه ال شك فيه  : قال الواقدي

   . يهنئونه بما فتح اهللا عليه سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى الروحاء رؤوس الناسولقي ر  : قال

ان تخلفي عن     يا رسول اهللا الحمد هللا الذي أظفرك وأقر  : فقال له أسيد بن الحضير عينك، واهللا يا رسول اهللا ما آ
   . خلفتأنها عير ولو ظننت أنه عدو ما ت بدر وأنا أظن أنك تلقى العدو، ولكن ظننت

   .  )  ) صدقت (  (   : فقال له رسول اهللا

ى     : قال ابن إسحاق افًال إل لم ق يهم     ثم أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ه األسارى وف ة ومع ي      : المدين ن أب ة ب عقب
ن         معيط، والنضر بن الحارث وقد جعل على ن عمرو ب ذول ب ن مب ن عوف ب النفل عبد اهللا بن آعب بن عمرو ب

   . النجار مازن بن غنم بن

   : -الزغباء  يقال إنه هو عدي بن أبي  : قال ابن هشام -  : فقال راجز من المسلمين

  ليس بذي الطلح لها معرس* أقم لها صدورها يا بسبس 

  إن مطايا القوم ال تحبَّس* وال بصحراء عمير محبس 

  قد نصر اهللا وفر األخس* فحملها على الطريق أآيس 

ي المضيق        أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق  ثم   : قال ى آثيب بن زل عل الصفراء ن
   . سير إلى سرجة به  : وبين النازية يقال له

ه     فقسَّم هنالك النفل الذي أفاء اهللا على المسلمين من المشرآين على ان بالروحاء لقي السواء، ثم ارتحل حتى إذا آ
   . ومن معه من المسلمين فتح اهللا عليه المسلمون يهنئونه بما

ن     د ب ن عمر ويزي ان  فقال لهم سلمة بن سالمة بن وقش آما حدثني عاصم ب ه      : روم ا ب ذي تهنئونن ا ال واهللا إن   ؟ م
ة     دن المعلق ائز صلعًا آالب ال         لقينا إال عج م ق لم ث ه وس ا فتبسم رسول اهللا صلى اهللا علي ن أخي    (  (   : فنحرناه أي اب

   .  )  ) لمألا أولئك

   . األشراف والرؤساء  : يعني  : قال ابن هشام



 

  اهللا مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لعنهما 

ن          حتى إذا آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ابن إسحاق ي ب ه عل ن الحارث، قتل ل النضر ب بالصفراء قت
م من   ي           أهل مك   أبي طالب آما أخبرني بعض أهل العل ن أب ة ب ل عقب ة قت ان بعرق الظبي ى إذا آ م خرج حت ة، ث

   . معيط

   ؟ فمن للصبية يا محمد  : بقتله فقال عقبة حين أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال ابن إسحاق

   .  )  ) النار (  (   : قال

أبو عبيدة بن محمد بن عمار حدثني  وآان الذي قتله عاصم بن ثابت بن أبي األقلح أخو بني عمرو بن عوف آما
   . بن ياسر

ه  ( وآذا قال موسى بن عقبة في  يرًا         وزعم أن رسول اهللا صلى اهللا     ) مغازي ل من األسارى أس م يقت لم ل ه وس علي
   . غيره

   ؟ من بين من ههنا يا معشر قريش عالم أقتل  : ولما أقبل إليه عاصم بن ثابت قال  : قال

   . رسولهعلى عداوتك اهللا و  : قال

ال     لما أمر  : وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، عن الشعبي قال ة ق ل عقب لم بقت   : النبي صلى اهللا عليه وس
   ؟ أتقتلني يا محمد من بين قريش

ا    جاء وأنا ساجد خلف  ؟ أتدرون ما صنع هذا بي  ! نعم  (  (  (   : قال ا رفعه المقام فوضع رجله على عنقي وغمزها فم
لته          تى ظننت أن عيني ستندران، وجاء مرةح ة فغس ا ساجد فجاءت فاطم ى رأسي وأن اه عل أخرى بسًال شاة فألق

   .  )  ) عن رأسي

   . الزهري وغيره من أهل العلم بل قتل عقبة علي بن أبي طالب فيما ذآره  : ويقال  : قال ابن هشام

اداً عباد اهللا وأآثرهم آفر آان هذان الرجالن من شر  : قلت ا اهللا        ًا وعن ه لعنهم اًء لإلسالم وأهل دًا وهج ًا وحس وبغي
     . وقد فعل

   : مقتل أخيها فقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث في  : قال ابن هشام

  من صبح خامسة وأنت موفق* يا راآبًا إن األثيل مظنة 

  ما إن تزال بها النجائب تخفق* أبلغ بها ميتًا بأن تحيًة 

  جادت بوابلها وأخرى تخنق* مني إليك وعبرًة مسفوحة 

  أم آيف يسمع ميت ال ينطق* هل يسمعن النضر إن ناديته 

  من قومها والفحل فحل معرق* أمحمد يا خير ضيء آريمة 

  من الفتى وهو المغيظ المحنق* ما آان ضرك بأعز لو مننت وربما 

  ما ينفقبأعز ما يغلو به * أو آنت قابل فدية فلينفقن 

  وأحقهم إن آان عتق يعتق* والنضر أقرب من أسرت قرابة 



 

  هللا أرحام هنالك تشقق* ظلت سيوف بني أبيه تنوشه 

  رسف المقيد وهو عان موثق* صبرًا يقاد إلى المنية متعبًا 

ل     (  (   : وسلم لما بلغه هذا الشعر قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  : ويقال واهللا أعلم  : قال ابن هشام ذا قب لو بلغني ه
   .  )  ) قتله لمننت عليه

الموضع أبو هند، مولى فروة بن عمرو البياضي    وقد تلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بهذا  : قال ابن إسحاق
هدية لرسول اهللا صلى اهللا عليه  -وهو التمر والسويق بالسمن  -حيسًا  حجامه عليه السالم ومعه زق خمر مملوء

   . ووصى به األنصار سلم فقبله منهو

   . المدينة قبل األسارى بيوم ثم مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى قدم  : قال ابن إسحاق

ن إسحاق ال اب دار  : ق د ال ي عب ن وهب أخو بن ه ب دثني نبي ل  أن رسول  : وح ين أقب لم ح ه وس اهللا صلى اهللا علي
   .  )  ) استوصوا بهم خيرًا (  (   : باألسارى فرقهم بين أصحابه، وقال

ز   وآان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير ألبيه وأمه  : قال و عزي ي     : في األسارى، قال أب رَّ ب م
   . شديد يك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك  : فقال أخي مصعب بن عمير ورجل من األنصار يأسرني

فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني     رهط من األنصار حين أقبلوا بي من بدرفكنت في   : قال أبو عزيز
ز إال              بالخبز وأآلوا التمر لوصية رسول اهللا صلى  نهم آسرة خب د رجل م ع في ي ا تق ا م اهم بن لم إي ه وس اهللا علي

   . فأردها فيردها علي ما يمسها نفحني بها فأستحي

النضر بن الحارث، ولما قال أخوه مصعب   صاحب لواء المشرآين ببدر بعدوآان أبو عزيز هذا   : قال ابن هشام
   ؟ يا أخي هذه وصاتك بي  : له أبو عزيز قال  : ما قال -وهو الذي أسره  -ألبي اليسر 

ه قرشي          : فقال له مصعب دى ب ا ف ى م ه عن أغل ا   إنه أخي دونك فسألت أم ل له م، فبعثت      : فقي ة آالف دره أربع
   . رهم ففدته بهابأربعة آالف د

ر في       : قلت ن األثي ه اب ة  ( وأبو عزيز هذا اسمه زرارة فيما قال اط في أسماء        ) الصحابة  غاب ن خي ة ب ، وعدَّه خليف
   . الصحابة

ل        وآان أخ مصعب بن عمير ألبيه، وآان لهما أخ آخر ألبويهما وهو أبو ه قت ط من جعل د غل ر وق الروم بن عمي
   . واهللا أعلم زة آما سيأتي في موضعهيوم أحد آافرًا ذاك أبو ع

ن   : قال ابن إسحاق ال       حدثني عبد اهللا بن أبي بكر أن يحيى بن عبد اهللا ب ن زرارة ق ن سعد ب رحمن ب د ال دم    : عب ق
النبي صلى اهللا عليه وسلم عند آل عفراء في مناحتهم على عوف  باألسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة زوج

   . وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب  : قال ومعوذ ابني عفراء،

فرجعت إلى بيتي ورسول اهللا   : األسارى قد أتي بهم، قالت هؤالء  : واهللا إني لعندهم إذ أتينا فقيل  : تقول سودة  : قال
   . وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل صلى اهللا عليه وسلم فيه

ذلك أن قلت         : قالت د آ ا يزي اً        : فال واهللا ما ملكت نفسي حين رأيت أب تم آرام ديكم أال م تم بأي د أعطي ا يزي   ؟ أي أب
ول اهللا   ول رس ي إال ق ا أنبهن واهللا م ت   ف ن البي لم م ه وس وله   (  (   : صلى اهللا علي ى رس ى اهللا وعل ودة أعل ا س  ي

   .  )  )  ؟ تحرضين

أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما  ي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيتوالذ  : قلت يا رسول اهللا  : قال
   . قلت

   . آيفية فدائهم وآميته إن شاء اهللا ثم آان من قصة األسارى بالمدينة ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما بعد من



 

  - رضي اهللا عنه -ذآر فرح النجاشي بوقعة بدر  

د اهللا   أخبر  : قال الحافظ البيهقي ن عبي رحمن ب اد،         نا أبو القاسم عبد ال لمان النج ن س د ب دثنا أحم داد، ح الحرفي ببغ
د       حدثنا عبد اهللا بن أبي الدنيا، حدثني ا عب ارك أخبرن ن المب د اهللا ب حمزة بن العباس، ثنا عبدان بن عثمان، ثنا عب

   . -رجل من أهل صنعاء  -يزيد، بن جابر، عن عبد الرحمن  الرحمن بن

دخلوا   : قال اب         أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ف ان ثي ه خلق ه وهو في بيت علي علي
   . جالس على التراب

ه      : في وجوهنا قال فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما أن رأى ما  : قال جعفر ا يسرآم إن إني أبشرآم بم
أخبرني أ     ي، ف ك عدوه            نجاءني من نحو أرضكم عين ل لم وأهل ه وس ه صلى اهللا علي د نصر نبي اهللا عز وجل ق

   . فالن وفالن وفالن وأسر فالن وفالن وفالن وقتل

ه  ه آنت أرعى         : التقوا بواد يقال ل أني أنظر إلي ر األراك آ در آثي ه          ب ال ل ه، فق ي ضمرة إبل لسيدي رجل من بن
   ؟ ذه األخالطبساط وعليك ه ما بالك جالس على التراب ليس تحتك  : جعفر

ة،     إن حقًا على عباد اهللا  : إنا نجد فيما أنزل اهللا على عيسى  : قال م من نعم أن يحدثوا هللا تواضعًا عند ما يحدث له
   . اهللا عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع فلما أحدث اهللا لي نصر نبيه صلى

  بمكة وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم 

   ؟ ما وراءك  : اهللا الخزاعي فقالوا له آان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبدو  : قال ابن إسحاق

ام،           : قال ن هش م ب و الحك ة، وأب ن ربيع يبة ب ة، وش ن ربيع ه         قتل عتبة ب ن األسود ونبي ة ب ف، وزمع ن خل ة ب وأمي
   . ومنبه، وأبو البختري بن هشام

ن       : هذا، فسلوه عني، فقالوا واهللا لن يعقل  : ميةفلما جعل يعدد أشراف قريش، قال صفوان ابن أ ا فعل صفوان ب م
   ؟ أمية

   . قتال هو ذاك جالسًا في الحجر، قد واهللا رأيت أباه وأخاه حين  : قال

ة    ن عقب وه قطعت          : قال موسى ب ة وتحقق ى أهل مك ر إل ا وصل الخب رة       ولم ول آثي النساء شعورهم وعقرت خي
   . ورواحل

ًا من الجن         لما  : لقاسم بن ثابت أنه قال  ) الدالئل ( عن آتاب وذآر السهيلي  ة هاتف در سمعت أهل مك آانت وقعة ب
   : يقول

  سينقضُّ منها رآن آسرى وقيصرا* أزار الحنيفيون بدرًا وقيعًة 

  خرائد يضربن الترائب حسرا* أبادت رجاًال من لؤي وأبرزت 

  صد الهدى وتحيرالقد جار عن ق* فيا ويح من أمسى عدو محمد 

ال      وحدثني حسين بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس، عن   : قال ابن إسحاق اس ق ن عب ولى اب ة م و     : عكرم ال أب ق
ا أهل           آنت  : رافع مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم د دخلن ان اإلسالم ق ب، وآ د المطل ن عب اس اب غالمًا للعب

 ، وآان العباس يهاب قومه، ويكره خالفهم، وآان يكتم إسالمه، وآان ذاوأسلمت أم الفضل البيت، فأسلم العباس،
   . مال آثير متفرق في قومه



 

رة        ن المغي ام ب ن هش ه العاص ب م يتخلف       - وآان أبو لهب قد تخلف عن بدر فبعث مكان انوا صنعوا، ل ذلك آ وآ
ه رجًال      نهم رجل إال بعث مكان ر عن    -م اءه الخب ا ج ر     فلم در من ق ه اهللا وأخزاه،  مصاب أصحاب ب يش، آبت

   . ووجدنا في أنفسنا قوة وعزًا

زم،        : قال ا في حجرة زم داح أنحته داحي،        وآنت رجًال ضعيفًا وآنت أعمل األق ا أنحت أق ي لجالس فيه واهللا إن ف
   . الخبر وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرَّنا ما جاءنا من

ال    حجرة فكان ظهرهإذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر، حتى جلس على طنب ال إلى ظهري، فبينا هو جالس إذ ق
   . الحارث بن عبد المطلب قد قدم ابن -واسمه المغيرة  -هذا أبو سفيان   : الناس

ال  فجلس  : هلم إلي فعندك لعمري الخبر، قال  : فقال أبو لهب  : قال ي       : إليه والناس قيام عليه، فق ن أخي أخبرن ا اب ي
   ؟ آيف آان أمر الناس

ا   واهللا ما هو إال أن لقينا القوم فمنحناهم أآتافنا يقتلوننا  : قال آيف شاؤا، ويأسروننا آيف شاؤا، وأيم اهللا مع ذلك م
   . على جبل بلق بين السماء واألرض، واهللا ما تليق شيئًا وال يقوم لها شيء لمت الناس، لقينا رجاًال بيضًا

   . المالئكة تلك واهللا  : قلت فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم  : قال أبو رافع

فاحتملني وضرب بي األرض، ثم برك علي  وثاورته  : فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة، قال  : قال
ه ضربة فبلغت     فقامت أم الفضل -وآنت رجًال ضعيفًا  -يضربني  إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته ب

   . في رأسه شجة منكرة

   . عاش إال سبع ليال حتى رماه اهللا بالعدسة فقتلته ضعفته إن غاب عنه سيده، فقام موليًا ذليًال فواهللا مااست  : وقالت

   . حتى أنتن فلقد ترآه ابناه بعد موته ثالثًا ما دفناه  : زاد يونس عن ابن إسحاق

ا    ويحك  : قريش وآانت قريش تتقي هذه العدسة آما تتقي الطاعون حتى قال لهم رجل من ا أال تستحيان أن أباآم م
   ؟ قد أنتن في بيته ال تدفنانه

   . إنا نخشى عدوة هذه القرحة  : فقاال

ى أعال          انطلقا فأنا أعينكما عليه فواهللا ما غسلوه إال قذفًا بالماء  : فقال وه إل م احتمل ه، ث دنون من ا ي د م عليه من بعي
   . عليه الحجارة مكة فأسندوه إلى جدار، ثم رضموا

ا     وحدثني يحيى بن عباد بن عبد اهللا بن  : ال يونس عن ابن إسحاقق ؤمنين أنه الزبير، عن أبيه، عن عائشة أم الم
     . إال تسترت بثوبها حتى تجوزه آانت ال تمرُّ على مكان أبي لهب هذا

الوا  ناحت قريش على قتالهم، ثم  : قال ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد قال وا ي   : ق دًا وأصحابه    ال تفعل غ محم بل
   . تستأنسوا بهم ال يأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء فيشمتوا بكم، وال تبعثوا في أسراآم حتى

ى   وآان هذا من تمام ما عذب اهللا به أحياءهم في ذلك الوقت، وهو  : قلت ترآهم النوح على قتالهم، فإن البكاء عل
   . الميت مما يبل فؤاد الحزين

زمعة، وعقيل، والحارث، وآان يحب أن   وآان األسود بن المطلب قد أصيب له ثالثة من ولده،  : اققال ابن إسح
د ذهب بصره     -نائحة من الليل، فقال لغالم له  فبينما هو آذلك إذ سمع  : يبكي على بنيه قال أنظر هل     : -وآان ق
   ؟ احترق فإن جوفي قد -ولده زمعة   : يعني -قريش على قتالها لعلي أبكي على أبي حكيمة  أحل النحب هل بكت

   . لها أضلته إنما هي امرأة تبكي على بعير  : فلما رجع إليه الغالم قال  : قال

   : فذاك حين يقول األسود  : قال



 

  ويمنعها من النوم السهود* أتبكي أن أضل لها بعير 

  على بدر تقاصرت الجدود* فال تبكي على بكر ولكن 

  ومخزوم ورهط أبي الوليد* بني هصيص على بدر سراة 

  وبكى حارثًا أسد األسود* وبكى إن بكيت أبا عقيل 

  وما ألبي حكيمة من نديد* وبكيهم وال ُتسمي جميعًا 

  ولوال يوم بدر لم يسودوا* أال قد ساد بعدهم رجال 

  فداء أسراهم بعث قريش إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   . آان في األسارى أبو وداعة بن ضبيرة السهميو  : قال ابن إسحاق

اً     (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا آيس ة ابن ه بمك داء           إن ل د جاء في طلب ف ه ق أنكم ب ال، وآ اجرًا ذا م ت
   .  )  ) أبيه

وداعة، وهو الذي وأصحابه؛ قال المطلب بن أبي  ال تعجلوا بفداء أسراآم ال يأرب عليكم محمد  : فلما قالت قريش
صدقتم ال تعجلوا، وانسل من الليل وقدم المدينة فأخذ أباه بأربعة آالف   : َعنى آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . فانطلق به درهم

مكرز بن حفص بن األخيف في فداء سهيل  وآان هذا أول أسير فدي ثم بعثت قريش في فداء أسراهم، فقدم  : قلت
   : بني سالم بن عوف فقال في ذلك لذي أسراه مالك بن الدخشم أخوبن عمرو، وآان ا

  أسيرًا به من جميع األمم* أسرت سهيًال فال ابتغي 

  فتاها سهيل إذا يظلم* وخندف تعلم أن الفتى 

  وأآرهت نفسي على ذي العلم* ضربت بذي الشفر حتى انثنى 

   . لىوآان سهيل رجًال أعلم من شفته السف  : قال ابن إسحاق

ؤي  وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء أخو بني عامر ابن  : قال ابن إسحاق ال لرسول        : ل ن الخطاب ق أن عمر ب
   ؟ بن عمر ويدلع لسانه فال يقوم عليك خطيبًا في موطن أبدًا دعني أنزع ثنية سهيل  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   .  )  ) بي وإن آنت نبيًا ثل به فيمثل اهللاال أم (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . وهذا حديث مرسل بل معضل  : قلت

ال     : قال ابن إسحاق لم ق ه وس ذا     وقد بلغني أن رسول اهللا صلى اهللا علي ًا ال      (  ( لعمر في ه وم مقام ه عسى أن يق إن
   .  )  ) تذمه

اهللا عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب،  هللا صلىوهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول ا  : قلت
   . ونجم النفاق بالمدينة وغيرها

   . موضعه فقام بمكة فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف آما سيأتي في

   . هات الذي لنا  : فلما قاولهم فيه مكرز وانتهى إلى رضائهم قالوا  : قال ابن إسحاق



 

   . فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزًا عندهم ه وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه،اجعلوا رجلي مكان رجل  : قال

   . وأنشد له ابن إسحاق في ذلك شعرًا أنكره ابن هشام، فاهللا أعلم

   . األسارى عمرو بن أبي سفيان صخر بن حرب وآان في  : وحدثني عبد اهللا بن أبي بكر قال  : قال ابن إسحاق

   . وآانت أمه بنت عقبة بن أبي معيط  : قال ابن إسحاق

   . بل آانت أمه أخت أبي معيط  : قال ابن هشام

   . وآان الذي أسره علي بن أبي طالب  : قال ابن هشام

ال     : قال ابن إسحاق ي بكر ق ي    : وحدثني عبد اهللا بن أب ل ألب فيان  فقي ال      : س ك، ق رًا ابن د عم ى دمي      : أف أيجتمع عل
   . دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا لهم  ؟ لة وأفدي عمرًاومالي، قتلوا حنظ

ي        فبينما هو آذلك محبوس بالمدينة إذ خرج سعد بن النعمان بن  : قال م أحد بن ن عوف، ث أآال أخو بني عمرو ب
ب  معاوية معتمرًا ومعه مرية له وآان شيخًا س مسلمًا في غنم له بالبقيع، فخرج من هنالك معتمرًا ولم يظن أنه يح

   . بخير معتمرًا، وقد آان عهد قريش أن قريشًا ال يعرضون ألحد جاء حاجًا أو معتمرًا إال بمكة إنما جاء

   : فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكة فحبسه بابنه عمر وقال في ذلك

  تعاقدتم ال تسلموا السيد الكهال* أرهط ابن أآَّاٍل أجيبوا دعاءه 

  ن لم يكفوا عن أسيرهم الكباللئ* فإن بني عمرو لئام أذلة 

   : فأجابه حسان بن ثابت يقول  : قال

  ألآثر فيكم قبل أن يؤسر القتال* لو آان سعد يوم مكة مطلقا 

  تحنُّ إذا ما أنبضت تحفز النبال* بعضب حسام أو بصفراء نبعة 

وسألوه أن يعطيهم عمرو بن فأخبروه خبره  ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال
   . فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد أبي سفيان فيفكوا به صاحبهم فأعطاهم النبي

ة ختن رسول       وقد آان في األسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد  : قال ابن إسحاق ن أمي العزى بن عبد شمس ب
   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزوج ابنته زينب

   . وآان الذي أسره خراش بن الصمة أحد بني حرام  : هشام قال ابن

االً    : قال ابن إسحاق دودين م د         وآان أبو العاص من رجال مكة المع ة بنت خويل ه هال ة وتجارة، وآانت أم وأمان
ا زينب     أخت خديجة بنت خويلد، وآانت خديجة هي التي سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يزوجه بابنته

   . الوحي ال يخالفها وذلك قبل وآان

ة     ه رقي د زوج ابنت وم   -وآان عليه السالم ق ي     -أو أم آلث ن أب ة ب و لهب        من عتب ال أب وحي ق ا جاء ال   : لهب، فلم
ن   اشغلوا محمدًا بنفسه، وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل الدخول، فتزوجها عثمان ب

   . عفان رضي اهللا عنه

   . قريش شئت فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة من  : ومشوا إلى أبي العاص فقالوا



 

لم   ال واهللا ال أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من  : قال قريش، وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
     . يثني عليه في صهره خيرًا فيما بلغني

   . سيأتي يه في صهره ثابت في الصحيح آماالحديث بذلك في الثناء عل  : قلت

ان اإلسالم     وآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يحل بمكة  : قال ابن إسحاق ره، وآ وال يحرم، مغلوبًا على أم
   . عليه وسلم وبين أبي العاص، وآان ال يقدر على أن يفرق بينهما قد فرق بين زينب ابنة رسول اهللا صلى اهللا

ة سنة ست من         إنم  : قلت ام الحديبي ى المشرآين ع ه إن شاء اهللا       ا حرم اهللا المسلمات عل يأتي بيان ا س الهجرة آم
   . تعالى

ة في       : أبيه، عن عائشة قالت حدثني يحيى بن عباد بن عبد اهللا بن الزبير، عن  : قال ابن إسحاق لما بعث أهل مك
ا       صلى اهللا عليه و فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول اهللا الدة له ه بق ال، وبعثت في سلم في فداء أبي العاص بم

لم رق    فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا    : أدخلتها بها على أبي العاص حين بني عليها، قالت آانت خديجة ه وس علي
   .  )  ) عليها الذي لها فافعلوا إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا (  (   : لها رقة شديدة وقال

   . يا رسول اهللا، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها  ! نعم  : قالوا

   : عليه وسلم من األسارى بغير فداء فكان ممن سمي لنا ممن من عليه رسول اهللا صلى اهللا  : قال ابن إسحاق

   . أبو العاص بن الربيع  : من بني أمية

ن      : ومن بني مخزوم ن عمر ب د ب ن        المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبي ي الحارث ب مخزوم، أسره بعض بن
   . الخزرج فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله فلحق بقومه

ه   : قال ابن إسحاق ي سبيل زينب     وقد آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أخذ علي ي  -أن يخل اجر    : يعن أن ته
   . سيأتي فوفى أبو العاص بذلك آما -إلى المدينة 

   . هنا فأخرناه ألنه أنسب واهللا أعلموقد ذآر ذلك ابن إسحاق ه

ة   وقد تقدم ذآر افتداء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى اهللا عليه وسلم نفسه وعقيًال ونوفًال ابني أخويه بمائ
   . أوقية من الذهب

   . آان الذي أسر أبي العاص أبو أيوب خالد بن زيد  : وقال ابن هشام

مخزوم ترك في أيدي أصحابه، فأخذوا    ي رفاعة بن عائذ بن عبد اهللا بن عمر بنوصيفي بن أب  : قال ابن إسحاق
   . لهم عليه ليبعثن لهم بفدائه فخلوا سبيله ولم يف

   : قال حسان بن ثابت في ذلك

  قفا ثعلٍب أعيا ببعض الموارد* ما آان صيفي ليوفي أمانًة 

ا   بن أهيب بن وأبو عزة عمرو بن عبد اهللا بن عثمان  : قال ابن إسحاق حذافة بن جمع آان محتاجًا ذا بنات، قال ي
   . وإني لذو حاجة وذو عيال، فامنن علي لقد عرفت ما لي من مال،  : رسول اهللا

   . عليه أحدًا فمنَّ عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخذ عليه أن ال يظاهر

   : لكفقال أبو عزة يمدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذ

  بأنك حق والمليك حميد* من مبلغ عني الرسول محمدًا 



 

  عليك من اهللا العظيم شهيد* وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى 

  لها درجات سهلة وصعود* وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة 

  شقي ومن سالمته لسعيد* فإنك من حاربته لمحارب 

  سرة وقعودتأوَّب ما بي، ح* ولكن إذا ذّآرت بدرًا وأهله 

المشرآون بعقله فرجع إليهم، فلما آان يوم أحد  ثم إن أبا عزة هذا نقض ما آان عاهد الرسول عليه، ولعب  : قلت
لم     أسر أيضًا فسأل من النبي صلى اهللا ه وس ي صلى اهللا علي  ال أدعك  (  (   : عليه وسلم أن يمنَّ عليه أيضًا فقال النب

   .  )  ) مرتين خدعت محمدًا  : تمسح عارضيك وتقول

   . ثم أمر به فضربت عنقه آما سيأتي في غزوة أحد

ي      )  ) المؤمن من جحر مرتين ال يلدغ (  (   : إن فيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : ويقال ال الت ذا من األمث ، وه
   . لم تسمع إال منه عليه السالم

ر  وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير  : قال ابن إسحاق ن الزبي ال  ، عن عروة ب ن وهب الجمحي        : ق ر ب جلس عمي
در بيسير،    ريش          مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل ب ياطين ق ن وهب شيطانًا من ش ر ب ان عمي وآ

ه    ن             وممن آان يؤذي رسول اهللا صلى اهللا علي ه وهب ب ان ابن ة وآ اء وهو بمك ه عن ون من لم وأصحابه ويلق وس
   . عمير في أسارى بدر

   . والذي أسره رفاعة بن رافع أحد بني زريق  : ال ابن هشامق

ال صفوان     فذآر أصحاب  : فحدثني محمد بن جعفر، عن عروة  : قال ابن إسحاق ا أن    : القليب ومصابهم فق واهللا م
   . في العيش بعدهم خير

ال     : قال له عمير دي قضاؤه، وعي يه   صدقت، أما واهللا لوال دين علي ليس عن دي، لرآبت    أخشى عل م الضيعة بع
   . أيديهم إلى محمد حتى أقتله، فإن لي فيهم علة ابني أسير في

ا أقضيه عنك     : فاغتنمها صفوان بن أمية فقال  : قال وا، ال يسعني         علي دينك أن ا بق الي أواسيهم م ك مع عي وعيال
   . شيء ويعجز عنهم

   . فاآتم علي شأني وشأنك  : فقال له عمير

   . سأفعل  : قال

فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين  ثم أمر عمير بسيفه، فشحذ له وسم ثم انطلق حتى قدم المدينة،  : قال
د      يتحدثون عن يوم بدر، ويذآرون ما أآرمهم ن وهب وق ر ب اهللا به وما أراهم في عدوهم، إذ نظر عمر إلى عمي

   . متوشحًا السيف أناخ على باب المسجد

م دخل      الكلب عدو اهللا عمير بن وهب ما جاء إال لشر وهو الذيهذا   : فقال در، ث وم ب حرش بيننا وحزرنا للقوم ي
   . يا نبي اهللا هذا عدو اهللا عمير بن وهب قد جاء متوشحًا سيفه  : على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

   .  )  ) فأدخله علي (  (   : قال

ى رسول      : آان معه من األنصار  ة سيفه في عنقه فلببه بها، وقال لمنفأقبل عمر حتى أخذ بحمال  : قال وا عل ادخل
     . واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاجلسوا عنده



 

ا رآه رسول اهللا           لم فلم ه وس ى رسول اهللا صلى اهللا علي ه عل م دخل ب ال        ث ه ق يفه في عنق ة س   : وعمر آخذ بحمال
   .  )  ) أرسله يا عمر، ادن يا عمير (  ( 

نهم      -أنعم صباحًا   : فدنا ثم قال ة بي ة أهل الجاهلي ال  -وآانت تحي ر من       (  (   : رسول اهللا  فق ة خي ا اهللا بتحي د أآرمن ق
   .  )  ) الجنة تحيتك يا عمير بالسالم تحية أهل

   . أما واهللا يا محمد إن آنت بها لحديث عهد  : قال

   .  )  )  ؟ فما جاء بك يا عمير  (  (   : قال

   . جئت لهذا األسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه  : قال

   )  )  ؟ فما بال السيف في عنقك (  (   : قال

   ؟ قبحها اهللا من سيوف وهل أغنت شيئًا   : قال

   )  )  ؟ أصدقني ما الذي جئت له  (  (   : قال

   . ما جئت إال لذلك  : قال

م قلت   بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذآرتما أصحاب (  (   : قال ي      : القليب من قريش، ث ن عل وال دي ل
ل   وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدًا، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك، على أن تقتلني له واهللا حائ

   .  )  ) ذلك بينك وبين

زل عليك     اهللا، قد آنا يا رسول اهللا نكذبك بما أشهد أنك رسول  : فقال عمير ا ين آنت تأتينا به من خبر السماء، وم
ا     م يحضره إال أن داني            من الوحي، وهذا أمر ل ذي ه د هللا ال ه إال اهللا فالحم اك ب ا أت م م ي ألعل واهللا إن وصفوان، ف

   . وساقني هذا المساق لإلسالم

   . ثم شهد شهادة الحق

   . ، ففعلوا )  ) وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره فقهوا أخاآم في دينه، (  (   :  عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا

أذن   إني آنت جاهدًا على إطفاء نور اهللا، شديد  : ثم قال يا رسول اهللا األذى لمن آان على دين اهللا، وأنا أحب أن ت
ا آنت أوذي       رسوله وإلى اإلسالم لعل ا لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى اهللا وإلى نهم آم تهم في دي ديهم، وإال آذي هللا يه

   . دينهم أصحابك في

ان صفوان حين        ة، وآ لم فلحق بمك ه وس ول      فأذن له رسول اهللا صلى اهللا علي ن وهب يق ر ب ابشروا    : خرج عمي
ان         در، وآ ة ب يكم وقع ام تنس أتيكم اآلن في أي ة ت أخبره عن          بوقع دم راآب ف ى ق ان حت ه الرآب صفوان يسأل عن

   . ينفعه بنفع أبدًا المه، فحلف أن ال يكلمه أبدًا والإس

ويؤذي من خالفه أذى شديدًا فأسلم على يديه ناس  فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعوا إلى اإلسالم  : قال ابن إسحاق
   . آثير

ه    عدو اهللا إبليس حين نكص  هو الذي رأى -أو الحارث بن هشام  -وعمير بن وهب   : قال ابن إسحاق ى عقبي عل
ك       إني بريء منكم إني  : يوم بدر وفر هاربًا وقال ن مال أرى ما ال ترون، وآان إبليس يومئٍذ في صورة سراقة ب

   . بن جعشم أمير مدلج

 

 



 

   . فصل نزول سورة األنفال في بدر 

در وهو من أول س      ثم إن اإلمام محمد بن إسحاق رحمه اهللا تكلم على ما نزل من القرآن في  ال  قصة ب ورة األنف
م          إلى آخرها فأجاد وأفاد، وقد تقصينا الكالم على ذلك ك فلينظره ث ى ذل ا التفسير فمن أراد اإلطالع عل في آتابن

   . وهللا الحمد والمنة

   . المسلمين فصل تسمية من شهد بدرًا من 

جرين أوًال، ثم أسماء شهدها من المها ثم شرع ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرًا من المسلمين فسرد أسماء من
ى أن  ا إل ها وخزرجه ن األنصار أوس هدها م ن ش ال م اجرين    : ق ن المه لمين م ن المس درًا م هد ب ن ش ع م فجمي

ه       ة            واألنصار من شهدها ومن ضرب ل اجرين ثالث ة عشر رجًال، من المه ة رجل وأربع بسهمه وأجره ثلثمائ
   . أحد وستون رجًال وثمانون، ومن األوس

   . ة وسبعون رجًالومن الخزرج مائ

م      مرتبين على حروف المعجم بعد  ) صحيحه ( وقد سردهم البخاري في  لم ث ه وس البداءة برسول اهللا صلى اهللا علي
   . بأبي بكر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم

ك     ى حروف المعجم وذل اب    وهذه تسمية من شهد بدرًا من المسلمين مرتبين عل ر   ( من آت ام الكبي ا   ) األحك فظ للح
د رسول       ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي وغيره د آدم محم يد ول بعد البداءة باسم رئيسهم وفخرهم وس

   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  المعجم أسماء أهل بدر مرتبة على حروف 

  حرف األلف 

ن  األرقم عبد مناف  سيد القراء، األرقم بن أبي األرقم، وأبو  : أبي بن آعب النجاري بن أسد بن عبد اهللا بن عمر ب
   . الفاآه بن يزيد بن خلدة بن عامر بن العجالن مخزوم المخزومي، أسعد بن يزيد بن

   . أسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم، آذا قال موسى بن عقبة

ن   سواد بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عدي شك فيه، وقال  : وقال األموي سواد    : إسحاق سلمة بن الفضل، عن اب
   . بن رزيق بن ثعلبة

أسير بن عمرو بن أمية بن لوزان بن   : وقيل سواد بن زيد، أسير بن عمرو األنصاري أبو سليط،  : وقال ابن عائذ
ذا      سالم بن ثابت الخزرجي، ولم يذآره موسى بن ن الحارث األوسي، آ عقبة، أنس بن قتادة بن ربيعة بن خالد ب

     . أنيس  : سماه األموي في السيرةو سماه موسى بن عقبة،

ن    : قلت ري   وأنس بن مالك خادم النبي صلى اهللا عليه وسلم لما روى عمر ب د اهللا       : شبة النمي ن عب د ب دثنا محم ح
   ؟ أشهدت بدرًا  : قيل ألنس بن مالك  : قال  : األنصاري، عن أبيه، عن ثمامة بن أنس

   !  ؟ وأين أغيب عن بدر ال أم لك   : قال

ي، عن         : وقال محمد بن سعد ا أب د اهللا األنصاري، ثن ن عب د ب ال ألنس        أخبرنا محم ه ق ك أن ن مال ولى ألنس ب   : م
   ؟ شهدت بدرًا

   ؟ ال أم لك وأين أغيب عن بدر  : قال

ك مع رسول اهللا صلى      : قال محمد بن عبد اهللا األنصاري در وهو غالم        خرج أنس بن مال ى ب لم إل ه وس اهللا علي
   . خدمهي



 

ي  و الحجاج المزي ف افظ أب يخنا الح ال ش ه ( ق ال  :  ) تهذيب ذا ق د من أصحاب   : األنصاري هك ك أح ذآر ذل م ي ول
   . المغازي

ن     ن عمرو ب ة ب ولى        أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوي ن النجار، أنسة الحبشي م ك ب مال
ن        ت بنرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أوس بن ثاب ن الحارث ب د اهللا ب ن عب المنذر النجاري، أوس بن خولي ب

   . بن عوف بن الخزرج الخزرجي عبيد بن مالك بن سالم بن غنم

ة     ن عقب ال موسى ب ن         : وق ن خولي، أوس ب ن الحارث ب د اهللا ب ن عب ن       أوس ب ادة ب الصامت الخزرجي أخو عب
   . بن سعد بن ليث بن بكر حليف بني عدي بن آعب ةالصامت، إياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غير

  حرف الباء 

ن أصرم    ة ب وي حليف        بجير بن أبي بجير حليف بني النجار، بحاث بن ثعلبة بن خزم ارة البل ن عم ن عمرو ب ب
ن      د ب ن زي ن خرشة ب ن            األنصار، بسبس بن عمرو بن ثعلبة ب يس ب ن ق ن رشدان ب ان ب ن ذبي ن سعيد ب عمرو ب

   . العينين هو وعدي بن أبي الزغباء آما تقدم ليف بني ساعدة وهو أحدجهينة الجهني ح

اة المسمومة،   ة الخزرجي        بشر بن البراء بن معرور الخزرجي الذي مات بخيبر من الش ن ثعلب ن سعد ب بشير ب
   . الصديق إنه أول من بايع  : والد النعمان بن بشير، ويقال

ه بسهمه        ه عليه السالم من الروحاء   بشير بن عبد المنذر أبو لبابة األوسي رد ة وضرب ل ى المدين واستعمله عل
   . وأجره

  حرف التاء 

ن          ن الحارث ب ن عوف ب ن جدارة ب ة ب ن أمي ن       تميم بن يعار بن قيس بن عدي ب ولى خراش ب يم م الخزرج، تم
   . الصمة، تميم مولى بني غنم بن السلم

   . هو مولى سعد بن خيثمة  : وقال ابن هشام

  الثاء حرف 

ال     ة ويق ن ثعلب ذا   ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجالن، ثابت ب ة ه ن         : لثعلب ن الحارث ب د ب ن زي الجدع ب
   . حرام بن غنم بن آعب بن سلمة

ن     ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيرة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار النجاري، ثابت ب
ن         الك بن عدي بن عامر بن غنم بنخنساء بن عمرو بن م د ب ن زي ن عمرو ب عدي بن النجار النجاري، ثابت ب

   . بن النجار النجاري، ثابت بن هزال الخزرجي عدي بن سواد بن مالك بن غنم بن عدي

ن األوس،           ك ب ن مال د ب ن زي ة ب ن أمي د ب ن عبي ك         ثعلبة بن حاطب بن عمرو ب ن مال د ب ن عبي ن عمرو ب ة ب ثعلب
   . عنمة بن عدي بن نابئ السلمي علبة بن عمرو بن محصن الخزرجي، ثعلبة بنالنجاري، ث

   . بن دودان بن أسد ثقف بن عمرو من بني حجر آل بني سليم وهو من حلفاء بني آثير بن غنم

   حرف الجيم 

ن   النجاري، جابر بن عبد اهللا  جابر بن خالد بن مسعود بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار اب ب بن رئ
   . آعب بن سلمة السلمي أحد الذين شهدوا العقبة النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن

البخاري فيهم في مسند عن سعيد بن منصور  فأما جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام السلمي أيضًا فذآره  : قلت
   . أمتح ألصحابي الماء يوم بدر آنت  : جابر وقال عن أبي معاوية عن األعمش عن أبي سفيان عن



 

ن سعد    د ب ن     : وهذا اإلسناد على شرط مسلم لكن قال محم د ب ي  -عمر   ذآرت لمحم دي    : يعن ذا الحديث    -الواق ه
   . شهد بدرًا فقال هذا وهم من أهل العراق وأنكر أن يكون جابر

د اهللا  إسحاق حدثنا روح بن عبادة، ثنا زآريا بن  : وقال اإلمام أحمد بن حنبل ، ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عب
ل     غزوت مع رسول اهللا صلى  : يقول ا قت ي فلم اهللا عليه وسلم تسع عشرة غزوة ولم أشهد بدرًا وال أحدًا منعني أب

   . أحد لم أتخلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن غزاة أبي يوم

   . ورواه مسلم عن أبي خيثمة عن روح

   . السلمي، جبر بن عتيك األنصاري، جبير بن إياس الخزرجي جبار بن صخر

  حرف الحاء 

ن أخي سعد         اذ ب ن مع ن أوس ب ن       الحارث بن أنس بن رافع الخزرجي، الحارث ب اذ األوسي، الحارث ب ن مع ب
ه بسهمه        حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن األوس ق وضرب ل رده عليه السالم من الطري

ي       الحارث ابن خزمة بن عدي بن أبي غنم وأجره ن الخزرج حليف لبن بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف ب
   . زعور ابن عبد األشهل

ق وضرب       ه آسر من الطري ن       الحارث بن الصمة الخزرجي ردَّه عليه السالم ألن ه بسهمه وأجره، الحارث ب ل
   . لحارث بن النعمان بن أمية األنصاريا عرفجة األوسي، الحارث بن قيس بن خلدة أبو خالد الخزرجي،

ى  ع        حارثة بن سراقة النجاري أصابه سهم غرب وهو في النظارة فرفع إل ن راف ان ب ن النعم ة ب ردوس، حارث الف
   . أسد بن عبد العزى بن قصي األنصاري، حاطب بن أبي بلتعة اللخمي حليف بني

   . هشام عن غير ابن إسحاق كذا ذآره ابنحاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية األشجعي من بني دهمان ه

   .  ) مغازيه ( عائذ في  حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود آذا ذآره ابن  : وقال الواقدي

   . هو رجل مجهول  : حاطب بن عمرو بن عبد شمس سمعته من أبي وقال  : وقال ابن أبي حاتم

ال  واء الخز     : الحباب بن المنذر الخزرجي ويق ان ل ٍذ،  آ ه يومئ ي          رج مع ي حرام من بن ولى بن ن أسود م حبيب ب
   . سلمة

ن الخزرج        : حبيب بن سعد بدل أسود، وقال ابن أبي حاتم  : وقال موسى بن عقبة ولى آل جشم ب لم م حبيب بن أس
   . أنصاري بدري

ن    أرى النداء، الحصي  حريث بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه األنصاري أخو عبد اهللا بن زيد الذي ن الحارث ب ن اب
   . عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المطلب بن عبد مناف، حمزة بن عبد المطلب بن هاشم

  حرف الخاء 

اري،    وب النج و أي د أب ن زي د ب دم، خال اس المتق و إي ر أخ ن البكي د ب الن    خال ن العج ك ب ن مال يس ب ن ق د ب خال
ذ          : وقيل الخزرج، األنصاري، خارجة بن الحمير حليف بني خنساء من ن عائ ر وسماه اب ن الحمي ة ب اسمه حارث

   . خارجة فاهللا أعلم

و رة وه ي زه ن األرت حليف بن اب ب د الخزرجي صهر الصديق، خب ن زي ين  خارجة ب اجرين األول من المه
غزوان من المهاجرين األولين، خراش بن الصمة  من خزاعة، خباب مولى عتبة بن  : وأصله من بني تميم ويقال

   . خريم بن فاتك ذآره البخاري فيهم خبيب بن إساف بن عنبة الخزرجي، السلمي،



 

ن        خليفة بن عدي الخزرجي، خليد بن قيس بن النعمان بن سنان بن عبيد ة ب ن حذاف يس ب األنصاري السلمي، خن
ه حفصة         قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن ٍذ فتأيمت من ل يومئ ؤي السهمي قت آعب بن ل

   . ر بن الخطاببنت عم

ن   ي       خوات بن جبير األنصاري ضرب له بسهمه وأجره لم يشهدها بنفسه، خولى ب ي حليف بن ي خولى العجل أب
   . وخالد بن عمرو بن الجموح الخزرجيون عدي من المهاجرين األولين، خالد بن رافع، وخالد بن سويد،

  حرف الذال 

غبشان بن سليم بن ملكان بن أفصى  بن عمرو بن نضلة من ذآوان بن عبد قيس الخزرجي، ذو الشمالين بن عبد
     . زهرة قتل يومئٍذ شهيدًا بن حارثة بن عمرو بن عامر من بني خزاعة حليف لبني

   . أعسرًا ذو الشمالين ألنه آان  : واسمه عمير وإنما قيل له  : قال ابن هشام

  حرف الراء 

ام  رافع بن الحارث األوسي، رافع بن عنجد ن هش ع     : ة قال اب ه، راف ل        هي أم وذان الخزرجي قت ن ل ى ب ن المعل ب
   . يومئٍذ

ربعي بن أبي   : وقال موسى بن عقبة ربعي بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجالن بن ضبيعة
ن           رافع، ربيع بن إياس الخزرجي، ربيعة بن أآثم بن نم ب ن غ ن عامر ب ز ب ن لكي ن عمرو ب ن  سخبرة ب دودان ب

   . بن عبد مناف وهو من المهاجرين األولين أسد بن خزيمة حليف ابني عبد شمس

ع،         رخيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة الخزرجي، رفاعة ن راف ع الزرقي أخو خالد ب ن راف ب
   . لبابة، رفاعة بن عمرو بن زيد الخزرجي رفاعة بن عبد المنذر بن زنير األوسي أخو أبي

  حرف الزاي 

ه،      الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ابن عمة رسول لم وحواري ه وس اهللا صلى اهللا علي
   . األخرس بن عمرو الجهني زياد بن  : زياد بن عمرو وقال موسى بن عقبة

ن    برذ زياد بن آعب بن عمرو بن عدي بن رفاعة بن آليب بن  : وقال الواقدي عة بن عدي بن عمرو الزبعري ب
ن      رشدان بن قيس بن جهينة، زياد بن لبيد الزرقي، زياد ة ب ن ثعلب لم ب بن المزين بن قيس الخزرجي، زيد بن أس

   . حارثة بن شرحيبل مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنه عدي بن عجالن بن ضبيعة، زيد بن

و   ن الخطاب رضي اهللا عنهما، زيد بنزيد بن الخطاب بن نفيل أخو عمر ب سهل بن األسود بن حرام النجاري أب
   . طلحة رضي اهللا عنه

  حرف السين 

ل  ان        سالم بن عمير األوسي، سالم بن غنم بن عوف الخزرجي، سالم بن معق ن عثم ة، السائب ب ي حذيف ولى أب م
   . الخزرجي بن مظعون الجمحي شهد مع أبيه، سبيع بن قيس بن عائد

ولى      سبرة ابن فاتك ذآره البخاري، سراقة بن عمرو النجاري، سراقة بن آعب ة م ن خول النجاري أيضًا، سعد ب
   . بني عامر بن لؤي من المهاجرين األولين

ذي  ن          سعد بن خيثمة األوسي قتل يومئٍذ شهيدًا، سعد بن الربيع الخزرجي ال د ب ن زي وم أحد شهيدًا، سعد ب ل ي قت
   . الفاآه الخزرجي سعد بن زيد بن  : قال الواقديمالك األوسي، و



 

عثمان بن خلدة الخزرجي أبو عبادة،  سعد بن سهيل بن عبد األشهل التجاري، سعد بن عبيد األنصاري، سعد بن
     . أبو عبيدة  : وقال ابن عائذ

يم       ن دل ادة ب ن عب ه، سعد ب ر     سعد بن معاذ األوسي وآان لواء األوس مع ره غي نهم عروة    الخزرجي ذآ واحد م
لم  ( ووقع في  والبخاري وابن أبي حاتم والطبراني فيمن شهد بدرًا، ي         ) صحيح مس ذلك حين شاور النب ا يشهد ب م

   . آأنك تريدنا يا رسول اهللا الحديث  : النفير من قريش فقال سعد بن عبادة صلى اهللا عليه وسلم في ملتقى

ادة ردَّه    : أن ذلك سعد بن معاذ، والمشهور  : والصحيح ن عب ل    أن سعد ب ق، قي ة،      : من الطري ى المدين تنابته عل الس
   . إلى بدر حكاه السهيلي عن ابن قتيبة فاهللا أعلم لذعته حية فلم يتمكن من الخروج  : وقيل

و      ك أب ن مال دي    سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري أحد العشرة، سعد ب ال الواق تجهز ليخرج     : سهل، ق
   . ت قبل الخروجفمرض فما

ال      ن الخطاب، يق در          : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر ب د مرجعهم من ب ام بع دم من الش ق
سفيان بن بشر بن عمرو الخزرجي، سلمة بن أسلم بن  فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره،

   . حريش األوسي

ل    ة، س ن زغب ليم       سلمة بن ثابت بن وقش ب ة، س ن زغب ن وقش ب ن سالمة ب ن       مة ب ليم ب ن الحارث النجاري، س ب
ن أوس      عمرو السلمي، سليم بن قيس بن فهد الخزرجي، سليم بن ملحان أخو حرام بن ملحان النجاري، سماك ب

ال      ة ويق و دجان ن خرشة أب ن    : ب ن سعد              سماك ب ة الخزرجي وهو أخو بشير ب ن ثعلب ن سعد ب خرشة، سماك ب
   . المتقدم

   . سهل بن حنيف األوسي، سهل بن عتيك النجاري

   . المسجد النبوي آما تقدم سهل بن قيس السلمي، سهيل بن رافع النجاري الذي آان له وألخيه موضع

اجرين حليف     سهيل بن وهب الفهري وهو ابن بيضاء وهي أمه، سنان بن أبي سنان بن محصن حرثان من المه
   . بن زريق بن زيد األنصاري بن صيفي السلمي، سوادبنى عبد شمس بن عبد مناف، سنان 

ن           : وقال األموي  وي، سويبط ب ن أهيب البل ة ب ن غزي ن        سواد رزام، سواد ب دري، سويد ب ة العب ن حرمل سعد ب
   . أزيد بن حمير  : مخشي أبو مخشي الطائي حليف بني عبد شمس وقيل اسمه

  حرف الشين 

ة األسدي    ن ربيع د شمس من         شجاع بن وهب ب ي عب ة حليف بن ن خزيم ن      أسد ب ين، شماس ب اجرين األول المه
   . عثمان المخزومي

ولى    واسمه عثمان بن عثمان وإنما سمي شماسًا لحسنه وشبهه  : قال ابن هشام شماسًا آان في الجاهلية، شقران م
دي       ال الواق لم ق ه وس ى األسرى فأعط         : رسول اهللا صلى اهللا علي ان عل ه وآ م يسهم ل ه في      ل اه آل رجل ممن ل

   . سهم األسرى شيئًا فحصل له أآثر من

  حرف الصاد 

ل     صهيب بن سنان الرومي من المهاجرين األولين، صفوان بن وهب بن ربيعة ن بيضاء قت الفهري أخو سهيل ب
   . شهيدًا يومئٍذ، صخر بن أمية بن خنساء السلمي

  حرف الضاد 

ن       سلمي، ضحاك بن عبد عمرو النجاري، ضمرة بنضحاك بن حارثة بن زيد ال ال موسى ب ي، وق عمرو الجهن
   . بن عمرو ضمرة بن آعب بن عمرو حليف األنصار وهو أخو زياد  : عقبة



 

  حرف الطاء 

ه        طلحة بن عبيد اهللا التيمي أحد العشرة قدم من الشام بعد مرجعهم من  ه رسول اهللا صلى اهللا علي در فضرب ل ب
بن عبد مناف من المهاجرين وهو أخو حصين وعبيدة، طفيل  همه وأجره، طفيل بن الحارث بن المطلبوسلم بس

   . بن مالك بن خنساء السلمي

   . طفيل بن النعمان بن خنساء السلمي ابن عم الذي قبله

   . طليب بن عمير ابن وهب بن أبي آبير بن عبد بن قصي ذآره الواقدي

  حرف الظاء 

   . ن رافع األوسي ذآره البخاريظهير ب

  حرف العين 

ل           دبر حين قت ه ال ذي حمت ح األنصاري ال ي األقل ن أب ن         عاصم بن ثابت ب ن الجد ب ن عدي ب الرجيع، عاصم ب ب
ن       عجالن ردَّه عليه السالم من الروحاء وضرب له بسهمه ل ب ن ثابت الخزرجي، عاق وأجره، عاصم بن قيس ب

ذا           وعامر، عامر بنالبكير أخو إياس وخالد  ن الحارث الفهري آ ن الحسحاس النجاري، عامر ب د ب أمية بن زي
   . عمرو بن الحارث  : عن ابن إسحاق  : إسحاق، وابن عائذ، وقال موسى بن عقبة، وزياد ذآره سلمة عن ابن

ن  د ا      عامر بن ربيعة بن مالك العنزي حليف بني عدي من المهاجرين، عامر ب ن عب ن عامر ب لمة ب وي  س هللا البل
   . القضاعي حليف بني سالم بن مالك بن سالم بن غنم

ن          ويقال عمر بن سلمة، عامر بن عبد اهللا بن الجراح بن  : قال ابن هشام ن الحارث ب ن ضبة ب ن أهيب ب هالل ب
   . األولين فهر أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة من المهاجرين

ن     لد النجاري، عائذ بن ماعض بنعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، عامر بن مخ ن بشر ب قيس الخزرجي، عباد ب
   . بن عبشة الخزرجي أخو سبيع المتقدم وقش األوسي، عباد بن قيس بن عامر الخزرجي، عباد بن قيس

ة      عباد بن الخشخاش القضاعي، عبادة بن الصامت الخزرجي، عبادة بن قيس بن ن أمي د اهللا ب يس، عب آعب بن ق
   . المتقدم هللا بن ثعلبة بن خزمة أخو بحاثبن عرفطة، عبد ا

ان  يس السلمي،         عبد اهللا بن جحش بن رئاب األسدي، عبد اهللا بن جبير بن النعم ن ق ن الجد ب د اهللا ب األوسي، عب
   . عبد اهللا بن حق بن أوس الساعدي

ذ   ن عائ ن       : وقال موسى بن عقبة والواقدي واب ال اب ن حق، وق د رب ب ام  عب ه ب     : هش د رب ن    عب د اهللا ب ن حق، عب
     . من أشجع الحمير حليف لبني حرام وهو أخو خارجة بن الحمير

د         ن رواحة الخزرجي، عب د اهللا ب يس الخزرجي، عب ن ق ة         عبد اهللا بن الربيع ب ن ثعلب ه ب د رب ن عب د ب ن زي اهللا ب
ن سراقة       د اهللا ب داء، عب ذي أرى الن ة وال الوا       الخزرجي ال ن عقب ذآره موسى ب م ي ذ    العدوي ل ن عائ دي وال اب ق

   . وذآره ابن إسحاق وغيره

ن         ن سهل ب د اهللا ب ك العجالن حليف األنصار، عب ن        عبد اهللا بن سلمة بن مال د اهللا ب ي زعورا، عب ع أخو بن راف
   . المشرآين إلى المسلمين فشهدها معهم سهيل بن عمرو خرج مع أبيه والمشرآين ثم فر من

بلى ذآره ابن إسحاق، عبد اهللا بن عبد  حليف األوس، عبد اهللا بن عامر منعبد اهللا بن طارق بن مالك القضاعي 
   . المنافقين اهللا بن أبي بن سلول الخزرجي وآان أبوه رأس



 

ن      عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمرو بن مخزوم أبو د اهللا ب ٍذ، عب ل يومئ سلمة زوج أم سلمة قت
رة   عبد اهللا بنعبد مناف بن النعمان السلمي،  عبس، عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن آعب بن تيم بن م

   . الصديق رضي اهللا عنه بن آعب أبو بكر

ن عدي    عبد اهللا بن عرفطة بن عدي الخزرجي، عبد اهللا بن عمر بن حرام السلمي أبو جابر، عبد اهللا بن عمير ب
   . اهللا بن قيس بن صخر بن حرام السلمي الخزرجي، عبد اهللا بن قيس بن خالد النجاري، عبد

النجار جعله النبي صلى اهللا عليه  عبد اهللا بن آعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن
   . عبد اهللا بن مخرمة بن عبد العزى من المهاجرين األولين وسلم مع عدي بن أبي الزغباء على النفل يوم بدر،

اجرين    الهذلي حليف بني زهرة من المهاجرين األولين، عبدعبد اهللا بن مسعود  اهللا بن مظعون الجمحي من المه
ن           األولين، عبد اهللا بن النعمان بن بلدمة السلمي، ر ب ن جب رحمن ب د ال ان السلمي، عب ن النعم عبد اهللا بن أنيسة ب

   . الخزرجي عمرو أبو عبيس

ل القض      و عقي ة أب ن ثعلب د  عبد الرحمن بن عبد اهللا ب وي، عب د          اعي البل ن عب د عوف ب ن عب ن عوف ب رحمن ب ال
ن           الحارث بن زهرة بن آالب الزهري أحد العشرة رضي د ب ن عدي السلمي، عبي ن عامر ب نهم، عبس ب اهللا ع

ن          : ويقال التيهان أخو أبو الهيثم بن التيهان د ب ن زي د ب ك عبي ن مال نم ب عتيك بدل عبيد، عبيد بن ثعلبة من بني غ
اف            عمر عامر بن د من ن عب ن المطلب ب ن الحارث ب دة ب د، عبي ي عبي ن أب د ب أخو   و بن العجالن بن عامر، عبي

   . المعرآة رضي اهللا عنه الحصين والطفيل وآان أحد الثالثة الذين بارزوا يوم بدر فقطعت يده ثم مات بعد

بني أمية بن لوذان، عتبة  البهراني حليف عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية
   . بن جابر من المهاجرين األولين بن عبد اهللا بن صخر السلمي، عتبة بن غزوان

ة     عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف األموي اء األربع أمير المؤمنين أحد الخلف
ة بنت رسول اهللا        ه رقي ى زوجت ه       صلى اهللا علي   وأحد العشرة تخلف عل ى ماتت فضرب ل لم يمرضها حت ه وس

   . بسهمه وأجره

اجرين         ة من المه د اهللا وقدام و السائب أخو عب ن مظعون الجمحي أب ان ب اء     عثم ي الزغب ن أب ين، عدي ب األول
   ) 3/391  : ص/ج (   . وبسبس بن عمرو بين يديه عينًا الجهني وهو الذي أرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ل     ين بن وبرة بن خالد بن العجالن، عصيمة حليف لبني الحارثعصمة بن الحص من    : بن سوار من أشجع وقي
ن        بني أسد ابن خزيمة، عطية بن نويرة بن عامر بن عطية ة ب ابي السلمي، عقب ن ن الخزرجي، عقبة بن عامر ب

ع في      عثمان بن خلدة الخزرجي أخو سعد بن دري وق   ) صحيح البخاري   ( عثمان، عقبة بن عمرو أبو مسعود الب
   . وفيه نظر عند آثير من أصحاب المغازي ولهذا لم يذآروه أنه شهد بدرًا

د شمس وهو أخو     اجرين       عقبة بن وهب بن ربيعة األسدي أسد خزيمة حليف لبني عب ن وهب من المه شجاع ب
اجرين األ   األولين، عقبة بن وهب بن آلدة حليف بني غطفان، عكاشة بن ين وممن ال   محصن الغنمي من المه ول

   . حساب عليه

ه،   علي بن أبي طالب الهاشمي أمير المؤمنين أحد الخلفاء األربعة وأحد الثالثة الذين بارزوا يومئٍذ رضي اهللا عن
   . المهاجرين األولين، عمارة بن حزم بن زيد النجاري عمار بن ياسر العنسي المذحجي من

اء األ      ؤمنين أحد الخلف ر الم ة وأحد الشيخين   عمر بن الخطاب أمي ن        ربع ا، عمر ب م رضي اهللا عنهم دى به المقت
ة    : عمرو بن سالم وقيل عمرو بن إياس من أهل اليمن حليف لبني لوذان بن هو أخو ربيع وورقة، عمرو بن ثعلب

عدي بن عامر أبو حكيم، عمرو بن الحارث بن زهير ابن أبي شداد بن ربيعة بن  بن وهب بن عدي بن مالك بن
ي    أهيب ابن ضبشة بن الحارث بن فهر الفهري، عمرو بن سراقة العدوي من المهاجرين، عمرو هالل بن ن أب ب

   . سرح الفهري من المهاجرين



 

نم وهو في       معمر بدل عمرو، عمرو بن طلق بن زيد بن  : وقال الواقدي وابن عائذ ن غ أمية بن سنان بن آعب ب
ن حرام األنصاري،    ره            عم  بني حرام، عمرو بن الجموح ب نم ذآ ن غ ك ب ن مال ن سواد ب د ب ن زي يس ب ن ق رو ب

   . الواقدي واألموي

ذآره موسى     عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن م ي عامر أبو خارجة ول
بن عقبة، عمرو بن معبد بن األزعر األوسي، عمرو  بن عقبة، عمرو بن عامر بن الحارث الفهري ذآره موسى

   . اذ األوسي أخو سعد بن معاذبن مع

ال   ة ويق ة         : عمير بن الحارث بن ثعلب ن ثعلب دة ب ن لب ن الحارث ب ن الجموح        عمرو ب ن حرام ب ر ب السلمي، عمي
   . الجموح ابن عم الذي قبله قتل يومئٍذ شهيدًا السلمي ذآره ابن عائذ والواقدي، عمير بن الحمام بن

ازن  عمير بن عامر بن مالك بن الخنساء بن  ن م ن عوف       مبذول بن عمرو بن غنم ب ر ب ازني، عمي و داود الم أب
ي       ) الصحيحين  ( عوف وآذا وقع في   عمرو بن  : مولى سهيل بن عمرو وسماه األموي وغيره في حديث بعث أب

   . بن أهيب الزهري أخو سعد بن أبي وقاص قتل يومئٍذ شهيدًا عبيدة إلى البحرين، عمير بن مالك

ن          : ي سليم وقيلعنترة مولى بن ن الحارث ب م، عوف ب اهللا أعل نهم ف ه م ن        إن ن الحارث النجاري وهو ب رفاعة ب
ن          عفراء بنت عبيد بن ثعلبة النجارية قتل يومئٍذ د عياض ب ة زي ي أمي شهيدًا، عويم بن ساعدة األنصاري من بن

   . األولين رضي اهللا عنهم أجمعين غنم الفهري من المهاجرين

  حرف الغين 

   . غنام بن أوس الخزرجي ذآره الواقدي وليس بمجمع عليه

  حرف الفاء 

   . الفاآه بن بشر بن الفاآه الخزرجي، فروة بن عمرو بن ودفة الخزرجي

  حرف القاف 

اجرين أخو    ن        قتادة بن النعمان األوسي، قدامة بن مظعون الجمحي من المه ن عامر ب ة ب د اهللا، قطب ان وعب عثم
   . يدة السلميحد

   . على الساقة يوم بدر قيس بن السكن النجاري، قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد المازني آان

   . قيس بن محصن بن خالد الخزرجي، قيس بن مخلد بن ثعلبة النجاري

  حرف الكاف 

ال  آعب بن  : جماز وقال ابن هشام  : جمار ويقال  : آعب بن حمان ويقال ن         : عبشان ويق ة ب ن ثعلب ك ب ن مال آعب ب
   . جماز

يس   آعب بن ثعلبة بن حبالة بن غنم الغساني من حلفاء بني  : وقال األموي الخزرج بن ساعدة، آعب بن زيد بن ق
ن حصين      النجاري، آعب بن عمرو أبو اليسر السلمي، آلفة از ب ة، آن بن ثعلبة أحد البكائين ذآره موسى بن عقب

   . من المهاجرين األولين نويبن يربوع أبو مرثد الغ

  حرف الميم 

ة         ابن الدخشن الخزرجي، مالك بن أبي خولى   : مالك بن الدخشم ويقال ن ربيع ك ب ي عدي، مال الجعفي حليف بن
ك   ا من            أبو أسيد الساعدي، مالك بن قدامة األوسي، مال اجري وهم ا مه ن عمرو وآالهم ن عمرو أخو ثقف ب ب

   . ان بن أسدحلفاء بني تميم بن دود



 

ن            ن ثابت ب ك ب ن مسعود الخزرجي، مال ك ب ة األوسي، مال ن قدام ن        مالك ب ي عمرو ب ي حليف لبن ة المزن نميل
وي        عوف، مبشر بن عبد المنذر بن زنير األوسي أخو أبي اد البل ن زي ذ شهيدًا، المجذر ب لبابة ورفاعة قتل يومئ

   . النجاري مهاجري، محرز بن عامر

ال   دي حليف بني عبد شمس مهاجري، محمد بن مسلمة حليفمحرز بن نضلة األس دلج ويق   : بني عبد األشهل، م
ن المطلب    مدالج بن عمرو أخو ثقف بن عمرو مهاجري، مرثد بن أبي مرثد الغنوي، مسطح بن أثاثة بن عباد ب

   . اسمه عوف، مسعود بن أوس األنصاري النجاري  : وقيل بن عبد مناف من المهاجرين األولين

ي زهرة     اري حليف بن ال      مسعود بن خلدة الخزرجي، مسعود بن ربيعة الق ن سعد ويق اجري، مسعود ب ن    : مه اب
   . حارثة بن الحارث، مسعود بن سعد بن قيس الخزرجي عبد سعد بن عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن

ن الحارث النجاري     الخزرجي، مصعب بن عمير العبدري مهاجري آان معه اللواء يومئٍذ، معاذ بن جبل معاذ ب
ن ماعض الخزرجي أخو         هذا هو ابن عفراء أخو عوف ومعوذ، معاذ بن عمرو بن اذ ب الجموح الخزرجي، مع

دل     : معبد بن عبادة بن قيس، وقال الواقدي  : سالم بن غنم ويقال عائذ، معبد بن عباد بن قشير بن الفدم بن قشعر ب
   . ةقشعر أبو خميص  : ابن هشام قشير، وقال

ن          د ب ن عبي يس، معتب ب ن ق د اهللا ب ن       معبد بن قيس بن صخر السلمي أخو عب وي القضاعي، معتب ب اس البل إي
ن    عوف الخزاعي حليف بني مخزوم من المهاجرين، معتب بن قشير األوسي، معقل بن المنذر السلمي، معمر ب

   . الحارث الجمحي من المهاجرين

اذ      معن بن عدي األوسي، معوذ بن الحارث   راء أخو مع ن عف ن        الجمحي وهو اب ن عمرو ب وذ ب ن عوف، مع ب
ن عمرو       داد ب رو، المق ن عم اذ ب اجرين         الجموح السلمي لعله أخو مع ن األسود من المه داد ب ي وهو المق البهران

   . المتقدم ذآره وآان أحد الفرسان يومئٍذ األولين وهو ذو المقال المحمود ابن

ذر       ن عمرو بن خنيس الساعدي، المنذر بنمليل بن وبرة الخزرجي، المنذر ب ن عرفجة الخزرجي، المن ة ب قدام
ل        بن محمد بن عقبة األنصاري من بني جحجبي، مهجع مولى ان أول قتي يمن وآ عمر بن الخطاب أصله من ال

   . من المسلمين يومئٍذ

  حرف النون 

   . النجاري وهو أخو الضحاك نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر بن آعب، نعمان بن عبد عمرو

ة     نعمان بن عمرو بن رفاعة النجاري، نعمان بن عصر بن الحارث حليف لبني ن ثعلب ك ب األوس، نعمان بن مال
   . نعمان بن سنان  : عبيد ويقال قوقل، نعمان بن يسار مولى لبني  : الخزرجي ويقال له

   . نوفل بن عبيد اهللا بن نضلة الخزرجي

  اءحرف اله 

ة   ن أمي ازب، هالل ب ن ع راء ب ال الب وي خ ردة البل و ب ار أب ن ني انئ ب ي   ه در ف ل ب ي أه ره ف ع ذآ واقفي وق ال
ذآره أحد     ) الصحيحين (  م ي ى الخزرجي أخو          في قصة آعب بن مالك ول ن المعل ازي، هالل ب من أصحاب المغ

   . رافع بن المعلى

  حرف الواو 

ن     بني عدي من المهاجرين، وديعة بن عمرو واقد بن عبد اهللا التميمي حليف دي واب ره الواق بن جراد الجهني ذآ
إياس، وهب بن سعد بن أبي سرح ذآره موسى بن عقبة  عائذ، ورقة بن إياس بن عمرو الخزرجي أخو ربيع بن

   . لؤي ولم يذآره ابن إسحاق وابن عائذ والواقدي في بني عامر بن

 



 

  حرف الياء 

ي   شهد  : نس بن جناب بن حبيب بن جرة السلمي، قال السهيلييزيد بن األخ ه يعن درًا وال يعرف     : هو وأبوه وابن ب
   . واألآثرون لكن شهدوا معه بيعة الرضوان لهم نظير في الصحابة ولم يذآرهم ابن إسحاق

ه    ال ل ذي يق ن قسحم وهي     : يزيد بن الحارث بن قيس الخزرجي وهو ال ٍذ شهيداً     اب ل يومئ ه قت ن     أم د ب در، يزي بب
   . المنذر بن سرح السلمي وهو أخو معقل بن المنذر عامر بن حديدة أبو المنذر السلمي، يزيد بن

  باب الكنى 

الم  ام     أبو أسيد مالك بن ربيعة تقدم، أبو األعور بن الحارث بن ظ ن هش ال اب و األعور الحارث      : النجاري، وق أب
   . آعب بن الحارث بن جندب بن ظالم عورأبو األ  : بن ظالم، وقال الواقدي

   . أبو بكر الصديق عبد اهللا بن عثمان تقدم

   . أبو حبة بن عمرو بن ثابت أحد بني ثعلبة بن عمرو بن عوف األنصاري

ل          اجرين وقي ة من المه ن ربيع ة ب ن عتب ة ب و حذيف و     : أب ن        اسمه مهشم، أب ن رفاعة ب ولى الحارث ب راء م الحم
و           مة بن أوس بن أصرم النجاري، أبوعفراء، أبو خزي اجرين، أب د العزى من المه ن عب م ب ي ره ولى أب سبرة م

   . ومعه ابنه سنان من المهاجرين سنان بن محصن بن حرثان أخو عكاشة

ن      : أبو الصياح بن النعمان وقيل ة ب ن أمي ان ب ق         عمير بن ثابت بن النعم ة رجع من الطري ن ثعلب يس ب امرئ الق
و آبشة         رجع لجرح أصابه من حجر فضرب له وقتل يوم خيبر ي، أب ي جحجب اء بن بسهمه، أبو عرفجة من خلف

   . أبو لبابة بشير بن عبد المنذر تقدم مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

ن عمرو    ة ب د         أبو مرثد الغنوي آناز بن حصين تقدم، أبو مسعود البدري عقب ن زي ن األزعر ب ل ب و ملي دم، أب تق
   . األوسي

   . عشر رجًال فصل عدد الذين شهدوا بدرًا ثلثمائة وأربعة 

ال     : منهم فكان جملة من شهد بدرًا من المسلمين ثلثمائة وأربعة عشر رجًال ا ق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آم
ني أصحاب محمد حدث  : زهير، ثنا أبو إسحاق، سمعت البراء بن عازب يقول حدثنا عمرو بن خالد، ثنا  : البخاري

ه النهر            صلى اهللا عليه ذين جاوزوا مع انوا عدة أصحاب طالوت ال م آ درًا أنه  وسلم ورضي عنهم ممن شهد ب
   . بضعة عشر وثالثمائة

   . ال واهللا ما جاوز معه النهر إال مؤمن  : قال البراء

   . نحوهالبراء  ثم رواه البخاري من طريق إسرائيل، وسفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن

   . عشر رجًال إنهم آانوا ثالثمائة وبضعة  : وهذا قول عامة السلف  : قال ابن جرير

وم     : البراء قال حدثنا محمود، ثنا وهب، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن  : وقال أيضًا استصغرت أنا وابن عمر ي
   . ائتين هكذا وقع في هذه الروايةواألنصار نيفًا وأربعين وم بدر وآان المهاجرون يوم بدر نيفًا على ستين

ك      : وقال ابن جرير و مال ا أب ي، عن الحجاج     حدثني محمد بن عبيد المحاربي، ثن ن أرطأة     -الجبن عن   -وهو اب
   . المهاجرون يوم بدر سبع وسبعين رجًال آان  : الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال

   . وآان األنصار مائتين وستة وثالثين رجًال

   . ن حامل راية النبي صلى اهللا عليه وسلم علي بن أبي طالبوآا



 

   . سعد بن عبادة  : وحامل راية األنصار

   . وهذا يقتضي أنهم آانوا ثلثمائة وستة رجال

   . آانوا ثلثمائة وسبعة رجال  : وقيل  : قال ابن جرير

   . بدونه فاهللا أعلم موقد يكون هذا عد معهم النبي صلى اهللا عليه وسلم واألول عده  : قلت

   . رجًال أن المهاجرين آانوا ثالثة وثمانين  : وقد تقدم عن ابن إسحاق

   . وأن األوس أحد وستون رجًال

   . والخزرج مائة وسبعون رجًال وسردهم

   . وهذا مخالف لما ذآره البخاري ولما روى عن ابن عباس فاهللا أعلم

   ؟ شهدت بدرًا  : عن أنس أنه قيل له  ) الصحيح ( وفي 

   ؟ وأين أغيب  : فقال

افع، عن     عن سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عن  ) سنن أبي داود ( وفي  ن ن األعمش، عن أبي سفيان طلحة ب
   . آنت أميح ألصحابي الماء يوم بدر  : قال جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام أنه

   .  أعلموهذان لم يذآرهما البخاري وال الضياء فاهللا

ه بسهم في       : قلت ا        وفي الذين عدهم ابن إسحاق في أهل بدر من ضرب ل م يحضرها تخلف عنه ه ل ا وأن مغنمه
   : تسعة وهم لعذر أذن له في التخلف بسببها وآانوا ثمانية أو

لم    ه وس ه بسهمه        عثمان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا علي ى ماتت فضرب ل يمرضها حت
   . أجرهو

   . وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل آان بالشام فضرب له بسهمه وأجره

   . وطلحة بن عبيد اهللا آان بالشام أيضًا فضرب له بسهمه وأجره

ة   وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر ردَّه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مك
   . وأجره ة وضرب له بسهمهفاستعمله على المدين

ه بسهمه      والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية ردَّه رسول اهللا صلى اهللا عليه ق وضرب ل وسلم أيضًا من الطري
   . وأجره

   . وأجره والحارث بن الصمة آسر بالروحاء فرجع فضرب له بسهمه زاد الواقدي

   . وخوات بن جبير لم يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره

لم فأصاب     ه وس ه        وأبو الصياح بن ثابت خرج مع رسول اهللا صلى اهللا علي اقه فصيل حجر فرجع وضرب ل س
   . بسهمه وأجره

   . بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره إنه مات  : وسعد أبو مالك تجهز ليخرج فمات، وقيل  : قال الواقدي



 

   : المهاجرين ستة وهم منوآان الذين استشهدوا من المسلمين يومئٍذ أربعة عشر رجًال 

ي   عبيدة بن الحارث بن المطلب قطعت رجله فمات بالصفراء رحمه اهللا، وعمير بن أبي الوقاص أخو سعد بن أب
إنه آان قد أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه   : عشرة سنة ويقال وقاص الزهري قتله العاص بن سعيد وهو ابن ست

   . الذهاب فقتل رضي اهللا عنهفبكى فأذن له في  وسلم بالرجوع لصغره

ل  ي عدي،        وحليفهم ذو الشمالين بن عبد عمرو الخزاعي، وصفوان بن بيضاء، وعاق ر الليثي حليف بن ن البكي ب
   . المسلمين يومئٍذ ومهجع مولى عمر بن الخطاب وآان أول قتيل قتل من

   : ومن األنصار ثمانية وهم

ة بسهم        ن العرق ان ب اه حب ن سراقة رم وذ     حارثة ب ات، ومع ه فم ن       فأصاب حنجرت د ب راء، ويزي ا عف وعوف ابن
د    ، وعمير بن الحمام، ورافع-ابن قسحم   : ويقال -الحارث  ن عب بن المعلى بن لوذان، وسعد بن خيثمة، ومبشر ب

   . المنذر رضي اهللا عن جميعهم

   . وآان مع المسلمين سبعون بعيرًا آما تقدم

ن األسود    : ان على أحدهماوآان معهم فرس  : قال ابن إسحاق ال  -بغرجة    : واسمها  المقداد ب ى  -ستجة    : ويق ، وعل
   . اليعسوب  : الزبير بن العوام واسمها  : األخرى

   . مصعب بن عمير  : وآان معهم لواء يحمله

   . يحملها سعد بن عبادة  : لألنصار علي بن أبي طالب، والتي  : ورايتان يحمل أحداهما للمهاجرين

   . سعد بن معاذ  : أبو بكر الصديق، ورأس مشورة األنصار  : وآان رأس مشورة المهاجرين

ين التسعمائة     ا ب انوا م م         وأما جمع المشرآين فأحسن ما يقال فيهم إنهم آ ادة أنه د نص عروة وقت ف، وق ى األل إل
   . آانوا تسعمائة وخمسين رجًال

إلى دليل وقد تقدم في بعض األحاديث أنهم آانوا  وهذا التحديد يحتاج آانوا تسعمائة وثالثين رجًال  : وقال الواقدي
   . واهللا أعلم أزيد من ألف فلعله عدد أتباعهم معهم

وأسر سبعون وهذا قول الجمهور، ولهذا  وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخاري عن البراء أنه قتل منهم سبعون
   : قال آعب بن مالك في قصيدة له

  سبعون عتبة منهم واألسود* عطن المعطَّن منهم فأقام بال

ة      ن عقب إن موسى ب ك        وقد حكى الواقدي اإلجماع على ذلك وفيما قاله نظر، ف اال خالف ذل ر ق ن الزبي وعروة ب
دون       اق ب ة اإلتف ى الحديث         وهما من أئمة هذا الشأن فال يمكن حكاي ًا بالنسبة إل ا مرجوح ان قولهم ا وإن آ قولهم

   . مالصحيح واهللا أعل

ك الحافظ   دم في         وقد سرد أسماء القتلى واألسارى ابن إسحاق وغيره وحرر ذل د تق دًا وق ه جي الضياء في أحكام
ن   أول من قتل منهم وهو غضون سياقات القصة ذآر األسود بن عبد األسد المخزومي، وأول من فرَّ وهو خالد ب

   : لك فإنه أسر وهو القائل في شعرهحليف بني مخزوم وما أفاده ذ -العقيلي  أو -األعلم الخزاعي 

  ولكن على أقدامنا يقطر الدم* ولسنا على األعقاب تدمى آلومنا 

ن      : فما صدق في ذلك، وأول من أسروا يط والنضر ب ي مع دي رسول اهللا        عقبة بن أب ين ي تال صبرًا ب الحارث ق
ق جماعة    في أيهما قتل أوًال ع صلى اهللا عليه وسلم من بين األسارى، وقد اختلف لى قولين وأنه عليه السالم أطل

   : فداء منهم من األسارى مجانًا بال



 

ن الحارث المخزومي،      ن حنطب ب دم،        أبو العاص بن الربيع األموي والمطلب ب ا تق ي رفاعة آم ن أب وصيفي ب
   . تقدم وأبو عزة الشاعر، ووهب بن عمير بن وهب الجمحي آما

أله        ه أآثر مما أخذ من سائر األسرىوفادى بقيتهم حتى عمه العباس أخذ من د س ه ق ه مع أن ه عم لئال يحابيه لكون
   . ال تترآوا منه درهمًا  : فأبى عليهم ذلك، وقال الذين أسروه من األنصار أن يترآوا له فداءه

   . أربعون أوقية من ذهب وقد آان فداؤهم متفاوتًا فأقل ما أخذ أربعمائة، ومنهم من أخذ منه

ال      وأخذ من العباس مائة أوقية من ذهب، ومنهم من  : عقبة قال موسى بن ا ق ه آم دار فدائ استؤجر على عمل بمق
در      : ثنا عكرمة عن ابن عباس قال  : داود قال  : اإلمام أحمد حدثنا علي بن عاصم قال وم ب آان ناس من األسرى ي

   . وا أوالد األنصار الكتابةفجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فداءهم أن يعلم لم يكن لهم فداء

   ؟ ما شأنك  : فجاء غالم يومًا يبكي إلى أمه فقالت  : قال

   . ضربني معلمي  : فقال

   . الخبيث يطلب بدخل بدر واهللا ال تأتيه أبدًا  : فقالت

   . الحمد والمنة وتقدم بسط ذلك آله وهللا  ) السنن ( انفرد به أحمد وهو على شرط 

   . المسلمين فضل من شهد بدرًا من فصل في 

ن      : قال البخاري في هذا الباب ة ب ا معاوي د، ثن د سمعت         حدثنا عبد اهللا بن محم و إسحاق، عن حمي ا أب رو، ثن عم
يا رسول اهللا قد عرفت   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت أصيب حارثة يوم بدر فجاءت أمه إلى  : أنسًا يقول

   . يك في الجنة أصبر وأحتسب، وأن تكن األخرى فترى ما أصنع فإنمنزلة حارثة مني 

   .  )  ) في جنة الفردوس إنها جنان آثيرة وإنه  ؟ ويحك أوهبلت أو جنة واحدة هي (  (   : فقال

    . تفرد به البخاري من هذا الوجه

ان            ة آ ادة عن أنس وأن حارث ذا الوجه من حديث ثابت وقت ر ه ه  في ال  وقد روى من غي أن ابنك   (  (   : نظارة وفي
   .  )  ) أصاب الفردوس األعلى

القتال وال في حومة الوغى بل آان من  وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة
ي       النظارة من بعيد وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب ردوس الت ذا الموقف الف من الحوض ومع هذا أصاب به

ا     الجنان وأوسط الجنة ومنه هي أعلى ألوه إياه ة أن يس تفجر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا اهللا الجن
   . عددًا وعددًا آان هذا حال هذا فما ظنك بمن آان واقفًا في نحر العدو وعدوهم على ثالثة أضعافهم فإذا

رحمن،      اهللا بن عن إسحاق بن راهويه، عن عبد  : ثم روى البخاري ومسلم جميعًا د ال ن عب أدريس، عن حصين ب
ي      رحمن السلمي، عن عل د ال ه           عن سعد بن عبيدة، عن أبي عب ة وبعث ي بلتع ن أب ي طالب قصة حاطب ب ن أب ب

د خان        الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح، وأن عمر ه ق ه فإن استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ضرب عنق
   . والمؤمنين اهللا ورسوله

دريك     (  (   : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقا ا ي درًا وم ال       قد شهد ب در فق ى أهل ب ع عل ا     : لعل اهللا اطل وا م اعمل
   .  )  ) شئتم فقد غفرت لكم

أو  -اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة   : فقال أليس من أهل بدر ولعل اهللا اطلع على أهل بدر (  (   : ولفظ البخاري
   .  )  ) -كم قد غفرت ل

   . اهللا ورسوله أعلم  : فدمعت عينا عمر وقال



 

لم     وروى مسلم عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبدًا لحاطب ه وس جاء رسول اهللا صلى اهللا علي
  يشكو حاطبًا

   . يا رسول اهللا ليدخلن حاطب النار  : قال

   .  )  ) بدرًا والحديبية ذبت ال يدخلها إنه شهدآ (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   : األعمش عن أبي سفيان عن جابر قال وقال اإلمام أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني

   .  )  ) بدرًا أو الحديبية لن يدخل النار رجل شهد (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . هو على شرط مسلمتفرد به أحمد و

رة عن      وقال اإلمام أحمد حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي ي هري النجود عن أبي صالح عن أب
   .  )  ) اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إن اهللا (  (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

     . بن هارون به وموسى بن إسماعيل آالهما عن يزيدورواه أبو داود، عن أحمد بن سنان 

ا   ) مسنده ( وروى البزار في  ي          ثنا محمد بن مرزوق، ثنا أبو حذيفة، ثن ر، عن أب ي آثي ن أب ى ب ة، عن يحي عكرم
   : سلمة، عن أبي هريرة قال

   .  )  ) ًا إن شاء اهللالنار من شهد بدر إني ألرجو أن ال يدخل (  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . ال نعلمه يروى عن أبي هريرة إال من هذا الوجه  : ثم قال

   . واهللا أعلم  ) الصحيح (  وقد تفرد البزار بهذا الحديث ولم يخرجوه وهو على شرط  : قلت

اذ     إبراهيم، ثنا جرير، عن يحيى بن حدثنا إسحاق بن  : وقال البخاري في باب شهود المالئكة بدرًا سعيد، عن مع
ه  در       - ابن رفاعة بن رافع الزرقي، عن أبي وه من أهل ب ان أب ال  -وآ ه         : ق ي صلى اهللا علي ى النب ل إل جاء جبري

   ؟ تعدون أهل بدر فيكم  ما  : وسلم فقال

   .  )  ) -أو آلمة نحوها  -من أفضل المسلمين  (  (   : قال

   . وآذلك من شهد بدرًا من المالئكة  : قال

   . نفرد به البخاريا

  وسلم من مكة إلى المدينة قدوم زينب بنت الرسول صلى اهللا عليه 

بيله   : قال ابن إسحاق ي  - ولما رجع أبو العاص إلى مكة، وقد خلى س دم     : يعن ا تق بعث رسول اهللا صلى اهللا     -آم
ا زينب فتصاحباها      آونا ببطن ي (  (   : األنصار مكانه فقال عليه وسلم زيد بن حارثة ورجًال من ى تمر بكم أجج حت

   .  )  ) بها فتأتياني

   . مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز فلما قدم أبو العاص -أو شيعه  -فخرجا مكانهما وذلك بعد بدر بشهر 

د بنت عتبة بينا أنا أتجهز لقيتني هن  : قالت حدثت عن زينب أنها  : قال ابن إسحاق فحدثني عبد اهللا بن أبي بكر قال
   ؟ تريدين اللحوق بأبيك يا ابنة محمد ألم يبلغني أنك  : فقالت

   . ما أردت ذلك  : فقلت  : قالت



 

إن         أي ابنة عم ال تفعلي، إن آان لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في  : فقالت ى أبيك ف ه إل ين ب ال تتبلغ سفرك أو بم
   . ما بين الرجال النساء عندي حاجتك فال تضطبني مني فإنه ال يدخل بين

   . واهللا ما أراها قالت ذلك إال لتفعل  : قالت

   . ولكني خفتها فأنكرت أن أآون أريد ذلك  : قالت

آنانة بن الربيع بعيرًا فرآبته وأخذ قوسه  فتجهزت فلما فرغت من جهازها قدم إليها أخو زوجها  : قال ابن إسحاق
في هودج لها، وتحدث بذلك رجال من قريش، فخرجوا في طلبها حتى  وآنانته، ثم خرج بها نهارًا يقود بها وهي

أول من سبق إليها هبار بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى الفهري فروعها  أدرآوها بذي طوى وآان
   . آنانته بالرمح وهي في الهودج، وآانت حامًال فيما يزعمون فطرحت وبرك حموها آنانة ونثر هبار

   . عنه واهللا ال يدنو مني رجل إال وضعت فيه سهمًا فتكرآر الناس  : ثم قال

ك   : وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال ى         يا أيها الرجل آف عنا نبل فيان حت و س ل أب ى نكلمك، فكفَّ فأقب حت
ا     إنك لم تصب خرجت بالمرأة  : وقف عليه فقال ا وم دخل  على رؤوس الناس عالنية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتن

ك عن ذل           علينا من محمد، فيظن الناس ا إن ذل ين أظهرن اس من ب ى رؤوس الن ة عل ه عالني إذ خرجت بابنته إلي
   . ذلك ضعف منا ووهن ولعمري ما لنا بحبسها من أبيها من حاجة وما لنا من نؤرة أصابنا وإن

   . ففعل  : سرًا وألحقها بأبيها، قالفسلها  ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت األصوات وتحدث الناس أن قد رددناها

   : مكة قالت هند تذمهم على ذلك أن أولئك النفر الذين ردوا زينب لما رجعوا إلى  : وقد ذآر ابن إسحاق

  وفي الحرب أشباه النساء العوارك* أفي السلم أعيارًا جفاًء وغلظًة 

   . قتلوا هم الذينإنها قالت ذلك للذين رجعوا من بدر بعد ما قتل من  : وقد قيل

ة وصاحبه         فأقامت ليال حتى إذا هدأت األصوات خرج بها ليًال  : قال ابن إسحاق ن حارث د ب ى زي لمها إل ى أس حت
   . وسلم فقدما بها ليًال على رسول اهللا صلى اهللا عليه

ذآر    عروة ابن الزبير، عن عر  من طريق عمر بن عبد اهللا بن  :  ) الدالئل ( وقد روى البيهقي في  وة، عن عائشة ف
ا ي بطنه ا ف ا ووضعها م م له ا ورده ة  قصة خروجه ن حارث د ب لم بعث زي ه وس وإن رسول اهللا صلى اهللا علي

ه فقالت    وأعطاه خاتمه لتجيء معه فتلطف ه عرفت من    : زيد فأعطاه راعيًا من مكة فأعطى الخاتم لزينب فلما رأت
   ؟ هذا دفع إليك

   . المدينة زينب ليًال فرآبت وراءه حتى قدم بهارجل في ظاهر مكة، فخرجت   : قال

   .  )  ) بناتي أصيبت فيَّ هي أفضل (  (   : فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  : قال

   ؟ ما حديث بلغني أنك تحدثته  : فبلغ ذلك علي بن الحسين بن زين العابدين فأتى عروة فقال  : قال

فاطمة حقًا هو لها، وأما بعد ذلك فلك أن  أن لي ما بين المشرق والمغرب وأني انتقصواهللا ما أحب   : فقال عروة
   . ال أحدث به أبدًا

   . بني سالم بن عوف فقال في ذلك عبد اهللا بن رواحة أو أبو خيثمة أخو  : قال ابن إسحاق

   : هي ألبي خيثمة  : قال ابن هشام

  يهم من عقوق ومأثملزينب ف* أتاني الذي ال يقدر الناس قدره 



 

  على مأقط وبيننا عطر منشم* وأخراجها لم يخز فيها محمد 

  ومن حربنا في رغم أنف ومندم* وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضم 

  بذي حلق جلد الصالصل محكم* قرنا ابنه عمرًا ومولى يمينه 

  سراة خميس من لهام مسوم* فأقسمت ال تنفك منا آتائب 

  بخاطمة فوق األنوف بميسم* ى نعلها نزوع قريش الكفر حت

  وإن يتهموا بالخيل والرجل نتهم* ننزلهم أآناف نجد ونخلة 

  ونلحقهم آثار عاد وجرهم* يدى الدهر حتى ال يعوج سردنا 

  على أمرهم وأي حين تنّدم* ويندم قوم لم يطيعوا محمدًا 

  لئن أنت لم تخلص سجودا وتسلم* فأبلغ أبا سفيان إما لقيته 

  وسربال قار خالدًا في جهنم* فأبشر بخزي في الحياة معجل 

   . الحضرمي ومولى يمين أبي سفيان الذي عناه الشاعر هو عامر بن  : قال ابن إسحاق

   . بن الحضرمي فإنه قتل يوم بدر إنما هو عقبة بن عبد الحارث بن الحضرمي، فأما عامر  : وقال ابن هشام

ي    ي يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد اهللاوقد حدثن  : قال ابن إسحاق بن األشج، عن سليمان بن يسار، عن أب
   . إسحاق الدوسي، عن أبي هريرة

ه        (  (   : بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم سرية أنا فيها فقال  : قال ذي سبق مع ن األسود والرجل ال إن ظفرتم بهبار ب
   .  )  ) بالنار إلى زينب فحرقوهما

هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه ال ينبغي   إني قد آنت أمرتكم بتحريق (  (   : آان الغد بعث إلينا فقالفلما 
   .  )  ) وجل، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما ألحد أن يحرق بالنار إال اهللا عز

   . ولم يخرجوه  ) السنن ( تفرد به ابن إسحاق وهو على شرط 

ا رسول اهللا     : يسار، عن أبي هريرة أنه قال قتيبة، ثنا الليث، عن بكير، عن سليمان بن حدثنا  : وقال البخاري بعثن
   .  )  ) إن وجدتم فالنًا وفالنًا فاحرقوهما بالنار (  (   : صلى اهللا عليه وسلم في بعث فقال

ار   إني أمرتكم أن تحرقوا فالنًا (  (   : ثم قال حين أردنا الخروج ًا وأن الن إن وجدتموها      وفالن ا إال اهللا، ف ال يعذب به
   .  )  ) فاقتلوهما

ل        وقد ذآر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على آفره و استمرت زينب   ان قبي ى إذا آ ة حت ا بالمدين د أبيه عن
ًا وجاء           الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش، فلما قفل ه وأعجزهم هرب ا مع ه سرية فأخذوا م ام لقيت من الش

   . فاستجار بها فأجارته ت الليل إلى زوجته زينبتح

اس    : صرخت من صفة النساء فلما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصالة الصبح وآبر وآبر الناس أيها الن
لًّم       ا س ع، فلم ن الربي ا العاص اب ال         إني قد أجرت أب اس فق ى الن ل عل لم أقب ه وس ا   (  (   : رسول اهللا صلى اهللا علي أيه

   .  )  ) الذي سمعت ناس هل سمعتمال

   ! نعم   : قالوا



 

   .  )  ) سمعتم وإنه بجير على المسلمين أدناهم أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما (  (   : قال

ال      ه زينب فق ى ابنت دخل عل واه وال ي    (  (   : ثم انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف ة أآرمي مث خلصن  أي بني
   .  )  ) إليك فإنك ال تحلين له

و       وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحثهم على رد ما آان معه  : قال يئًا فأخذه أب ه ش د من فردوه بأسره ال يفق
يا معشر قريش هل بقي ألحد منكم عندي مال لم   : آان له ثم قال العاص، فرجع به إلى مكة فأعطى آل إنسان ما

   ؟ يأخذه

   . ال فجزاك اهللا خيرًا فقد وجدناك وفيًا آريمًا  : اقالو

وا   فإني أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا عبده ورسوله، واهللا  : قال ما منعني عن اإلسالم عنده إال تخوف أن تظن
   . أداها اهللا إليكم وفرغت منها أسلمت أني إنما أردت أن آآل أموالكم، فلما

   . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمثم خرج حتى قدم على رس

ه     : قال فحدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس  : قال ابن إسحاق ردَّ عليه رسول اهللا صلى اهللا علي
   . شيئًا بعد ست سنين وسلم زينب على النكاح األول ولم يحدث

   . حديث محمد بن إسحاق وهذا الحديث قد رواه اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من

   . قد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين ليس بإسناده بأس ولكن ال نعرف وجه هذا الحديث ولعله  : وقال الترمذي

عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ست  لم يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت وفي لفظ ردها  : وقال السهيلي
   . رواه ابن جرير، وفي رواية لم يحدث نكاحًا بالنكاح األول سنين، وفي رواية بعد سنتين

ل    وهذا الحديث قد أشكل على آثير من العلماء فإن القاعدة عندهم أن ان قب المرأة إذا أسلمت وزوجها آافر فإن آ
ضت ولم إلى انقضاء العدة فإن أسلم فيها استمر على نكاحها، وإن انق الدخول تعجلت الفرقة وإن آان بعده انتظر

   . نكاحها يسلم انفسخ

لم  ه وس ين بعث رسول اهللا صلى اهللا علي لمت ح ا أس رم  وزينب رضي اهللا عنه در بشهر وح د ب اجرت بع وه
العاص قبل الفتح سنة ثمان، فمن قال ردَّها عليه بعد  المسلمات على المشرآين عام الحديبية سنة ست، وأسلم أبو

نين، أي ا  : ست س ين هجرته ن ح و صحي م نتين أيفه د س ال بع ن ق ى   : ح، وم لمات عل ين حرمت المس ن ح م
   . أيضًا المشرآين فهو صحيح

نتان    ا س ي أقله ا، فكيف        وعلى آل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة الت من حين التحريم أو قريب منه
   ؟ ردَّها عليه بالنكاح األول

ا  يحتمل أن عدتها لم تنقض وهذه قصة   : فقال قائلون ذا الحديث       يمين يتطرق إليه ال، وعارض آخرون ه االحتم
ماجه من حديث الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن  بالحديث األول الذي رواه أحمد، والترمذي، وابن

   . اهللا عليه وسلم ردَّ بنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد أبيه، عن جده أن رسول اهللا صلى

د        هذا حديث ضعيف واٍه، ولم يسمع الحجاج من عمرو بن  : مام أحمدقال اإل ن عبي د ب ا سمعه من محم شعيب إنم
   . اهللا العرزمي، والعرزمي ال يساوي حديثه شيئًا

   . النكاح األول والحديث الصحيح الذي روى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أقرها على

ا   يث والصواب حديث ابن عباسال يثبت هذا الحد  : وهكذا قال الدارقطني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ردَّه
   . بالنكاح األول



 

لم        هذا حديث في إسناده مقال والعمل عليه عند أهل العلم  : وقال الترمذي م أس ا ث ل زوجه رأة إذا أسلمت قب أن الم
   . مد وإسحاقمالك واألوزاعي والشافعي وأح زوجها أنه أحق بها ما آانت في العدة وهو قول

اً    : وقال آخرون ا نكاح ذه        بل الظاهر انقضاء عدتها، ومن روى أنه جدد له ة ه ي قضية زينب والحال فضعيف فف
ل يبقى       دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسالم زوجها ك ب حتى انقضت عدتها فنكاحها ال ينفسخ بمجرد ذل

م       : رت إسالم زوجها أيوإن شاءت تربصت وانتظ بالخيار إن شاءت تزوجت غيره ا ل ه م وقت آان وهي امرأت
   . القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه واهللا أعلم تتزوج، وهذا

ا    : وعدتهن نكاح من أسلم من المشرآات  : ويستشهد لذلك بما ذآره البخاري حيث قال حدثنا إبراهيم بن موسى، ثن
ه        آان  : هشام، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس زلتين من رسول اهللا صلى اهللا علي ى من المشرآون عل

   . أهل الحرب يقاتلونهم ويقاتلونه ومشرآي أهل عهد ال يقاتلهم وال يقاتلونه وسلم والمؤمنين، آانوا مشرآي

إذا  اجر        فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ف إن ه اح، ف ا النك طهرت حل له
   . أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين كح ُردَّت إليه وإن هاجر عبد منهم أوزوجها قبل أن تن

إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب  فكان  : ثم ذآر أهل العهد مثل حديث مجاهد هذا لفظه بحروفه، فقوله
   . وال تعتد بثالثة قروء حتى تحيض وتطهر يقتضي أنها آانت تستبرئ بحيضة

دة        فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ُردَّت  : ى هذا وقولهوقد ذهب قوم إل د انقضاء م اجر بع ه وإن ه إليه يقتضي أن
ي         اإلستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها األول ما لم تنكح زوجًا غيره آما هو الظاهر من قصة زينب بنت النب

   . وآما ذهب إليه من ذهب من العلماء، واهللا أعلم صلى اهللا عليه وسلم

  ما قيل من األشعار في بدر العظمى 

   : هشام فمن ذلك ما ذآره ابن إسحاق عن حمزة بن عبد المطلب وأنكرها ابن

  وللحين أسباب مبينة األمر* ألم تر أمرًا آان من عجب الدهر 

  فخافوا تواص بالعقوق وبالكفر* وما ذاك إال أن وقومًا أفادهم 

  هونًا للرآية من بدروآانوا ر* عشية راحوا نحو بدر بجمعهم 

  فساروا إلينا فالتقينا على قدر* وآنا طلبنا العير لم نبغ غيرها 

  لنا غير طعن بالمثقفة السمر* فلما التقينا لم تكن مثنويٌة 

  مشهرة األلوان بينة األثر* وضرب ببيض يختلي إلهام حدٍّها 

  روشيبة في قتلى تجرجم في الجف* ونحن ترآنا عتبة الغي ثاويًا 

  فشقت جيوب النائحات على عمرو* وعمرو ثوى فيمن ثوى من حماتهم 

  آرام تفرعن الذوائب من فهر* جيوب نساء من لؤي بن غالب 

  وخلوا لواء غير محتضر النصر* أولئك قوم قتلوا في ضاللهم 

  فخاس بهم، إن الخبيث إلى غدر* لواء ضالل قاد إبليس أهله 

  برئت إليكم ما بي اليوم من صبر* حًا وقال لهم، إذ عاين األمر واض



 

  أخاف عقاب اهللا واهللا ذو قسر* فإني أرى ما ال ترون وإنني 

  وآان بما لم يخبر القوم ذا خبر* فقدمهم للحين حتى تورطوا 

  ثالث مئين آالمسدمة الزهر* فكانوا غداة البئر ألفًا وجمعنا 

  وضح الذآربهم في مقام ثم مست* وفينا جنود اهللا حين يمدنا 

  لدى مأزٍق فيه مناياهم تجري* فشدَّ بهم جبريل تحت لوائنا 

   . وقد ذآر ابن إسحاق جوابها من الحارث بن هشام ترآناها عمدًا

   : وقال علي بن أبي طالب وأنكرها ابن هشام

  بالء عزيز ذي اقتدار وذي فضل* ألم تر أن اهللا أبلى رسوله 

  القوا هوانًا من أسار ومن قتلف* بما أنزل الكفار دار مذلة 

  وآان رسول اهللا أرسل بالعدل* فأمسى رسول اهللا قد عز نصره 

  مبينة آياته لذوي العقل* فجاء بفرقان من اهللا منزٍل 

  فأمسوا بحمد اهللا مجتمعي الشمل* فآمن أقوام بذاك وأيقنوا 

  فزادهم ذو العرش خبًال على خبل* وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم 

  وقومًا غضابًا فعلهم أحسن الفعل* مكن منهم يوم بدر رسوله وأ

  وقد حادثوها بالجالء وبالصقل* بأيديهم بيض خفاف عصوا بها 

  صريعًا ومن ذي نجدة منهم آهل* فكم ترآوا من ناشئ ذي حميٍة 

  تجود بأسبال الرشاش وبالوبل* تبيت عيون النائحات عليهم 

  وشيبة تنعاه وتنعي أبا جهل* نوائح تنعي عتبة الغي وابنه 

  مسلبة حرى مبينة الثكل* وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم 

  ذوو نجدات في الحروب وفي المحل* بئر بدر عصابًة  ثوى منهم في

  وللغي أسباب مرمقة الوصل* دعا الغي منهم من دعا فأجابه 

  لسفلعن الشغب والعدوان في أسفل ا* فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزٍل 

   . وقد ذآر ابن إسحاق نقيضها من الحارث أيضًا ترآناها قصدًا

   : وقال آعب بن مالك

  على ما أراد ليس هللا قاهر* عجبت ألمر اهللا واهللا قادر 



 

  بغوا وسبيل البغي بالناس جائر* قضى يوم بدر أن نالقي معشرًا 

  من الناس حتى جمعهم متكاثر* وقد حشدوا واستنفروا من يليهم 

  بأجمعها آعب جميعًا وعامر* وسارت إلينا ال تحاول غيرنا 

  له معقل منهم عزيز وناصر* وفينا رسول اهللا واألوس حوله 

  يمشون في الماذي والنقع ثائر* وجمع بني النجار تحت لوائه 

  ألصحابه مستبسل النفس صابر* فلما لقيناهم وآل مجاهد 

  ل اهللا بالحق ظاهروأن رسو* شهدنا بأن اهللا ال رب غيره 

  مقاييس يزهيها لعينيك شاهر* وقد عريت بيض خفاف آأنها 

  وآان يالقي الحين من هو فاجر* بهن أبدنا جمعهم فتبددوا 

  وعتبة قد غادرته وهو عاثر* فكّب أبو جهل صريعًا لوجهه 

  وما منهم إال بذي العرش آافر* وشيبة والتيمي غادرت في الوغى 

  وآل آفور في جهنم صائر* ار في مستقرها فأمسوا وقود الن

  بزبر الحديد والحجارة ساجر* تلظى عليهم وهي قد شب حميها 

  إنما أنت ساحر  : فولوا وقالوا* وآان رسول اهللا قد قال أقبلوا 

  وليس ألمر حمه اهللا زاجر* ألمر أراد اهللا أن يهلكوا به 

   : وقال آعب في يوم بدر

  وأخبر شيء باألمور عليمها* أي دارها أال هل أتى غسان في ن

  معد معًا جهالها وحليمها* بأن قد رمتنا عن قسي عداوة 

  رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها* ألنا عبدنا اهللا لم نرجو غيره 

  وأعراق صدق هذبتها أرومها* نبي له في قومه إرث عزة 

  أسود لقاء ال يرجى آليمها* فساروا وسرنا فالتقينا آأننا 

  لمنخر سوء من لؤي عظيمها* ضربناهم حتى هوى في مكرنا 

  سواء علينا حلفها وصميمها* فولوا ودسناهم ببيض صوارم 

   : وقال آعب أيضًا

  على زهو لديكم وانتخاء* لعمر أبيكما يا ابني لؤي 



 

  وال صبروا به عند اللقاء* لما حامت فوارسكم ببدر 

  اء عنا والغطاءدجى الظلم* وردناه ونور اهللا يجلو 

  من أمر اهللا أحكم بالقضاء* رسول اهللا يقدمنا بأمر 

  وما رجعوا إليكم بالسواء* فما ظفرت فوارسكم ببدٍر 

  جياد الخيل تطلع من آداء* فال تعجّل أبا سفيان وارقب 

  وميكال فياطيب المالء* بنصر اهللا روح القدس فيها 

   : وقال حسان بن ثابت

  ويقال هي لعبد اهللا بن الحارث السهمي  : قال ابن هشام

  جلد النحيزة ماض غير رعديد* مستشعري حلق الماذي يقدمهم 

  على البرية بالتقوى وبالجود* أعني رسول إله الخلق فضله 

  وماء بدر زعمتم غير مورود* وقد زعمتم بأن تحموا ذمارآم 

  مستحكم من حبال اهللا ممدود* مستعصمين بحبل غير منجذم 

  حتى الممات ونصر غير محدود* ينا الرسول وفينا الحق نتبعه ف

  بدر أنار على آل األماجيد* واف وماض شهاب يستضاء به 

   : وقال حسان بن ثابت أيضًا

  إبادتنا الكفار في ساعة العسر* أال ليت شعري هل أتى أهل مكة 

  فلم يرجعوا إال بقاصمة الظهر* قتلنا سراة القوم عند مجالنا 

  وشيبة يكبو لليدين وللنحر* قتلنا أبا جهل وعتبة قبله 

  وطعمة أيضًا عند ثائرة القتر* قتلنا سويدًا ثم عتبة بعده 

  له حسب في قومه نابه الذآر* فكم قد قتلنا من آريم مسودًا 

  ويصلون نارًا بعد حامية القعر* ترآناهموا للعاويات ينبنهم 

  اعهم يوم التقينا على بدروأشي* لعمرك ما حامت فوارس مالك 

ه في       در، في قطع رجل وم ب ة        وقال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في ي ى مع عتب زة وعل ه هو وحم مبارزت
   : وشيبة والوليد بن عتبة وأنكرها ابن هشام

  يهب لها من آان عن ذاك نائيًا* ستبلغ عنا أهل مكة وقعة 

  كر عتبة راضيًاوما آان فيها ب* بعتبة إذ ولى وشيبة بعده 



 

  أرتجي بها عيشًا من اهللا دانيا* فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم 

  من الجنة العليا لمن آان عاليا* مع الحور أمثال التماثيل أخلصت 

  وعاجلته حتى فقدت األدانيا* وبعت بها عيشًا تعرفت صفوه 

  بثوب من اإلسالم غطى المساويا* فأآرمني الرحمن من فضل منه 

  غداة دعا األآفاء من آان داعيا* ان مكروهًا إليَّ قتالهم وما آ

  ثالثتنا حتى حصرنا المناديا* ولم يبغي إذ سألوا النبي سواءنا 

  نقاتل في الرحمن من آان عاصيا* لقيناهم آاألسد تخطر بالقنا 

  ثالثتنا حتى أزيروا المنائيا* فما برحت أقدامنا من مقامنا 

   : وقال ابن إسحاق

   : وترآه قومه ال يقاتل دونهم ال حسان بن ثابت أيضًا يذم الحارث بن هشام على فراره يوم بدروق

  تشفي الضجيع ببارد بسام* تبلت فؤادك في المنام خريدة 

  أو عاتق آدم الذبيح مدام* آالمسك تخلطه بماء سحابة 

  بلهاء غير وشيكة األقسام* نفج الحقيبة يوصها متنضد 

  فضًال إذا قعدت مداك رخام* أجم آأنه  بنيت على قطن

  في جسم خرعبة وحسن قوام* وتكاد تكسل أن تجيء فراشها 

  والليل توزعني بها أحالمي* أما النهار فال أفتر أذآرها 

  حتى تغيب في الضريح عظامي* أقسمت أنساها وأترك ذآرها 

  ولقد عصيت على الهوى لوامي* بل من لعاذلة تلوم سفاهة 

  وتقارب من حادث األيام* إلي بسحرة بعد الكرى بكرت 

  عدٌم لمعتكر من اإلصرام* زعمت بأن المرء يكرب عمره 

  فنجوت منجى الحارث بن هشام* إن آنت آاذبة الذي حدثتني 

  ونجا برأس طمرة ولجام* ترك األحبة أن يقاتل دونهم 

  من الذمول بمحصد ورجام* يذر العناجيج الجياد بقفرة 

  وثوى أحبته بشر مقام* به الفرجين فأرمدت به مألت 

  نصر اآلله به ذوي اإلسالم* وبنو أبيه ورهطه في معرك 



 

  حرب يشب سعيرها بضرام* طحنتهم واهللا ينفذ أمره 

  جزر السباع ودسنه بحوام* لوال اآلله وجريها لترآنه 

  صقر إذا القى األسنة حام* من بين مأسور يشد وثاقه 

  حتى تزول شوامخ األعالم* جيب لدعوة ومجدل ال يست

  بيض السيوف تسوق آل همام* بالعار والذل المبين إذ رأى 

  نسب القصار سميدع مقدام* بيدي أغر إذا انتمى لم يخزه 

  آالبرق تحت ظالل آل غمام* بيض إذا القت حديدًا صممت 

   . ترآنا في آخرها ثالث أبيات أقذع فيها  : قال ابن هشام

   : فقال فأجابه الحارث بن هشام أخو أبي جهل عمرو بن هشام  : بن هشامقال ا

  حتى رموا فرسي بأشقر مزبد* القوم أعلم ما ترآت قتالهم 

  أقتل وال ينكى عدوي مشهدي* وعرفت أني أن أقاتل واحدًا 

  طمعًا لهم بعقاب يوم مفسد* فصددت عنهم واألحبة فيهم 

     : وقال حسان أيضًا

  عند الهياج وساعة اإلحساب* قد عولت غير معول يا حار 

  مرطى الجراء طويلة األقراب* إذ تمتطي سرح اليدين نجيبة 

  ترجو النجاة وليس حين ذهاب* والقوم خلفك قد ترآت قتالهم 

  قعص األسنة ضائع األسالب* أال عطفت على ابن أمك إذ ثوى 

  ذاببشنار مخزية وسوء ع* عجل المليك له فأهلك جمعه 

   : وقال حسان أيضًا

  غداة األسر والقتل الشديد* لقد علمت قريش يوم بدر 

  حماة الحرب يوم أبي الوليد* بأنا حين تشتجر العوالي 

  إلينا في مضاعفة الحديد* قتلنا ابني ربيعة يوم سارا 

  بنو النجار تخطر آاألسود* وفر بها حكيم يوم جالت 

  مها الحويرث من بعيدوأسل* وولت عند ذاك جموع فهر 

  جهيزًا نافذًا تحت الوريد* لقد القيتموا ذًال وقتًال 



 

  ولم يلووا على الحسب التليد* وآل القوم قد ولوا جميعًا 

   : المطلب وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب ترثي عبيدة بن الحارث ابن

  لب والعقلوحلمًا أصيًال وافر ال* لقد ضمن الصفراء مجدًا وسؤددًا 

  وأرملة تهوي ألشعث آالجذل* عبيدة فابكيه ألضياف غربة 

  إذا احمرَّ آفاق السماء من المحل* وبكيه لألقوام في آل شتوة 

  وتشبيب قدر طالما أزبدت تغلي* وبكيه لأليتام والريح زفرف 

  فقد آان يذآيهن بالحطب الجزل* فإن تصبح النيران قد مات ضوؤها 

  ومستنبح أضحى لديه على رسل* ملتمس القرى لطارق ليل أو ل

ه  ( وقال األموي في   ال       :  ) مغازي ن قطن ق ي رأت         قالت   : حدثني سعيد ب ا الت د المطلب في رؤياه ة بنت عب عاتك
     : وتذآر بدرًا

  بتأويلها فل من القوم هارب* ألما تكن رؤياي حقًا ويأتكم 

  تفري السيوف القواضببعينيه ما * رأى فأتاآم باليقين الذي رأى 

  يكذبني بالصدق من هو آاذب* فقلتم ولم أآذب عليكم وإنما 

  حكيم وقد أعيت عليه المذاهب* وما جاء إال رهبة الموت هاربًا 

  وخطية فيها الشبا والتغالب* أقامت سيوف الهند دون رءوسكم 

  إذا ما تعاطتها الليوث المشاغب* آأن حريق النار لمع ظباتها 

  إذا عض من عون الحروب الغوارب* بأبي يوم اللقاء محمدًا أال 

  آفاحًا آما تمري السحاب الجنائب* مرى بالسيوف المرهفات نفوسكم 

  وزعزع وردَّ بعد ذلك صالب* فكم بردت أسيافه من مليكة 

  لدى ابن أخي أسرى له ما يضارب* فما بال قتلى في القليب ومثلهم 

  من اهللا حين ساق والحين حالب* هم فكانوا نساء أم أتى لنفوس

  بنو عمه والحرب فيها التجارب* فكيف رأى عند اللقاء محمدًا 

  ـجبان وتبدو بالنهار الكواآب* ألم يغشكم ضربًا يحار لوقعه الـ 

  بحارًا تردى تجر فيها المقانب* حلفت لئن عادوا لنصطلينهم 

  قرن وحاجب لها من شعاع النور* آأن ضياء الشمس لمع ظباتها 

   : وقالت عاتكة أيضًا فيما نقله األموي



 

  ببدر ومن يغشى الوغى حق صابر* هال صبرتم للنبي محمد 

  حريق بأيدي المؤمنين بواتر* ولم ترجعوا عن المرهفات آأنها 

  قليًال بأيدي المؤمنين المشاعر* ولم تصبروا للبيض حتى أخذتموا 

  قاتل من وقع السالح بنافري* ووليتموا نفرًا وما البطل الذي 

  وما ابن أخي البر الصدوق بشاعر* أتاآم بما جاء النبيون قبله 

  عمرو وعامر  : وينصره الحيان* سيكفي الذي ضيعتموا من نبيكم 

ي     لم ويرث ه وس وا        وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول اهللا صلى اهللا علي ذين قتل ريش ال أصحاب القليب من ق
   : هو بعد على دين قومه إذ ذاكيومئٍذ من قومه و

  تبكي على آعب وما إن ترى آعبا* أال إن عيني أنفذت دمعها سكبًا 

  ذنبا وأرداهموا إذا الدهر واجترحوا* أال إن آعبًا في الحروب تخاذلوا 

  فيا ليت شعري هل أرى لهم قربا* وعامر تبكي للملمات غدوًة 

   تبعثوا بيننا حربافدًا لكما ال* فيا أخوينا عبد شمس ونوفل 

  أحاديث فيها آلكم يشتكي النكبا* وال تصبحوا من بعد ودٍّ وإلفة 

  وحرب أبي يكسوم إذ ملئوا الشعبا* ألم تعلموا ما آان في حرب داحس 

  ألصبحتموا ال تمنعون لكم سربا* فلوال دفاع اهللا ال شيء غيره 

  وطيء الترباسوى أن حمينا خير من * فما إن جنينا في قريش عظيمة 

  آريمًا ثناه ال بخيًال وال ذربا* أخا ثقة في النائبات مرزَّءًا 

  يؤمون نهرًا ال نزورًا وال صربا* يطيف به العافون يغشون بابه 

  تململ حتى تصدقوا الخزرج الضربا* فواهللا ال تنفك نفسي حزينة 

   . بدر فصل رثاء المشرآين قتالهم يوم 

قتالهم يوم بدر فمن ذلك قول ضرار بن  ارًا من جهة المشرآين قوية الصنعة يرثون بهاوقد ذآر ابن إسحاق أشع
ى أشعار من           الخطاب بن مرداس أخب بني محارب بن فهر وقد أسلم تكلم عل ك، والسهيلي في روضه ي د ذل بع

   : أسلم منهم بعد ذلك

  عليهم غدًا والدهر فيه بصائر* عجبت لفخر األوس والحين دائر 

  أصيبوا ببدر آلهم ثمَّ صائر* ني النجار إن آان معشر وفخر ب

  فإنا رجاًال بعدهم سنغادر* فأن تك قتلى غودرت من رجالنا 

  بني األوس حتى يشفي النفس ثائر* وتردى بنا الجرد العناجيج وسطكم 



 

  لها بالقنا والدارعين زوافر* ووسط بني النجار سوف نكرها 

  وليس لهم إال األماني ناصر* فنترك صرعى تعصب الطير حولهم 

  لهن بها ليل عن النوم ساهر* وتبكيهم من أرض يثرب نسوٌة 

  بهن دم ممن يحاربن ماثر* وذلك أنا ال تزال سيوفنا 

  بأحمد أمسى جدآم وهو ظاهر* فإن تظفروا في يوم بدر فإنما 

  يحامون في الألواء والموت حاضر* وبالنفر األخيار هم أولياؤه 

  ويدعى علي وسط من أنت ذاآر* و بكر وحمزة فيهم يعد أب

  بنو األوس والنجار حين تفاخر* أولئك ال من نتجت من ديارها 

  إذا عدت األنساب آعب وعامر* ولكن أبوهم من لؤي بن غالب 

  غداة الهياج األطيبون األآابر* هم الطاعنون السيل في آل معرك 

   : ناها وهي قولهفأجابه آعب بن مالك بقصيدته التي أسلف

  على ما أراد ليس هللا قاهر* عجبت ألمر اهللا واهللا قادر 

   . واسمه شداد بن األسود بن شعوب  : وقال أبو بكر  : قال ابن إسحاق

ا         : قلت ي بكر الصديق حين طلقه رأة أب ى ام ك حرم اهللا المشرآات      وقد ذآر البخاري أنه خلف عل الصديق وذل
   : بكر على المسلمين واسمها أم

  وهل لي بعد قومي من سالم* تحيي بالسالمة أم بكٍر 

  من القينات والشرب الكرام* فماذا بالقليب قليب بدٍر 

  من الشيزى تكلل بالسنام* وماذا بالقليب قليب بدٍر 

  من الحومات والنعم المسام* وآم لك بالطوي طوي بدٍر 

  عظاممن الغايات والدسع ال* وآم لك بالطوى طوى بدٍر 

  أخي الكأس الكريمة والندام* وأصحاب الكريم أبي علي 

  وأصحاب الثنية من نعام* وانك لو رأيت أبا عقيٍل 

  آأم السقب جائلة المرام* إذا لظللت من وجد عليهم 

  وآيف حياة أصداء وهام* يخبرنا الرسول لسوف نحيا 

   . قائلها حالليعرف به   ) صحيحه ( وقد أورد البخاري بعضها في   : قلت

   : بدر وقال أمية بن أبي الصلت يرثي من قتل من قريش يوم  : قال ابن إسحاق



 

  م بني الكرام أولي الممادح* أال بكيت على الكرا 

  ع األيك في الغصن الجوانح* آبكاء الحمام على فرو 

  ـنات يرحن مع الروائح* يبكين حرًا مستكيـ 

  ن النوائحت المعوالت م* أمثالهن الباآيا 

  حزن ويصدق آل مادح* من يبكهم يبكي على 

  ـقل من مرازبة جحاجح* ماذا ببدر والعقنـ 

  ـحنان من طرف األواشح* فمدافع البرقين فالـ 

  ليل مغاوير وحاوح* شمط وشبان بها 

  ولقد أبان لكل المح* أال ترون لما أرى 

  ـة فهي موحشة األباطح* أن قد تغير بطن مكـ 

  ـريق نقي الود واضح* بطريق لبطـ  من آل

  ك وجائب للخرق فاتح* دعموص أبواب الملو 

  جمة المالوثة المناجح* ومن السراطمة الخال 

  ـين اآلمرين بكل صالح* القائلين الفاعلـ 

  ق الخبز شحمًا آاألنافح* المطعمين الشحم فو 

  ن إلى جفاٍن آالمناضح* نقل الجفان مع الجفا 

  يعفو وال رح رحارح* ر لمن ليست بأصفا

  الضيف والبسط السالطح* للضيف ثم الضيف بعد 

  ـين إلى المئين من اللواقح* وهب المئين من المئـ 

  ـل صادرات عن بالدح* سوق المؤبل للمؤبــ 

  م مزية وزن الرواجح* لكرامهم فوق الكرا 

  ـقسطاس باأليدي الموائح* آمثاقل األرطال بالـ 

  يحمون عورات الفضائح* ئة وهم خذلتهموا ف

  ـَّـة بالمنهدة الصفائح* الضاربين التقدميـ 

  من بين مستسق وصائح* ولقد عناني صوتهم 



 

  ـلي أيٍم منهم وناآح* هللا در بني عــ 

  شعواء تحجر آل نابح* إن لم يغيروا غارة 

  ت الطامحات مع الطوامح* بالمقربات المبعدا 

  د مكالبة آوالحأس* مردًا على جرد إلى 

  مشي المصافح للمصافح* ويالق قرن قرنه 

  ـٍف بين ذي بدن ورامح* بزهاء ألٍف ثم ألــ 

   . اهللا عليه وسلم ترآنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول اهللا صلى  : قال ابن هشام

ة     : قلت  ه وقل رة جهل ه آث ذي حمل ذا شعر المخذول المعكوس المنكوس ال ى أ  ه ه عل دح المشرآين وذم عقل ن م
الكفرة اللئام والجهلة الطغام ولم يستوحش بها من  المؤمنين واستوحش بمكة من أبي جهل بن هشام وأضرابه من

ل األشمل ومن             عبد اهللا ورسوله وحبيبه وخليله فخر  م األآمل والعق ور من القمر ذي العل ه أن البشر ومن وجه
ات في      المبادر إلى التصديق والسابق  صاحبه الصديق وف والمئ ذل األل طاعة   إلى الخيرات وفعل المكرمات وب

   . رب األرض والسموات

ر والجهل         اجروا من دار الكف ذين ه رام ال م واإلسالم رضي اهللا عن       وآذلك بقية أصحابه الغر الك ى دار العل إل
   . الليالي واأليام جميعهم ما اختلط الضياء والظالم، وما تعاقبت

ا أشعارًا آ    د ترآن ة       وق ه اهللا خوف اإلطال ن إسحاق رحم ا اب رة أورده ة وهللا       ثي ا آفاي ا أوردن ة وفيم وخشية المالل
     . الحمد والمنة

عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول اهللا  سمعت أبي حدثنا سليمان بن أرقم،  :  ) مغازيه ( وقد قال األموي في 
   . الجاهلية صلى اهللا عليه وسلم عفا عن شعر

ة األعشى         عفا عنه إال قصيدتين؛ آلمة أمية  : مان فذآر ذلك الزهري فقالقال سلي در، وآلم ا أهل ب ى ذآر فيه الت
   . وسليمان بن أرقم هذا متروك واهللا أعلم التي يذآر فيها األخوص، وهذا حديث غريب

  الهجرة غزوة بني سليم في سنة ثنتين من 

در في   وآان فراغ رسول اهللا صلى اهللا  : قال ابن إسحاق  -أو في شوال    -عقب شهر رمضان      عليه وسلم من ب
ام        ولما قدم المدينة لم يقم بها إال سبع ليال حتى غزا ن هش ال اب ليم، ق ي س د بن ة      : بنفسه يري ى المدين واستعمل عل

   . -أو ابن أم مكتوم األعمى  - سباع بن عرفطة الغفاري

ام     الكدر فأقام عليه  : فبلغ ماء من مياههم يقال له  : قال ابن إسحاق دًا فأق ق آي ثالث ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يل
   . في إقامته تلك جل األسارى من قريش بها بقية شوال وذا القعدة، وأفدى

   . آدرة والقرقرة األرض الملساء، والكدر طير في ألوانها  : قال السهيلي

  فصل في غزوة السويق 

د         يان آما حدثني محمد بن جعفر بن الزبيروآان أبو سف  : قال ابن إسحاق م عن عب ان ومن ال أته ن روم د ب ويزي
     . حين رجع إلى مكة - وآان من أعلم األنصار -اهللا بن آعب بن مالك 

ى يغزو     ة حت ائتي راآب من        ورجع فل قريش من بدر نذر أن ال يمس رأسه ماء من جناب دًا، فخرج في م محم
   . نيب من المدينة على بريد أو نحوه  : جبل يقال له ة حتى نزل بصدر قناة إلىقريش لتبر يمينه فسلك النجدي



 

ن أخطب      ي ب أتى حي ل ف ه        ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت اللي تح ل أبى أن يف ه، ف ه باب فضرب علي
ذن عليه النضير في زمانه ذلك وصاحب آنزهم، فاستأ وخافه، فانصرف عنه إلى سالم بن مشكم، وآان سيد بني

   . الناس فأذن له فقراه وسقاه وبطن له من خبر

أتوا  ا     ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجاًال من قريش ف ال له ا يق ة منه وا     : ناحي العريض، فحرق
األنصار وحليفًا له في حرث لهما فقتلوهما وانصرفوا راجعين، فنذر  في أصوار من نخل بها، ووجدوا رجًال من

   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في طلبهم لناس فخرجبهم ا

   . المنذر واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد  : قال ابن هشام

سفيان وأصحابه، ووجد أصحاب رسول اهللا      فبلغ قرقرة الكندر ثم انصرف راجعًا وقد فاته أبو  : قال ابن إسحاق
   . المشرآون يتخففون منها وعامتها سويق، فسميت غزوة السويق ألقاها صلى اهللا عليه وسلم أزوادًا آثيرة قد

   ؟ يا رسول اهللا أنطمع أن تكون هذه لنا غزوة   : قال المسلمون

   .  )  ) نعم (  (   : قال

   : بن مشكم اليهودي وقال أبو سفيان فيما آان من أمره هذا ويمدح سالم  : قال ابن إسحاق

  لحلف فلم أندم ولم أتلوم* واحدًا  وإني تخيرت المدينة

  على عجل مني سالم بن مشكم* سقاني فرواني آميتًا مدامة 

  أبشر بعز ومغنم  : الفرحه* ولما تولى الجيش قلت ولم أآن 

  صريح لؤي الشماطيط جرهم* تأمل فإن القوم سر وإنهم 

  أتى ساعيًا من غير خلة معدم* وما آان إال بعض ليلة راآب 

  بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في دخول علي بن أبي طالب على زوجته فاطمةفصل  

ه      وذلك في سنة ثنتين بعد وقعة بدر لما رواه البخاري ومسلم من طريق ن الحسين، عن أبي الزهري، عن علي ب
   . الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب

اء       وآان النبي صلىآانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر،   : قال ا أف ارفًا مم لم أعطاني ش اهللا عليه وس
ة    ي فاطم ا أردت ابتن ي            اهللا من الخمس يومئٍذ فلم لم واعدت رجًال صواغًا من بن ه وس ى صلى اهللا علي بنت النب

ا أجمع    قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بأذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبينا أن
ى جمعت           يلشارف ى جنب حجرة رجل من األنصار حت ان إل ا   من األقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخت م

م        ا، فل نمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أآبادهم ي حين رأت     جمعت، فإذا أنا بشارفي قد أجبت أس ك عين أمل
   ؟ من فعل هذا  : المنظر فقلت

ه وأصحابه، فقالت      بيت وهو في شرب منفعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا ال  : قالوا ده قينت األنصار وعن
   : في غنائها

  * أال يا حمز للشرف النواء

   . أآبادهما فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من

ه  زيد بن حارثة فعرف النبي صلى اهللا  فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى اهللا عليه وسلم وعنده  : قال علي  علي
   .  )  )  ؟ مالك (  (   : وسلم الذي لقيت فقال



 

أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في البيت  ما رأيت آاليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب  : فقلت يا رسول اهللا
   . معه شرب

ذي  واتبعته أنا وزيد بن حارثة ح فدعا النبي صلى اهللا عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي تى جاء البيت ال
رة            فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فطفق زة ثمل محم إذا حم ا فعل ف زة فيم وم حم لم يل ه وس النبي صلى اهللا علي

م صعد النظر فنظر        عيناه فنظر حمزة ه، ث ى رآبتي ى   إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، ثم صعد النظر فنظر إل إل
   . وجهه

ه    وهل أنتم إال عبيد  : ثم قال حمزة ي صلى اهللا علي نكص رسول اهللا صلى اهللا        ًا ألبي فعرف النب ه ثمل ف لم أن وس
   . معه عليه وسلم على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا

   .  ) المغازي ( هذا لفظ البخاري في آتاب 

د خ  بألفاظ آثيرة وفي هذا دليل  ) صحيحه ( وقد رواه في أماآن أخر من  مست ال  على ما قدمنا من أن غنائم بدر ق
ك       ) األموال ( آتاب  آما زعمه أبو عبيد القاسم ابن سالم في ه في ذل د خالف من أن الخمس إنما نزل بعد قسمتها وق

   . البخاري وابن جرير وبينا غلطه في ذلك في التفسير وفيما تقدم واهللا أعلم  : منهم جماعة

يأتي      الخمر بلوآان هذا الصنع من حمزة وأصحابه رضي اهللا عنهم قبل أن تحرم  ا س وم أحد آم قد قتل حمزة ي
   . وذلك قبل تحريم الخمر واهللا أعلم

ال في طالق وال إقرار وال غير ذلك آما  وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبادة السكران مسلوبة ال تأثير لها
   .  ) األحكام ( آتاب  ذهب إليه من ذهب من العلماء آما هو مقرر في

ول    حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل    : حمدوقال اإلمام أ ًا يق ى     : سمع علي أردت أن أخطب إل
ك   (  (   : مالي من شيء ثم ذآرت عائدته وصلته فخطبتها إليه فقال  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنته فقلت هل ل

   .  )  )  ؟ شيء من

   . ال  : قلت

   .  )  )  ؟ وآذا خطيمة التي أعطيتك يوم آذافأين درعك ال (  (   : قال

   . هي عندي  : قال

   .  )  ) فأعطنيها (  (   : قال

   . فأعطيتها إياه  : قال

   . وفيه رجل مبهم  ) مسنده ( هكذا رواه أحمد في 

دة،     : وقد قال أبو داود ا عب اني، ثن وب، عن عك      حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالق ا سعيد، عن أي ن    ثن ة، عن اب رم
   .  )  ) أعطها شيئًا (  (   : عنهما قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما تزوج علي فاطمة رضي اهللا  : عباس قال

   . ما عندي شيء  : قال

   .  )  )  ؟ أين درعك الخطيمة (  (   : قال

   . ي عروبة، عن أيوب السختياني بهأب ورواه النسائي عن هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن

أبي حمزة، حدثني غيالن بن أنس من    وقال أبو داود حدثنا آثير بن عبيد الحمصي، ثنا أبو حيوة، عن شهيب بن
ًا     أهل حمص، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن لم أن علي ه وس رجل من أصحاب النبي صلى اهللا علي



 

لم          لىلما تزوج فاطمة بنت رسول اهللا ص ه وس ه رسول اهللا صلى اهللا علي ا فمنع دخل به لم أراد أن ي اهللا عليه وس
   . يا رسول اهللا ليس لي شيء  : شيئًا فقال حتى يعطيها

   .  )  ) أعطها درعك (  (   : فقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم

   . فأعطاها درعه ثم دخل بها

د    و عبد اهللا الحافظ، ثناأخبرنا أب  :  ) الدالئل ( وقال البيهقي في  ن عب أبو العباس محمد بن يعقوب األصم، ثنا أحمد ب
   . إسحاق، حدثني عبد اهللا بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن

والة    : قال ي  خطبت فاطمة إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت م د خطبت إ       : ل ة ق ى  هل علمت أن فاطم ل
   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   . ال  : قلت

   . فيزوجك فقد خطبت فما يمنعك أن تأتي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قالت

   ؟ وعندي شيء أتزوج به  : فقلت

   . إنك إن جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوجك  : فقالت

ه   فواهللا ما زالت ترجيني حتى دخلت على   : قال ه أفحمت        رسول اهللا صلى اهللا علي ين يدي ا أن قعدت ب لم، فلم وس
   . فواهللا ما استطعت أن أتكلم جاللة وهيبة

   .  )  )  ؟ حاجة ما جاء بك ألك (  (   : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   .  )  )  ؟ لعلك جئت تخطب فاطمة (  (   : فسكّت، فقال

   ! نعم   : فقلت

   .  )  )  ؟ هل عندك من شيء تستحلها به (  (   : فقال

   ! ال واهللا يا رسول اهللا   : فقلت

   .  )  ) ما فعلت درع سلحتكها (  (   : فقال

   . عندي  : فوالذي نفس علي بيده أنها لخطيمة ما قيمتها أربعة دراهم، فقلت

ا    (  (   : فقال ا فاستحلها به ه         إن، ف  )  ) قد زوجتكها فابعث إليها به ة بنت رسول اهللا صلى اهللا علي آانت لصداق فاطم
   . وسلم

   . وأم آلثوم وزينب -صغيرًا  مات -فولدت فاطمة لعلي حسنًا وحسينًا ومحسنًا   : قال ابن إسحاق

ال       : ثم روى البيهقي ي ق ه، عن عل لم        : من طريق عطاء بن السائب، عن أبي ه وس جهز رسول اهللا صلى اهللا علي
   . ميل وقربة ووسادة أدم حشوها أذخرفاطمة في خ

تزوج فاطمة بعد سنة من الهجرة وابتنى بها بعد  ألبي عبد اهللا بن منده أن عليًا  ) المعرفة ( ونقل البيهقي من آتاب 
   . ذلك بسنة أخرى



 

ك   فظاهر سياق حديث الشارفين يقت فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالثة من الهجرة  : قلت ضي أن ذل
   . أواخر السنة الثانية واهللا أعلم عقب وقعة بدر بيسير فيكون ذلك آما ذآرناه في

  الهجرة فصل جمل من الحوادث سنة ثنتين من 

   . عنها تقدم ما ذآرناه من تزويجه عليه السالم بعائشة أم المؤمنين رضي اهللا

ان من  وذآرنا ما سلف من الغزوات المشهورة وقد تضمن ذلك وفيات  ؤمنين والمشرآين،      أعي المشاهير من الم
نهم  در، وم وم ب هداء ي ن الش ا م وفي فيه ن ت ان مم ميتهم،   فك دم تس اجري وأنصاري تق ين مه ا ب ة عشر م أربع

   . سبعين رجًال على المشهور والرؤساء من مشرآي قريش وقد آانوا

   . آما تقدم وتوفي بعد الوقعة بيسير أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب لعنه اهللا

وعبد اهللا بن رواحة بما أحل اهللا بالمشرآين  ولما جاءت البشارة إلى المؤمنين من أهل المدينة مع زيد بن حارثة،
   . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد توفيت وساووا عليها التراب وبما فتح على المؤمنين وجدوا رقية بنت

   . عليه وسلم له بذلك ا يمرضها بأمر النبي صلى اهللاوآان زوجها عثمان بن عفان قد أقام عنده

وم بنت رسول     ولهذا ضرب له بسهمه في مغانم بدر وأجره عند اهللا يوم القيامة، ثم زوجه بأختها األخرى أم آلث
ال    : لعثمان بن عفان اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولهذا آان يقال ورين، ويق ي ن        : ذو الن ى ابنت ق أحد عل م يغل ه ل ي  إن ب

   . األخرى غيره رضي اهللا عنه وأرضاه واحدة بعد

   . حولت القبلة آما تقدم وزيد في صالة الحضر على ما سلف  : وفيها

   . فرض الصيام صيام رمضان آما تقدم  : وفيها

   . فرضت الزآاة ذات النصب، وفرضت زآاة الفطر  : وفيها

ود ا      : وفيها ة واليه ي     خضع المشرآون من أهل المدين ا من بن م به ذين ه ي قريظة،       ل ي النضير، وبن اع، وبن قينق
ة، وصانعوا المسلمين وأظهر اإلسالم    ي حارث ود بن اطن     ويه ي الب م ف ود وه رة من المشرآين واليه ة آثي طائف

ا           منافقون منهم من هو على ما آان ى هؤالء آم ى هؤالء وال إل ذبًا ال إل ة فبقي مذب عليه، ومنهم من أنحل بالكلي
   .  في آتابهاهللا وصفهم

   . وآانت معلقة بسيفه آتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المعاقل  : وفيها  : قال ابن جرير

ر  ال         : قال ابن جري ا، ق د فيه ي ول ن عل ل أن الحسن ب ا   : وقي ه عن          وأم ي سبرة حدث ن أب ه زعم أن اب دي فإن الواق
   . بفاطمة في ذي الحجة منها أبي طالب بنى إسحاق بن عبد اهللا عن أبي جعفر أن علي بن

   . فإن آانت هذه الرواية صحيحة فالقول األول باطل  : قال

   . وأوله سنة ثالث من الهجرة تمَّ الجزء الثالث من آتاب البداية والنهاية ويليه الجزء الرابع
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