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  زاد المعاد في ھدي خير العباد

  المجلد الرابع

 فصل

ُ  َصلَّى عليه قدم الغزوة، ھذه وفى  قيس بنُ  هللا عبدُ : األشعريون ومعھم وأصحابه، طالب أبى ابنُ  عفرُ ج عمه ابن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .عميس بنت أسماءٍ  معھم َقِدمَ  فيمن وكان وأصحاُبه، موسى، أبو

ُ  َصلَّى النبى َمْخَرجُ  بلغنا: موسى أبو قال  أحدُھما أصغُرھما، أنا:لى وأخوانِ  أنا ُمھاجرين فخرجنا باليمن، ونحن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فواَفْقَنا بالحبشة، النجاشىِّ  إلى سفينُتنا فألقتنا سفينًة، فركبنا قومى، من رجالً  وخمسين ِبضع فى ُبردة، أبو واآلخر ُرْھم، أبو

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  إنَّ : جعفر فقال عنده، وأصحاَبه طالب أبى بنَ  َجْعَفرَ   فأقمنا معنا، ُموافأقي باإلقامة، وأََمَرَنا بعثنا، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا َرُسولَ  َفَواَفْقَنا جميعاً، قدمنا حتى معه  خيبر فتح عن غابَ  ألحدٍ  قسم وما لنا، فأسھم خيبر، افَتَتحَ  حينَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ً : قال بالِھجرة، سبقناكم :لنا يقولون ناس وكان معھم، لھم قسم وأصحابه، جعفر مع سفينتنا ألصحابِ  إال معه، شھد لمن إال شيئا

 نحن بالھجرة، سبقناكم: ُعَمرُ  فقال. أسماءُ : قالت ؟ ھِذهِ  َمنْ : فقال عمر، عليھا فدخل حفصة، على عميس ِبنتُ  أسماءُ  وَدَخلَتْ 

ُ  َصلَّى هللا برسول أحقُّ  ُ  َصلَّى هللا رسول مع كنتم لقد وهللاِ، كال ُعَمُر؛ يا: وقالت َفَغِضَبْت، ِمنكم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 وال َطَعاماً، أطَعمُ  ال ِهللا، وايمُ  رسوله، وفى ِهللا، فى وذلك الُبغضاء، الُبعداء أرض فى وكنا جاِھلَُكم، وَيِعظُ  جائعكم، ُيطِعمُ 

ً  أشربُ  ُ  َصلَّى هللا لِرسول قلتَ  ما أذكر حتى شرابا ُ  َصلَّى هللا لرسول ذلك وسأذكر ونخاف، ُنؤذى كنا ونحن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  جاء فلما ذلك، على أزيدُ  وال أزيغ وال أكذب ال وهللا َوَسلََّم، َعلَْيهِ   قال عمر إن هللا؛ رسول يا: قالت َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال. وكذا كذا  ولَهُ  ِمْنُكم، بى ِبأََحقَّ  لَْيسَ : "فقال. وكذا كذا له قلت: قالت ؟" له قلتِ  ما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

فِيَنةِ  أَْھلَ  أَْنُتمْ  ولَُكمْ  َواِحَدةٌ، ِھْجَرةٌ  وألَْصحابه  يسألونھا أرساالً  أسماء يأتون السفينة وأصحابُ  موسى أبو وكان ،" ِھْجَرَتان السَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لھم قال مما أنفسھم فى أعظمُ  وال أفرحُ  به ھم ،شىء الدنيا ِمن ما الحديث، ھذا عن  ".َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىِّ  على جعفرٌ  َقِدمَ  ولما  ِبقُُدومِ  أَمْ  َخْيَبر بَِفْتحِ  أْفَرُح، بأَيِّھما أدرى ما وهللاِ : "وقال جبھته، وقبَّل تلقاه َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .؟" رَجْعفَ 

ُ  َصلَّى النبىِّ  إلى نظر لما جعفراً  أن القِصة، ھذه فى ُروى ما وأما ً  واحدةٍ  ِرجل على مشى: َيعنى حَجل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  إعظاما

ُ  َصلَّى هللا لرسول باب أشباهُ  وجعله َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ قَّاُصون الدِّ  طريق ِمن رواه قدو البيھقى فقال الرقص، فى لھم أصالً  الرَّ

 .ُيعرف ال َمن الثورى إلى إسناده وفى: جابر عن الزبير، أبى عن الثورى

 َصلَّى هللا رسول لَھْدى المنافى المشى فى والتَخنُّث والتكسر بالّدباب، التشبُّه جواز على ُحجة ھذا فى يكن لم صح، ولو: قلت

 ُ ً  الحبشة عادة من كان لعله ھذا فإن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  على جعفر فجرى ذلك، ونحو الترك عند الُجوك كضرب لِكبرائھا، تعظيما

نَّة تركھا ثم مرة، وفعلھا العادة تلك  .التوفيق وبا.. والتخنُّث والتثنى والتكسر، القفز من ھذا فأين اإلسالم، لِسُّ
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ُ  َصلَّى هللا رسولُ  سلھمفرا ليعينوھم، خيبر أھلِ  على قدم ممن َفزارة بنو كانت: عقبة بن موسى قال  ُيعينوھم، أال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وعدك: فقالوا فزارة، بنى من َثمَّ  كان َمن أتاهُ  خيَبر، عليه هللاُ  فتح فلما عليه، فأَبْوا وكذا، كذا خيبر من ولكم عنھم، يخرجوا وأن

قيبة ذو لكم: "فقال وعدتنا، الذى  رسول ِمن ذلك َسِمُعوا فلما ،"كذا َمْوِعُدكم: "فقال. ُنقاتلك ذاً إ: فقالوا" خيبر جبال من جبل الرُّ

ُ  َصلَّى هللا  .ھاربين خرجوا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 فلما ُعيينة، بنا رجع حصن، بن عيينة مع أھلنا إلى نفرنا لما: إسالمه فحسن أسلم قد وكان المزنى ُشييم أبو قال: الواقدى وقال

س خيبر، دون كان قيبة ذا أُعطيت أننى النوم فى الليلة أرى إنى أبشروا،: ُعيينة فقال ففِزعنا، اللَّيل، من ناعرَّ  قد بخيبر جبالً  الرُّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فوجد ُعيينة، قدم خيبر، قدمنا فلما محمد، برقبة أخذتُ  وهللاِ   محمد؛ يا: فقال. خيبر فتح قد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال لك، فرغنا وقد عنك، انصرفتُ  فإنى ُحلفائى، من غنمتَ  ما أعطنى َياحَ  ولِكنَّ  َكَذْبتَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الصِّ

 ؟ الرقيبة ذو وما: قال". الرقيبة ذو لك: "قال ؟ محمد يا أجزنى: قال" . أْھلِكَ  إلى َنفََّركَ  َسِمْعتَ  الَِّذى

: لك أقل ألم: فقال عوف، بن الحارث جاءه أھله، إلى رجع فلما ُعيينة، فانصرف". أخذته أنك النوم فى رأيتَ  الذى الجبلُ : "قال

 أبا لسِمْعتُ  أَشھد بھذا، ُيخبروننا كانوا يھود والمغرب، المشرق بين ما على محمد لََيْظَھَرنَّ  وهللاِ  شىء، غير فى ُتوِضع إنك

ا: يقول الُحقيق أبى بن سالم رافع  ال ويھود مرسل، نبى وھو ھارون، بنى من خرجت حيث النبوة على محمداً  نحُسد إنَّ

ً  األرض يملِكُ : لسالم قلت: الحارث قال بخيبر، وآخر بيثرب واحد ذبحان، منه ولنا ھذا، على ُتطاوعنى  نعم: قال ؟ جميعا

 .فيه بقولى يھودَ  تعلم أن أُِحبُّ  وما موسى، على أنزلت التى والتوراةِ 

 فصل

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  ُسمَّ  لغزاِة،ا ھذه وفى  قد مشويَّةً  شاةً  ِمْشَكم بن سالم امرأةُ  اليھوديةُ  الحارث بنتُ  زينبُ  له أھدت َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

تھا، راُع،: فقالوا ؟ إليه أحبُّ  اللَّحم أىُّ : وسألت سمَّ مِّ  من فأكثرت الذِّ راعُ  أخبره ِذراعھا، من انتھش فلما الذراع، فى السُّ  بأنه الذِّ

 أنتمْ  َفَھلْ  َشىٍء، َعن َساِئلُُكم إنِّى: "لھم فقالَ  له، فُجِمعوا ،" الَيُھودِ  من ھاھنا َمنْ  لى اْجَمُعوا: "قال ثم األكلة، فلفظ مسموم،

ُ  َصلَّى هللا رسول لھم فقال القاسم، أبا يا َنَعمْ : قالوا ؟" فيه َصاِدقِىَّ   َكَذْبُتْم،: " قال. فالن أبونا: قالوا ؟" أَُبوُكم َمنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 كَذْبَناَك، وإن القاسم، أبا يا نعم: قالوا ؟" َعْنهُ  َسأَْلُتُكم إنْ  شىءٍ  َعنْ  َصاِدقىَّ  أَْنُتمْ  َھلْ : "قال وَبرْرَت، صدقتَ : قالوا". فاُلن أُبوُكم

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال أبينا، فى عرفَته كما كذبنا عرفتَ   َتْخلُفُوننا ثم يسيراً، فيھا نكون: فقالوا ؟" النَّار أَْھلُ  َمنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لھم فقال. فيھا  َشىءٍ  َعن َصاِدقِىَّ  أَْنُتم َھلْ : "قال ثم ،"أََبَداً  فيھا َنْخلُفُُكم الَ  َفوهللاِ  فيھا، اْخَسؤوا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

اةِ  ھِذهِ  فى أَجَعْلُتمْ : "قال. نعم: قالوا ؟" َعْنهُ  سأَْلُتُكم إن ً  الشَّ  كنت إن أردنا: قالوا ؟" ذلكَ  على َحَملَُكم َفَما: "قال. نعم: قالوا ؟" ُسّما

 ً ً  كنت وإن منك، نستريحُ  كاِذبا ا ك لم نبيَّ  ".يضرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى بالمرأة وجئ  ؟ نقُتلھا أال: قالوا ،" َعلَىَّ  لُِيَسلَِّطكِ  هللاُ  كان ما: " فقال. قتلَكَ  أردتُ : قالتف َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 قتل فى واخُتلِف بعُضھم، فمات فاحتجم، منھا أكل َمن وأمرَ  الكاِھِل، على واحتجم ُيعاقبھا، ولم لھا، يتعرض َولم ،"ال: "قال

ُ  َصلَّى النبىُّ  قتلھا: تقول والناسُ : معمر قال ثم عنه، معمر، عن الرزاق، عبد ذكره فتركھا، أسلمت: الزھرى فقال المرأة،  هللاَّ

 .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 
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ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن: سلمة أبى عن عمرو، بن محمد عن خالد، حدثنا: قال بقية، بن وھب حدثنا: داود أبو قال  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 حملكِ  ما: "اليھودية إلى فأرسل َمعرور، بن البراء بن بشرُ  فمات: وقال القصة، وذكر.... ةً َمْصلِيَّ  شاةً  بخيبرَ  يھوديةٌ  له أھدت

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  بھا فأمر: جابر قال ؟" صنعتِ  الذى على  .َفقُِتلَتْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

اد ورواه مرسل، كالھما: قلت  مات لما قتلھا أنه: "متصالً  ھريرة أبى عن سلمة، أبى عن عمرو، بن محمد عن سلمة، بن حمَّ

 ".البراء بن بشر

 .قتلھا بشر، مات فلما أوالً، يقُتْلھا لم بأنه الروايتين، بين ُوفِّقَ  وقد

ُ  َصلَّى النبىُّ  أكل ھل: اخُتلِف وقد  سنين ثالثَ  ذلك بعد وبقى منھا، أكل أنه الروايات، وأكثرُ  ؟ يأكل لم أو منھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

اةِ  ِمنَ  أََكْلتُ  الَّتى األُْكلَةِ  ِمن أَِجدُ  ِزْلتُ  َما: "فيه مات الذى وجعه فى قال حتى  ". منِّى األْبَھرِ  اْنقَِطاع أوانُ  فھَذا َخْيَبر، َيْومَ  الشَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فتوفى: الزھرى قال  .شھيداً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول بخروج سمعوا حين قريش بينَ  وكان: وغيره عقبة بن موسى قال  عظيم، َتَراُھنٌ  خيبرَ  إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

اج وكان خيبر، ويھودُ  الحليفان يظھر: يقول ومنھم وأصحاُبه، محمدٌ  يظھر: يقول َمن فمنھم وتبايع، لمى ِعالط بن الحجَّ  قد السُّ

 معاِدن له كانت المال، ِمن ُمكِثَراً  الحجاجُ  وكان قَُصّى، بن الدار عبد بنى أختُ  شيبة أُمُّ  تحَتهُ  وكانت خيبر، فتح وَشِھدَ  أسلم

ُ  َصلَّى النبىُّ  ظھر فلما ُسليم، بنى بأرِض  ً  لى إن: ِعالط بن الحجاج قال خيبر، على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  تعلم وإن امرأتى، ِعند ذھبا

يرَ  فألسرع ،لى َفأَْذنْ  لى، مال فال بإسالمى، وأھلُھا ھى ُ  قدمت إذا أخباراً  وألخِبَرنَّ  الخبر، وأْسبقِ  السَّ  مالى عن بھا أدرأ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  له فأَِذنَ  ونفسى،  مال، ِمن عندكِ  لى كان ما واجمعى علىَّ  أخفى: المرأته قال مكة، َقِدمَ  َفلما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ق أُِسَر، قد محمَداً  وإن أموالُھم، وأُصيبت اسُتبيُحوا، قد فإنھم حابه،وأص محمد غنائم ِمن أشترىَ  أن أريد فإنى  عنه وتفرَّ

 وبلغ المسلمين، على واشتد بمكة، ذلك وفشا بالمدينة، بقتالھم لتقُتلَنَّه ثم مكة إلى به لََتْبَعَثنَّ : أقسموا قد اليھودَ  وإن أصحاُبه،

ُ  َصلَّى هللا رسول عمَّ  باسَ الع فبلغ والسروَر، الفرحَ  المشركون وأظھر منھم،  وإظھاُرھم وَجلََبُتھم، النَّاس َزَجلَةُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

رور، ً  فدعا القيام، على يقدر فلم ظھُره، فانخزل ويخرج، يقوم أن فأراد السُّ  َصلَّى هللا رسولَ  ُيشبه وكان". قَُثمُ " :له يقال له ابنا

 ُ  :هللا أعداءُ  به يشمتَ  لئال صوته ويرفع يرَتِجُز، لعباسا فجعل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 األَشمْ  األَْنفِ  ِذى َشبيهُ ...  قُثم ِحبِّى قَُثمْ  ِحبِّى

 َرغمْ  َمنْ  أَْنفِ  بَرْغمِ ...  النَِّعمْ  ذى ربِّى َنِبىُّ 

 ومنھم المغرى، الشاِمتُ  مومنھ والسرور، للفرح المظِھرُ  منھم والمشركين، المسلمين من كثيرون رجالٌ  داره باب إلى وحشر

 ما أتاه قد أنه المشركون وظن نفوُسھم، طابت وتجلَُّده، العباس رجزَ  المسلمون سمع فلما والبالء، الُحْزن من الموت مثلُ  به َمنْ 

ً  العباسُ  أرسلَ  ثم يأتھم، لم  خيرٌ  هللا وَعد فالذى تقول، وما به، جئتَ  ما ويلَك: له وقل به، اخلُ : له وقال الحجاج، إلى له غالما

 الخبرَ  فإن آتَيه، حتى بيوته بعض فى بى َفْلَيْخلُ : له وقل السالم، الفضل أبى على اقرأ: له قال الغالمُ  كلَّمه فلما ؟ به جئتَ  مما

ه، ما على ً  العباسُ  فوثب الفضل، أبا يا أبشر: قال الدار، باب العبدُ  بلغ فلما َيُسرُّ ، بالءٌ  ُيصبه لم كأنه فرحا  وقبَّل جاءه ىحت قطُّ
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 يأتيكَ  حتى بيوِتك بعض فى بِهِ  أُْخلُ : الحجاج لك يقولُ : قال. أخبرنى: قال ثم فأعتقه، الحجاج، بقول فأخبره عينيه، بين ما

 رسولُ  افتتح وقد جئتُ : الحجاج له فقال ذلك، على عباس فوافقه خبرى، لتكتَمنَّ  عليه أخذ به، وخال الحجاج، جاءه فلما ظھراً،

ُ  ىَصلَّ  هللا ُ  َصلَّى هللا رسولَ  وإنَّ  هللا، سھامُ  فيھا وجرت أموالھم، وغنم خيبر، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  صفيَّةَ  اصطفى قد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول استأذنتُ  وإنى به، وأذھب أجمعه أن أردت لمالى، جئتُ  ولكن بھا، وأعرسَ  لنفسه، ُحَيىّ  ِبنت  َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ

 فلما راجعاً، انشمر ثم متاعه، امرأُته له فجمعت: قال. شئت ما اذكرْ  ثم ثالثاً، علىَّ  فأْخفِ  شئت، ما أقول أن لى َفأَِذنَ  أقول، أن

 شقَّ  لقد الفضل، أبا يا هللاُ  َيْحُزْنك الَ : وقالت ذھب،: قالت ؟ زوُجكِ  فعل ما: فقال الحجاج، امرأة العباسُ  أتى ثالث، بعدَ  كان

، ما إال هللا بحمد يكن ولم هللا، َيْحُزُننى ال أجل،: فقال. بلغك الذى علينا  هللا، سھامُ  فيھا وجرت خيبَر، رسوله على هللاُ  فتح أُِحبُّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  واصطفى ً  وهللاِ  أظنُّك: قالت. به فالحقى حاجة، زوجك فى لكِ  كان فإن لنفسه، صفيَّة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ . صادقا

 أتى حتَّى ذھب ثم أخبرِك، بما أخبركِ  الذى: قال ؟ بھذا أخبرك فمن: قالت. لك أقول ما على واألمرُ  صادق، وهللاِ  فإنى: قال

 ، والحمد خيٌر، إال ُيصبنى لم أجل: قال. خير إال يصيُبك وال الفضل، أبا با التجلُّدُ  وهللاِ  ھذا: قالوا رأوه، فلما قريش، مجالسَ 

اج أخبرنى ً  عليه أكُتمَ  أن سألنى وقد وكذا، بكذا الحجَّ  المشركين، على وَجَزع كآبة ِمن للمسلمين كان ما هللا فردَّ  لحاجة، ثالثا

 .المسلمين وجوهُ  فأشرقت الخبَر، فأخبرھم العباس، على دخلوا حتى مواضعھم ِمن المسلمون وخرج

 قھيةالف األحكام من َخْيَبر غزوة فى كان فيما: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فإن الُحُرم، األشھر فى ومقاتلُتھم الكفار محاربةُ  فمنھا ة، ذى فى الُحديبية ِمن رجع َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فمكث الِحجَّ

اماً، بھا م، فى َخْيَبرَ  إلى سار ثم أيَّ ھرىُّ  قال كذلك المحرَّ : الواقدى الق وكذلك مخرمة، بن والِمسور مروان عن ُعروة، عن الزُّ

م أواخر فى كان ُخروَجه فإن نظر، بذلك االستدالل فى ولكن الِھجرة، من سبع سنة أول فى خرج  وفتُحھا أوله، فى ال المحرَّ

ُ  َصلَّى النبى بيعةُ  االستدالل ھذا من وأقوى َصَفر، فى كان إنما  ال،القت على الرضوان َبْيعةَ  الشجرة عند أصحاَبه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

وا، وأال  ُيريدون وھم عثمان قتلوا قد أنھم بلغه لما ذلك على بايعھم إنما ألنه ذلك، فى دليلَ  ال ولكن الَقْعَدة، ذى فى وكانت َيفِرُّ

 ابتداًء، فيه ُيقاتل أن الخالف إنما العدو، بدأ إذا الحرام الشھر فى القتال جواز فى خالف وال الصحابة، بايع فحينئذ قتاله،

زوه،: رفالجمھو  .هللا رحمھم األربعة، األئمة مذھبُ  وھو منسوٌخ، فيه القَِتال تحريمُ : وقالوا جوَّ

 تحريَمه نَسخَ  وال الحرام، الشھر فى القَِتالُ  َيِحلُّ  ما: با يحلِفُ  عطاء وكان منسوخ، غيرُ  ثابتٌ  أنه إلى وغيُره عطاء وذھب

 .شىءٌ 

ُ  َصلَّى النبى ربحصا االستداللُ  االستداللين ھذين من وأقوى ال، أواِخر فى إليھا خرج فإنه للطائف، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  شوَّ

ً  فحاصرھم  تسع الفتح بعد بھا وأقام رمضان، ِمن بقينَ  لَِعشرٍ  مكة فتح فإنه الَقَعدة، ذى فى كان فبعُضھا ليلة، وعشرين بضعا

ال من بقى وقد َھوازن إلى فخرج الصالة، يقُصرُ  عشرةَ   منھا ذھب ثم غنائمھا، وقسم َھواِزَن، عليه هللا ففتح يوماً، شرونع شوَّ

ً  فحاصرھا الطائف، إلى  .شك بال الَقَعدة ذى فى بعضھا أن يقتضى وھذا ليلة، وعشرين بضعا

 التصحيح ھذا له أين فمن منه، عجيب وھذا شك، بال الصحيح وھو: حزم ابنُ  قال. ليلة عشرة بضع حاصرھم إنما: قيل وقد

" وتمنعوا فاستعصوا يوماً، أربعينَ  فحاصرناُھم" :قال الطائف، قصة فى مالك بن أنس عن" الصحيحين" وفى ؟ به زموالج
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 غزوة تمام ِمن كان الطائف غزو ألن القصة، في دليل فال ھذا ومع ريب، بال الَقعدة ذي في وقع الحصار فھذا الحديث وذكر

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  بدؤوا وھم َھوازن،  ثقيف مع النَّضري عوف بنُ  مالكُ  وھو ملُكھم، دخل انھزموا، ولما بالقتال، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول محاربينَ  الطائف ِحصن في  .أعلم وهللا فيھا، شرع التي الغزوة تمام ِمن غزُوُھم فكان َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 وال هللاِ  َشَعاِئرَ  ُتحلُوا ال آَمُنوا الَِذينَ  أُيھا َيا{ : منسوخ فيھا وليس نزوالَ، القرآن آخر من وھي) المائدة سورة( في تعالى هللا وقال

 ].2: المائدة[} الَقالِئدَ  وال الَھْدي وال الَحراَم، الَشْھرَ 

 فھاتان ،]217: البقرة[} هللاِ  َسبيلِ  نْ عَ  وصدٌ  َكبير فيهِ  قَِتالٌ : قُل فيه قِتالٍ  الَحرامِ  الَشھرِ  َعنِ  ويسأَلُوَنكَ {: البقرة سورة في وقال

 على األمةُ  أجمعتِ  وال لحكمھما، ناسخ رسوله سنةِ  وال هللا كتاب في وليس أعوام، ثمانيةِ  نحوُ  النزول في بينھما مدنيتان، آيتان

 على استدلَّ  فقد العمومات، من ونحِوھا] 36: التوبة[} َكاَفةَ  الُمشِرِكينَ  وقاِتلُوا{: تعالى بقوله نسخه على استدل ومن نسخه،

ُ  َصلَّى النبي بان عليه استدل ومن عليه، يُدلُ  ال بما النسخ  الَقعدة، ذي في أوطاس إلى سريةٍ  في عامر أبا بعث َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 الشھر في لقتالھم همن ابتداءً  يكن ولم بالقتال، المشركون فيھا بدأ التي الغزوة تمام ِمن كان ذلك ألن دليل، بغير استدل فقد

 .الحرام

  فصل

 .تقريره تقدم وقد سھم، وللراجل أسھم، ثالثة للفارس الغنائم، قِسمة: ومنھا

َ  وجد إذا الجيش آلحادِ  يجوز أنه: ومنھا  يومَ  ُدلي الذي الشْحمِ  ِجراب المغفل بن هللا عبد أخذ كما ُيخمَسه، وال يأكلَه أن طعاما

ُ  ىَصلَّ  النبي بمحضر به واختص خيبر،  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبي فإن ورضاھم، الجيش بإذن إال له سھمَ  فال الحرب، َتقّضي بعد بالجيش مددٌ  لحق إذا أنه: ومنھا  كلَم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .لھم فأسھم لھم، ُيسِھمَ  أن-  وأصحابه جعفرٍ  - بخيبر عليه َقِدُموا حينَ  السفينة أھل في أصحاَبه

 فصل

مٌ  وھذا ِرجٌس، بأنھا التحريم تعليلُ  عنه وصح خيبر، يومَ  تحريُمھا عنه صح اإلِنسية، الُحُمرِ  لحوم تحريمُ  ومنھا  قول على مقدَّ

 وعلى حرمھا، الحمر، وأكلت الظھرُ  فنيَ : له قيل فلما وَحُمولَتھم، القوم ظھرَ  كانت ألنھا حرمھا، إنما: الصحابة من قال من

 وكل الَعِذَرَة، تأُكلُ  وكانت القرية، حول كانت ألنھا حرمھا إنما: قال من قول وعلى ُتخمس، لم ألنھا حرمھا، ماإن: قال من قول

ُ  َصلَّى هللا رسول قولُ  لكن ،"الصحيح" في ھذا م" ِرْجسٌ  إنھا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وقولِه الراوي، ظن ِمن ألنه كلَه، ھذا على مقدَّ

ً  نھابكو التعليل بخالف  .رجسا

ً  إِليَّ  أُوِحيَ  فيما أَِجدُ  الَ  قُل{: تعالى قوله وبين التحريم ھذا بين تعارضُ  وال ً  أو َميَتةً  َيُكونَ  أَن إاِلَّ  َيطَعُمه َطاِعمٍ  َعلَى ُمَحَرما  َدما

ً  أَو رجس فإَِنهُ  َخْنِزيرٍ  لَْحمَ  أَو َمْسفُوحاَ، مَ  قد يكن لم فإنه ،]145:األنعام[} به هللاِ  لَِغْيرِ  أُِھلَ  فِْسقا  ِمن اآلية ھذه نزول حينَ  ُحرِّ
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ً  يتجَددُ  كانَ  والتحريمُ  األربعة، ھذه إال المطاعم ، عنه سكت لما مبتدأ تحريمٌ  ذلك بعد الُحُمر فتحريمُ  فشيئاً، شيئا  أنه ال النصُّ

َ  يكون أن عن فضالً  لعمومه، ُمخصص وال القرآن، أباحه لما رافع  .أعلم وهللا. ناسخا

 فصل

 خيبر، يومَ  حرمھا أنه العلم أھل ِمن طائفة ظنَّ  وقد الصواُب، ھو ھذا الفتحِ  عامَ  تحريُمھا كان وإنما خيبر، يومَ  المتعةُ  ُتحرم ولم

 خيبر، يومَ  النساء ُمتعة عن َنھى هللا رسولَ  أن: "عنه هللا رضي طالب أبي بن علي حديث من" الصحيحين" في بما واحتجوا

 ".اإلِنسية رالحم لحوم أكل وَعن

ً " الصحيحين" وفي ً  أن: أيضا  رسولَ  فإن عباس، ابنَ  يا مھالً : فقال النساء، ُمتعة في ُيلينُ  عباس ابن سمع عنه، هللا رضي عليا

ُ  َصلَّى هللا ُ  ىَصلَّ  هللا رسول أن عنه، للبخاري لفظ وفي ،" اإلنسية الحمر لحوم وعن خيبر، يوم عنھا نھى"  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  هللاَّ

 .اإلِنسية الحمر لحوم أكل وعن خيبر، يومَ  النساء ُمتعة عن نھى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن ھؤالء رأى ولما َمت ثم أبيحت، ُثم ُحرَمت،: قالوا حَرمھا، ثم الفتح، عامَ  أباحھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .ُحرِّ

َ  أعلمُ  ال: الشافعي قال  ُتحرم لم: وقالوا آخرون، ذلك في وخالفھم مرتين، ُنِسَختْ : قالُوا المتعة، إال ُحرمَ  ثم أبيح، مث ُحرم، شيئا

 وتحريمِ  بتحريمھا، اإلخبار بين عنه هللا رضي طالب أبي بن علي جمع وإنما: قالوا. مباحة كانت ذلك وقبل الفتح، عامَ  إال

ُ  َصلَّى النبي عن تحِريَمھما علي له فروى ُيبيحھما، كان عباس ابن ألن األھلية، الُحُمر  تحريمُ  وكان عليه، رداً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  خيبر يومَ  ذكر وقد شك، بال خيبر يومَ  الُحُمرِ   في ذلك جاء كما بزمن، يقيده ولمٌ  المتعة، تحريمَ  وأطلَقَ  الُحُمِر، لتحريم ظرفا

ُ  َصلَّى هللا رسول أن: صحيح بإسناد أحمد اإلمام" مسند" م" َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ م َخْيَبر، يومَ  األھلية الُحُمرِ  لحومَ  حرَّ  ُمتعة وحرَّ

م: "لفظ وفى" النساء م النساء، ُمتعة حرَّ  فظن مميزاً، مفصالً  عيينة بن سفيان رواه ھكذا ،"َخْيَبر يومَ  األھلية الُحُمر لحومَ  وحرَّ

مين أحد على فاقتصر بعُضھم، جاء ثم به، قيَّدھماف للتحريمين، زمنٌ  َخْيَبر يومَ  أن الرواة بعضُ   وقيَّده الُحُمر، تحريمُ  وھو المحرَّ

 .الوھم نشأ ھاھنا فمن بالظرف،

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  ذلك فى استأذنوا وال باليھوديات، يتمتعون الصحابةُ  فيھا يكن لم َخْيَبر وقصة  قطُّ  أحدٌ  نقلَه وال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 فِعالً  فيھا كانت المتعة قصةَ  فإن الفتح، غزاة بِخالف تحريماً، وال فِعالً  ال البتة، ِذكرٌ  فيھا للُمتعة كان وال الغزوة، هھذ فى

 ً  .الطريقتين أصحُّ  الطريقة وھذه مشھورة، وتحريما

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن وھى: ثالثة طريقة وفيھا مھا لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  ُيحرِّ ً  تحريما مھا بل البتة، عاما  عنھا، االستغناء عند حرَّ

 عند ُتباح الخنزير، ولحمِ  والدمّ  كالميتةِ  ھى: ويقولُ  بھا ُيفتى كان حتى عباس ابن طريقةَ  كانت وھذه إليھا، الحاجة عند وأباحھا

 رأى فلما باألشعار، ذلك فى بواوشبَّ  مطلقًة، إباحةً  أباحھا أنه وظنوا ذلك، الناسِ  أكثرُ  عنه يفھم فلم العنت، وخشيةِ  الضرورة

 .بالتحريم القول إلى رجع ذلك، عباس ابنُ 
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  فصل

ُ  َصلَّى الرسول عاَملَ  األرض،وكيف من يخرج مما بجزء والمزارعة المساقاة جواز فى[  ]َخْيَبر أھل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  عامل كما زرع، أو ثمر ِمن األرض ِمن يخُرج مما بُجزء والمزارعة المساقاة جوازُ : ومنھا  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 باب من ھذا وليس عليه، الراشدين خلفائه عملُ  واستمر البتة، ُينسخ لم وفاته حين إلى ذلك واستمر ذلك، على َخْيَبر أھلَ 

م اربَة،المض أباح فَمن سواء، المضاربة نظيرُ  وھو المشاركة، باب ِمن بل شىء، فى المؤاجرة ق فقد ذلك، وحرَّ  بين فرَّ

 .متماثلين

  فصل

 قطعاً، المدينة من الِبذرَ  إليھم َيحِملُ  كان وال الِبْذَر، إليھم يدفع ولم أموالھم، ِمن يعملُوھا أن على األرضَ  إليھم دفع أنه: ومنھا

 الراشدينَ  خلفائه َھْدىَ  كان وھذا العامل، نم يكون أن يجوز وأنه األرض، ربِّ  ِمن الِبذر كونِ  اشتراط عدمُ  َھْدَيه أن على فدل

 سقى مجرى يجرى والِبذر القِراض، فى المال رأس بمنزلة األرضَ  فإن للقياس، الموافقُ  فھو المنقوُل، ھو أنه وكما بعده، ِمن

 وھذا صاحبه، إلى عوُده الْشُتِرطَ  المضاربة مال رأس بمنزلة كان ولو صاحبه، إلى يرجعُ  وال األرض، فى يموتُ  ولھذا الماء،

ُ  َصلَّى هللا رسول لَھْدى الموافق ھو الصحيح القياسَ  أن فُعلِمَ  المزارعة، ُيفِسدُ   وهللا.. ذلك فى الراشدين وخلفائه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .أعلم

  فصل

ً  ليست القسمة وأن كذلك، وقِسمتھا النخل رؤوس على الثمار َخْرصُ : ومنھا  .بيعا

 .واحد وقاِسمٍ  واحد، بخاِرٍص  االكتفاءُ : ومنھا

 .شاء متى فسُخه لإلمام جائزاً  عقداً  الُمھادنة عقدِ  جواز: ومنھا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لھم َعَقدَ  كما بالشرط، واألمان الصلح عقد تعليق جوازُ : ومنھا  .َيْكُتموا وال ُيغيِّبوا ال أن بشرط َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الظالمة السياسة ِمن ال العادلة الشريعة من ذلك وأن بالُعقوبة، التُّھم بِ أربا تقريرِ  جوازُ : ومنھا

ُ  َصلَّى النبى قال كما واألمارات، بالقرائن األحكام فى األخذُ : ومنھا  فاستدل ،"َقِريبٌ  والَعْھدُ  َكثيٌر، الَمالُ : "لِكنانة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .والنفقة الحروبُ  أذھبته: قوله فى كذبه على بھذا

لَ  قوله، إلى ُيلتفت لم كذبه، على قرينةٌ  قامت إذا قولَه القولُ  كان َمن أن: ومنھا  .الخائن منزلة وُنزِّ

مة أھلَ  أن: ومنھا ً  خالفوا إذا الذِّ ُ  َصلَّى هللا رسول ألن وأموالھم، ِدماؤھم وحلَّت ِذمة، لھم يبق لم عليھم، ُشِرطَ  مما شيئا  َعلَْيهِ  هللاَّ

 استباحَ  بالشرط، يفُوا لم فلما وأموالُھم، ِدماؤھم حلَّت فعلوا فإن َيكُتموا، وال ُيغيِّبوا ال أن عليھم وشرط الُھدنة، لھؤالء عقد َوَسلَّمَ 
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مة، أھل على اشترطھا التى الشروط فى الخطاب بن عمرُ  المؤمنين أميرُ  اقتدى وبھذا وأموالَھم، دماَءھم  أنھم عليھم فشرط الذِّ

ً  خالفُوا متى  .والَعداوة الشِّقاق أھل ِمن َيِحلُّ  ما منھم له حلَّ  فقد منھا، شيئا

ُ  َصلَّى النبىَّ  فإن فِعله، قبل األمر نسخ جوازُ : ومنھا  .ِبَغْسلَِھا باألمر عنھم نسخه ثم القُدور، بكسرِ  أمرھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

كاة َيْطُھر ال لحُمه ُيؤكل ال ما أن: ومنھا  مأكول فى تعمل إنما الذكاة وأن موته، بمنزلة ذبيحته وأن لحمه، وال لدهُ جِ  ال بالذَّ

 .اللَّحم

ً  الغنيمة ِمن أخذ َمن أن: ومنھا  صاحب فى قال ولھذا بالقسمة، يملُِكه إنما وأنه حقه، دونَ  كان وإن يملْكه، لم قسمتھا قبل شيئا

 ".َنارٍ  ِمنْ  ِشَراكٌ : "غلَّه الذى الشِّراك لصاحب وقال". َناراً  َعلَْيهِ  َتْشَتِعلُ  إنَّھا: "غلَّھا التى الشَّملة

 .بعضھا وَتْركِ  بعضھا، وَقْسم وتركھا، قِسمتھا بين الَعنوة أرض فى مخيَّر اإلمام أن: ومنھا

ُ  لَّىصَ  النبىُّ  تفاءل كما وإعالمه، اإلسالم ظھورِ  أسباب من ھو مما يسمعه أو يراه بما استحباُبه بل التفاُؤل جواز: ومنھا  هللاَّ

 .خرابھا فى فألٌ  ذلك فإن َخْيَبر، أھل مع والمكاِتل والفؤوس الَمساحى برؤية َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

مةِ  أھل إجالء جواز: ومنھا ُ  َصلَّى النبى قال كما عنھم، اْسُتغِنىَ  إذا اإلسالم دار من الذِّ ُكم: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ كمُ  َما ُنقِرُّ  ،"هللاُ  أََقرَّ

ً  الشَّام َنْحوَ  َراِحلَُتكَ  ِبكَ  َرَقَصتْ  إذا بكَ  َكْيفَ : "لكبيرھم وقال ً  ُثمَّ  َيْوما ُ  َصلَّى موته بعد عمرُ  وأجالھم ،" َيْوما  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .المصلحةَ  فيه اإلمامُ  رأى إذا به العملُ  يسوغُ  قوى قولٌ  وھو الطبرى، جرير بن محمد مذھبُ  وھذا

 على بھا أِمنوا قد ِذمة، أھلَ  كانوا فإنھم تحته، حاِصل ال كالم فھذا ُھدنة، أھلَ  كاُنوا بل ِذمة، لھم تكن لم َخْيَبر ھلأ: ُيقال وال

ً  وأموالھم دمائھم  فرضُ  نزل فلما جزية، بغير ِذمة أھلَ  وكانوا فرُضھا، ونزل ُشِرَعت، قد الجزيةُ  تكن لم نعم مستمراً، أمانا

مة له ُيعقد َمن على ھاضربُ  اسُتؤِنفَ  الجزية،  أھلَ  ليسوا لكونھم منھم، الجزية أخذ عدمُ  يكن فلم والمجوس، الِكتاب أھل ِمن الذِّ

 .بعد فرُضھا نزل تكن لم ألنھا بل ِذمة،

: قال افلھذ شاء، متى اإلمامُ  يستبيحھا ثم دمائھم، حقنِ  لمدة ال َخْيَبر، أرض فى إقرارھم لمدة فذاك مؤبَّد، غيرَ  العقد كونُ  وأما

ُكمْ " كمُ  ما ُنقِرُّ  بأن مشروطاً، عقداً  والنَّضير لقُريظة الذمة عقدُ  كان وھكذا شئنا، ما دماءكم نحقِنُ : يقل ولم ،" َشْئَنا َما أَوْ  هللاُ  أقرَّ

 واستباحَ  ذاك، إذ فرُضھا نزلَ  يكن لم إذ جزية، بال ِذمة أھلَ  وكانوا لھم، ِذمة فال فعلوا، ومتى عليه، ُيظاِھُروا وال ُيحاربوه، ال

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ً  العھد نقضَ  وجعل وذراِريھم، نسائھم َسْبىَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ية، النِّساء حق فى ساريا  الساكت ُحكم وجعل والُذرِّ

ُ  َصلَّى َھْديه موجبُ  وھذا والمحارب، الناقِِض  ُحكمَ  والمقر مة أھل فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  العھد نقضُ  يسرىَ  أن أيضاً، الجزية دبع الذِّ

يتھم فى  ُيوافقه لم طائفة ِمن واحداً  الناقض كان إذا أما وَمَنعة، َشْوكة لھم طائفةً  الناقُِضون كان إذا ھذا ولكن ونسائھم، ُذرِّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  أھدر َمن أن كما وأوالده، زوجته إلى النقضُ  يسرى ال فھذا بقيتھم،  َيْسبِ  لَمْ  يسبُّه، كان ممن دماءھم َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

يتھم، نساَءھم  .التوفيق وبا.. عنه محيدَ  ال الذى وھو ھذا، فى َھْدُيه فھذا وُذرِّ
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ً  ِعتقھا وجعل أََمَته، الرجل ِعتق جوازُ : ومنھا  إنكاح لفظِ  وال غيره، ولى وال شھوٍد، وال إذنھا، بغير زوجَته ويجعلھا لھا، َصداقا

ُ  َصلَّى فعل كما ويٍج،تز وال ته باقتداء علمه مع ذلك، إلى أشار وال بى، خاصٌ  ھذا: قطّ  يقل ولم بصفيَّة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  به، أُمَّ

ة، إلى ونقلُوھا القِصة َرَوُوا بل لغيره، يْصلُح ال ھذا إن: الصحابه من أحد يقُلْ  ولم ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وال يمنعوھم، ولم األُمَّ  هللاَّ

ا سبحانه وهللا ذلك، فى به االقتداء من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ه لمَّ : األحزاب[}اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ  ِمنْ  لَّكَ  َخالِصةً {: قال بالموھوبة النكاح فى خصَّ

ته، دون من له خالِصة ھذه كانت فلو ،]50  بخالف ،إمائھم مع السادات من ذلك لكثرة بالِذكر أولى التخصيصُ  ھذا لكان أُمَّ

ة مشاركة واألصل سيما وال البيان، إلى الحاجة فى مثله أو وقِلَّته، لُندرته، للرجل نفَسھا َتَھبُ  التى المرأة  به، واقتداؤھا له، األُمَّ

ة تجتمع ولم المحال، شبهُ  ھذا الجواز، مقتضى قيام مع يجوز ال الذى الموضع ذلك فى به االقتداء منع عن يسكت فكيف  األُمَّ

 .التوفيق وبا.. إجماعھم إلى المصيرُ  فيجب ذلك، فى به االقتداء عدم على

 ويستبقى الرقبة، ِملك ِمن حقَّه ُيسقِطَ  أن فله وخدمتھا، وطئھا، ومنفعة رقبَتھا، يملِكُ  فإنه ذلك، جوازَ  يقتضى: الصحيحُ  والقياس

ً  أو المنفعِة، ِملك ً  واستثنى ملكه، رقبةَ  المالك أخرج فإذا عاش، ما ِدَمهيخ أن عليه وشرط عبَده، أعتق لو كما منھا، نوعا  نوعا

 نكاح بعقدِ  إال ُتستباح ال الُبضع، منفعةُ  كانت ولما النكاح، عقد فى منه ُيمنع فكيف البيع، عقد فى ذلِكَ  من ُيمنع لم منفعته، ِمن

 يلى كان وسيدھا زوجة، جعلُھا المنفعة، ھذه ةاستباح ضرورة ِمن كان عنھا، اليمين ملكَ  ُيِزيلُ  إعتاقُھا وكان يمين، ِملك أو

 بقاء ألن ملكه، النكاح عقدُ  ضرورته ِمن كان ولما منھا، َيملُِكه كان ما لنفسه فاستثنى رضاھا، بغير شاء ممن وبيعھا نكاحھا،

نَّة الموافق الصحيح القياس محضُ  فھذا به، إال َيِتمُّ  ال المستثنى ملكه  .أعلم وهللا.. الصحيحة للسُّ

 كذب كما حقه، إلى بالكذب ُيتوصل كان إذا الغير ذلك ضَرر يتضمَّن لم إذا غيره، وعلى نفسه على اإلنسانِ  كذب جوازُ : ومنھا

احُ  ة غير ِمن مكة ِمن مالَه أخذَ  حتى المسلمين، على ِعالط بن الحجَّ  بمكة َمن نال ما وأما الكذب، ذلك من المسلمين لحقت مضرَّ

 والسرور، الفرح تكميلَ  سيما وال بالكذب، حصلت التى المصلحة جنب فى يسيرة فمفسدةٌ  والحزن، ىاألذ من المسلمين من

اِدق بالخبرِ  حصل الذى اإليمان وزيادةَ  ً  الكذبُ  فكان الكذب، ھذا بعد الصَّ  ھذا ونظيرُ  الراجحة، المصلحة ھذه حصول فى سببا

، استعالم إلى لكبذ لِيتوصل الحق خالفَ  الخصمَ  يوِھمُ  والحاكمُ  اإلمامُ   ِبَشقِّ  المرأتين إحدى داود بن سليمانُ  أوھم كما الحقِّ

ل حتى ِنصفين الولد  .األُم َعْين معرفة إلى بذلك توصَّ

   .الجيش بين دابة على معه وركوبھا السفر، فى بامرأته الرجل بناء جوازُ : ومنھا

 .البراء بن ببشر اليھوديةُ  قُتِلَتِ  كما صاصاً،قِ  ِبهِ  قُتِلَ  مثله، َيْقُتلُ  بُسمٍّ  غيره قتل َمنْ  أن: ومنھا

 .طعامھم وِحلُّ  الكتاب، أھل ذبائح من األكل جوازُ : ومنھا

مِّ  لِحرابھا العھد لنقض قُِتلَتْ  المرأةَ  فلعل: قيل فإن. الكافر ھديةِ  قبولُ : ومنھا  العھد، لنقض قتلُھا كان لو: قيل قِصاصاً، ال بالسُّ

ت حين من لقُِتلَت  .منھا اآلكل موت على قتلُھا يتوقف ولم الشاة، سمَّت أنھا أقرَّ

ةُ  ھذا: قيل ؟ العھد بنقِض  قُتِلَتْ  فھالَّ : قيل فإن  .كاألسير العھد، ناقض فى مخيَّر اإلمام إن: قال َمن ُحجَّ
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ً  قتله ُتوجبون فأنتم: قيل فإن  إن: قيل فيه، اإلمامُ  يَّرُيخ: قالوا تبعه وَمن يعلى أبو القاضى وإنما أحمد، منصوص ھو كما حتما

لح، قبلَ  الشاة قِصةُ  كانت ةَ  فال الصُّ  لم فَمن قولين، على المسلم بقتل العھد نقِض  فى اخُتلِفَ  فقد الصلح، بعدَ  كانت وإن فيھا، ُحجَّ

 وبعضھا، الناقضة األسباب بعض بينَ  يفِصلُ  أو فيه، ُيخيَّر أو قتلُُه، يتحتمُ  فھل به، النقضَ  رأى وَمن فظاھر، به، النقضَ  ير

 بالمسلمة، والزنى كالقتل، بسواھما نقضه وإن الحرب، بدار ولحوقه بحرابه، نقضه إذا فيه وُيخيَّر السبب، بسبب قتلُه فيتحتم

 الشاَة، سمَّتِ  لما المرأةُ  فھذه ھذا وعلى القتل، َتعيُّنُ : فالمنصوصُ  ؟ َعْوراتھم على العدو وإطالع المسلمين، على والتجسُّس

م، من المسلمين بعضُ  مات فلما فيه، ُمخيَّراً  قتلُھا وكان محاربة، بذلك رتصا ً  قُِتلَتْ  السُّ  العھد لنقض وإما قِصاصاً، إما حتما

  .أعلم وهللا.. محتمل فھذا المسلم، بقتلھا

 ؟ َعنوة وبعُضھا صلحاً، بعُضھا كان أو َعنوة، كان ھل: َخْيَبر فتح فى واخُتلِف

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن: "أنس يثحد من داود أبو فروى بى َفُجِمعَ  َعنوة فأصبناھا َخْيَبَر، غزا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ".السَّ

 .القتال بعد َعنَوةً  َخْيَبرَ  افتتح سلم عليه هللا صلى هللا رسولَ  أن فأخبرنى شھاب، ابنَ  سألتُ : إسحاق ابنُ  وقال

ُ  َصلَّى هللا رسول أن بلغنى: "شھاب ابن عن داود، أبو وذكر  من نزل َمن ونزل القتاِل، بعد َعنوةً  َخْيَبرَ  افتتح َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".القتال بعد الجالء على أھلھا

ً  كلّھا َعنوة كانت أنھا َخْيَبر، أرض فى الصحيح ھو ھذا: البر عبد ابنُ  قال ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فإنَّ  َفَدك، بخالفِ  عليھا، مغلوبا  هللاَّ

كاب، بالخيلِ  عليھا الُموِجفين لھا، الغانمين على أرِضھا جميعَ  قسم َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ   أن العلماءُ  يختلفِ  ولم الُحديبية، أھلُ  وھم والرِّ

 ؟ توَقف أو البالدُ  ُغِنَمتِ  إذا األرض ُتقسم ھل: اختلفوا وإنما مقسومة، َخْيَبرَ  أرض

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فعل ماك قِسمتھا بين مخيَّرٌ  اإلمام: الكوفيون فقال  ُعَمرُ  فعل كما إيقافھا وبين َخْيَبر، بأرِض  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .العراق بسوادِ 

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  َقَسمَ  كما ُكلَُّھا األرض ُتقسم: الشافعى وقال  .الكفار أموال كسائر غنيمةٌ  األرضَ  ألن َخْيَبَر، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  إيقافھا إلى لكما وذھب  من الصحابة من جماعة فى عمر فعل بما الغنيمة سائر من مخصوصة األرض ألن لعمر، اتباعا

 آِخرُ  ُيْتَركَ  أنْ  لَْوالَ : "يقول عمر سمعتُ : قال أبيه، عن أسلم، بن زيد عن مالك، وروى المسلمين، من بعده يأتى لمن إيقافھا

ً  َقَسْمُتھا إالَّ  َقْرَيةً  ُمْسلُِمونَ ال اْفَتَتحَ  ما لَُھمْ  َشىء ال النَّاسِ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َقَسمَ  َكَما ُسْھَمانا ً  َخْيَبرَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ".ُسْھَمانا

ً  ُكلَُّھا قُِسَمتْ  َخْيَبر أرضَ  أن على يدل وھذا  .إسحاق ابنُ  قال كما ُسھمانا

 أسلمھما اللَّذينِ  بالِحصنين الشبھةُ  عليھم دخلت وإنما وَغلَِط، وھم فقد َعنوة، ھاوبعضُ  صلحاً، بعُضھا كان َخْيَبر إن: قال َمن وأما

ية والنساء الرجال ِمن الِحصنين ذينك أھلُ  يكن لم فلما دمائھم، حقن فى أھلُُھما  ولعمرى لصلح، ذلك أن ظن مغنومين، والُذرِّ

ية، والنساء الرجال فى ذلك إن  أرضھما حكمُ  فكان والقتاِل، بالحصار إال أرَضھم يتركوا لم مولكنھ الصلِح، من كضربٍ  والُذرِّ

 .أھلھا بين مقسومةً  غنيمةً  َعنوة كلِّھا َخْيَبر أرِض  سائر حكمَ 
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 هللا رسولَ  أن: "يسار بن بشير عن سعيد، بن يحيى بحديث َعنوة، ونصفھا ُصلٌح، َخْيَبر نصفَ  إن: قال َمن على ُشبِّهَ  وربما

ُ  َصلَّى ً : نِصفين َخْيَبرَ  قسم َوَسلَّمَ  هِ َعلَيْ  هللاَّ ً  له، نصفا  ".لِلمسلمين وِنصفا

 وثالثين ستة على قُسمت ألنھا معه، النصف ذلك فى وقع َمن سائر مع له النِّْصفَ  أنَّ  معناه لكان ھذا، صح ولو: عمر أبو قال

 شھد ممن وُكلُُّھم باقيھا، فى الناس سائرُ  ووقع سھماً، عشر ثمانية فى معه وطائفة وسلم عله هللا صلى للنبى السھمُ  فوقع سھماً،

ً  كانت ولو ُصلحاً، والقتال الحصار بعد أھلُھا أسلمھا التى الحصونُ  وليست َخْيَبَر، ثم الُحديبية  أھلُ  يملك كما أھلُھا لملكھا ُصلحا

ْلحِ   آخر ھذا شھاب، ابن عن وغيره عقبة بن موسى قاله ما دون إسحاق ابن قاله ما ھذا فى فالحق أموالھم، وسائر أرَضھم الصُّ

 .عمر أبى كالم

: مالك قال صلح، وفيھا َعنوًة، أكُثرھا والُكتيبة صلحاً، وبعُضھا َعنوة، بعُضھا كان َخْيَبرَ  أن شھاب، ابن عن مالك، ذكر: قلت

 .َعذق ألف أربعون وھو َخْيَبَر، أرضُ  والُكتيبة

ُ  َصلَّى هللا لرسو أن: "المسيب ابن عن الزھري، عن: مالك وقال  ".عنوة خيبر بعض افتتح َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

  فصل

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  انصرف ثم  جماعةٌ  إليھم انضاف وقد اليھود، من جماعةٌ  بھا وكان القَُرى، وادى إلى َخْيَبر ِمن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  رسول عبدُ  ِمْدَعمٌ  فقُِتلَ  تعبئٍة، يرغ على وھم بالرمى، يھودُ  استقبلھم نزلوا فلما العرب، من  فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً : النَّاس ُة، له ھنيئا ُ  َصلَّى النبىُ  فقال الجنَّ ْملَةَ  إنَّ  ِبَيِدِه، َنْفِسى والَِّذى َكالَّ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  لَمْ  اِنم،الَمغَ  ِمنَ  َخْيَبرَ  َيْومَ  أََخَذَھا الَّتى الشَّ

ُ  َصلَّى النبى إلى رجل جاء الناس، بذلك سمع فلما ،" َناراً  َعلَْيهِ  لَتْشَتِعلُ  الَمَقاِسمُ  ُتِصْبَھا  فقال ِشَراكين، أو ِبِشَراكٍ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى  ".نارٍ  ِمنْ  شراكان أوْ  َنارٍ  ِمنْ  ِشَراكٌ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أفعبَّ   المنذر، بن الُحباب إلى ورايةً  ُعبادة، ْبنِ  سعدِ  إلى لواءه ودفع وصفَّھم، لِلقتال، أصحابه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وحقنوا أموالھم، أحرزوا أسلموا، إن أنھم وأخبرھم اإلسالم، إلى دعاھم ثم بشر، بن عبَّاد إلى وراية ُحنيف، بن َسھل إلى ورايةً 

ام، بن الزبيرُ  إليه فبرز منھم، رجل فبرز هللا، على وحسابھم ماَءھمد  إليه فبرز آخر، برز ثم فقتله، آخُر، برز ثم فقتله، العوَّ

 اإلسالِم، إلى بقى َمن دعا رجٌل، منھم قُِتلَ  كلما رجالً، عشرَ  أحد منھم قُتِلَ  حتى فقتله، عنه هللا رضى طالب أبى بن علىُّ 

 أَْمسوا، حتى فقاتلھم ورسوله، هللا وإلى اإلسالم إلى فيدعوھم يعودُ  ثم بأصحابه، فُيصلِّى اليوَم، ذلك رتحضُ  الصالة وكانت

ً  وأصاُبوا أموالھم، هللاُ  وغنمه َعنوة، وفتحھا بأيديھم، ما أعَطْوا حتى رمح قيد الشمس ترتفع فلم عليھم، وغدا ً  أثاثا  كثيراً، ومتاعا

ُ  َصلَّى هللا رسول وأقام ً◌ام، أربعةَ  القَُرى بوادى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  األرضَ  وترك القَُرى، بوادى أصحابه على أصابَ  ما وقسم أيَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  عليه واطأ ما تيماءَ  يھودَ  بلغ فلما عليھا، وعاَملھم اليھود، بأيدى والنخل  ووادى وَفَدك َخْيَبر أھلَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  الحواص القَُرى،  أخرج عنه، هللا رضى الخطاب بن عمرَ  زمنُ  كانَ  فلما بأموالھم، وأقاموا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 إلى القَُرى وادى دون ما أن ويرى الشام، أرض فى داخلتان ألنھما القَُرى، ووادى تيماء أھلَ  ُيخرج ولم وَفَدك، َخْيَبر يھود

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وانصرف الشام ِمن ذلك وراء ما وأن ِحجاز، المدينة ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .المدينة إلى راجعا
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س، الَكرى، أدركھم الطريق ببعض كان إذا حتَّى ليله سار الطريق، ببعِض  كانَ  فلما  فصلَّى" [ اللَّْيلَ  لَنا اكأل: "لبالل وقال عرَّ

ر ما باللٌ  ُ  لَّىصَ  هللاِ  رسولُ  ونام له، قُدِّ  فغلبت ،] الفجر ُمواجه راِحلته إلى بالل استند الفجرُ  تقاربَ  فلما وأصحاُبه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  يستيقظ فلم راحلته، إلى مستند وھو عيناه، بالالً   ضربتھم حتى أصحابه من أحدٌ  وال بالٌل، وال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فكان الشمُس، لَُھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  َفَفِزعَ  استيقاظاً، أوَّ : فقال ؟" باللُ  أىْ : "فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  رواحلھم فاقتادوا. هللاِ  رسولَ  يا وأُمِّى أنتَ  بأبى ِبَنْفِسَك، أََخذَ  الذى بنفسى أخذَ   ھذا: "قال ثم ى،الواد ذلك ِمن خرُجوا حتى شيئا

 وصلَّى الصالة، فأقام بالالً، أمر ثم الفجر، ُسنَّة صلَّى ثم يتوضؤوا، وأن ينِزلُوا أن أمرھم جاوزه، فلما ،"َشْيَطانٌ  به وادٍ 

َھا َيا: "وقال فزعھم من رأى وقد إليھم انصرف ثم بالناس،  َغْيرِ  ِحين فى إلَْيَنا َھالََردَّ  َشاءَ  وَلوْ  أَْرَواَحنا، َقبضَ  هللاَ  إنَّ  النَّاُس؛ أَيُّ

الةِ  َعنِ  أََحُدُكم َرَقدَ  فإذا ھذا، ُ  َصلَّى هللا رسولُ  التفتَ  ثم ،" َوْقتَِھا فى ُيَصلِّيَھا كانَ  كَما َفْلُيَصلِّھا إليھا َفِزعَ  ُثمَّ  َنِسَيَھا، أَوْ  الصَّ  هللاَّ

ْيَطانَ  إنَّ : "فقال بكر أبى إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ئه َيَزلْ  َفلَمْ  َفأْضَجَعه ُيَصلِّى قاِئمٌ  وُھوَ  الالً،بِ  أتى الشَّ ُ  َكَما ُيھدِّ أ بىُّ  ُيَھدَّ  ثم ،" نام َحتَّى الصَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول دعا  ِمن مرجعھم فى كانت القصة ھذه أن ُروى وقد.بكر أبا به أخبر ما بمثل فأخبره بالالً، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ة روى وقد تبوك، غزوة ِمن مرجعھم فى كانت أنھا وُروى الحَديبية،  ُحصين، بن ِعمرانُ  الصبح صالةِ  عن النومِ  قِصَّ

 .محفوظة طويلة قصة فى كالھما قتادة أبو رواھا وكذلك كانت، غزوة أى فى ذكر وال مدَتھا، ُيوقِّت ولم

 .مرسل وھذا مكة، بطريق كان ذلك أن: أسلم بن زيد عن مالك، وروى

 مع أقبلنا: قال مسعود، بن هللا عبد سمعت: قال علقمة، أبى بن الرحمن عبد سمعتُ : قال شداد، بن جامع عن شعبة، روى وقد

ُ  َصلَّى هللا رسول ُ  َصلَّى النبى فقال الُحديبية، زمن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .القصة فذكر... أنا: بالل فقال. ؟" َيْكلَؤنا َمنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 مسعود، ابنَ  كان فيھا الحارس إن: جامع عن شعبة، عن مھدى بن الرحمن عبد فقال القصة، ھذه فى الرواةُ  اضطربت قد لكن

 كانت إنھا: عنه شعبة عن: سليمان بنُ  المعتِمرُ  فقال تاريخھا، فى الرواية واضطربت بالالً، كان الحارس إن: عنه ُغْنَدرٌ  وقال

 سعيد عن الزھرى ورواية فيھا، وقع وھمٍ  على فدل الُحديبية، من مرجعھم فى كانت إنھا: عنه غيُره وقال تبوك، غزوة فى

 .التوفيق وبا.. ذلك ِمن سالمة

  القصة ھذه فقه فى فصل

 .يذكُرھا أو يستيقظ حينَ  فوقُتھا نسيھا، أو صالة عن نام من أن: فيھا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قضى وقد الفرائض، ُتقَضى كما ُتقَضى، الرواتبَ  السنن أن: وفيھا  وقضى معھا، الفجر ُسنَّةَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى َھدُيه وكان وحدھا، الظھر ُسنَّةَ   .الفرائض مع الرواتب السنن قضاءَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ن الفائتة أن: وفيھا  بالالً، فأمر: بعضھا وفى الصالة،ب فنادى بالالً، أمر أنه القصة، ھذه طرق بعض فى فإن وُيقام، لھا ُيؤذَّ

ن  .داود أبو ذكره وأقام فأذَّ

 .جماعة الفائتة قضاء: وفيھا
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رھا وإنما ،"ذكرھا إذا فلُيصلِّھا: "لقوله الفور على قضاؤھا: وفيھا ِسھم مكان عن أخَّ ً  لكونه قليالً، ُمعرَّ  فارتحل شيطان، فيه مكانا

ت ال وذلك منه، خيرٍ  مكان إلى منه  .وشأنھا الصالة شغل فى فإنھم القضاء، إلى بادرةالم يفُوِّ

ام،. الشيطان أمكنة فى الصالة اجتناب على تنبيه: وفيھا  إليھا يأوى التى مناِزلُه ھذه فإن األَْولى، بطريق والُحشِّ  كالحمَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  كان فإذا ويسُكنھا، ً  به إن: "وقال الوادى، كذل فى الصالة إلى المبادرةَ  ترك َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  الظن فما ،" شيطانا

 .وبيته الشيطان بمأوى

  فصل

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  رجع ولما  ِمن إياھا منُحوھم كانوا التى مناِئَحھم األنصار إلى المھاجرون ردَّ  المدينة، إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أعطت مالك بن أنس أُم وھى ُسليم أُمُّ  فكانت ونخيٌل، مالٌ  بَخْيَبر لھم صار حين النخيل  ِعَذاقاً، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فردَّ  زيد، بن أُسامة أُم وھى موالته، أيمن أُمَّ  فأعطاھن  أيمن أُم وأعطى ِعذاقھا، ُسليم أُم على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .شرةع َعذق كل مكانَ  حائطه من مكانھن

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وأقام ال، إلى َخْيَبر ِمن مقَدمه بعد المدينة فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .السرايا ذلك خالل فى وبعث شوَّ

يق بكر أبى سريةُ : فمنھا دِّ  حسناء، جاريةٌ  سھمه فى فوقع األكوع، بنُ  سلمةُ  ومعه َفزارة، بنى قَِبلَ  نجدٍ  إلى عنه هللا رضى الصِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ِمنه فاستوھبھا  .بمكة كانوا المسلمين من أسرى بھا وفادى َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  ثالثين فى عنه هللا رضى الخطاب بن عمر سريةُ : ومنھا  َيْلقَ  فلم محالھم، وجاؤوا فھربوا الخبر، فجاءھم ھوازن، نحو راكبا

ً  فانصرف أحداً، منھم  فقال ؟ بالُدھم أجدبت وقد سائرين، جاؤوا َخْثَعم من جمعٍ  فى لك ھل: الدليل له الفق المدينة، إلى راجعا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  يأمرنى لم: عمر  .لھم َيْعِرضْ  ولم بھم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 َصلَّى هللا رسول بلغ فإنه ى،اليھود ِرَزام بن يسير إلى أنيس بن هللا عبد فيھم راكباً، ثالثين فى رواحة بن هللا عبد سرية: ومنھا

 ُ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  إليك أرسلنا: فقالوا بَخْيَبر فأتوه بھم، لِيغزوه َغطفان يجمع أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  على ليستعملك َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 َخْيَبر من وھى ِنيار َقرقرة بلغوا فلما مسلمين،ال من رديفٌ  منھم رجل ُكلِّ  مع رجالً  ثالثين فى َتِبَعھم حتى يزالوا فلم َخْيَبر،

 عن اقتحم ثم بعيره، فزجر أنيس، بن هللا عبد له ففطن أنيس، بن هللا عبد سيف إلى بيده فأھوى يسير، ندم أميال ستة على

 به ضربف شوحط، من ِمخرشَ  يده وفى يسير واقتحم فقطعھا، رجله ضرب يسير، ِمن استمكن إذا حتى القوم يسوقُ  البعير

ه هللا عبد وجه  ِمن ُيَصبْ  ولم شداً، أعجزھم اليھود ِمن رجل غيرَ  فقتله رديفه، على المسلمين من رجل ُكلُّ  فانكفأ مأموَمة، فشجَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على وقدموا أحٌد، المسلمين ة فى فبصق َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  .مات تىح ُتؤذه ولم َتقِْح، فلم أنيس، بن هللا عبد شجَّ

ة بنى إلى األنصارى سعد بن بشير سريةُ : ومنھا  الشاءَ  فاستاق الشاء، ِرعاء فلقى إليھم، فخرج رجالً، ثالثين فى بفدك ُمرَّ

 ولَّى، َمنْ  منھم فولَّى وأصحابه، بشير َنْبلُ  فنى حتى بالَنْبلِ  يرمونھم فباُتوا الليل، عند الطلبُ  فأدركه المدينة، إلى ورجع والنَّعم،
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 عند فأقام فدك، إلى انتھى حتى بشيرٌ  وتحامل وشائھم، بَنعمھم القومُ  ورجع شديداً، قتاالً  بشير وقاتل أُصيب، َمنْ  منھم أُصيبو

 المدينة إلى فرجع ِجراحه، برئت حتى يھود

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  بعث ثم  الطالئع، األميرُ  بعث منھم، دنا فلما زيد، بن أسامةُ  وفيھم ُجھينة، من الُحَرَقةِ  إلى سرية َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أوصيكم: قال ثم أھلُه، ھو بما عليه وأثنى هللا، فحمدَ  قام وھدؤوا، احتلبوا وقد ليالً، منھم دنا إذا حتى أقبل بخبرھم، رجعوا فلما

 يا: وقال رتبھم ثم ُيطاع، ال لمن رأى ال فإنه أمرى، ُتخالفوا وال تعصونى، وال ُتطيعونى، وأن له، شريكَ  ال وحَده هللا بتقوى

 ؟ صاحبك أين: فأقول منكم، أحد َيْرجع أن وإياكم وزميله، صاِحَبه منكما كلٌ  ُيفاِرقْ  ال وفالن، أنت فالن ويا وفالن، أنت فالن،

دوا فكبِّروا، كبَّرُت، فإذا أدرى، ال: فيقول  هللا، سيوفُ  وأخذتھم بالقوم، وأحاُطوا واحدة، حملة وحملوا َكبَّروا، ثم السيوف، وجرَّ

 دنا فلما َنِھيك، بن ِمرداسُ  له يقال منھم رجل أثر فى أُسامة وخرج أِمْت، أَِمتْ : وشعارھم شاؤوا، حيث منھم يضعونھا فھم

يَّة، والنَّعم الشَّاءَ  استاقوا ثم فقتله، هللا، إال إله ال: قال بالسيف، َولََحَمهُ  منه، رِّ  أو رُجل لكل رةأبع عشرة ُسھماُنھم وكانت والذُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على َقِدُموا فلما النَّعم، من ِعْدلَھا  َما َبْعدَ  أقَتْلَتهُ : "وقال عليه، ذلك فَكُبر أُسامة، صنع بما أُخبر َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

َما: َفَقالَ " هللاُ؟ إالَّ  إلهَ  الَ  َقالَ  ذاً، قالھا إنَّ  زال فما ،" القَِياَمةِ  َيْومَ  هللاُ  إالَّ  إله بال لَكَ  َمنْ : "قال ثم" َقْلِبه نْ عَ  َشَقْقتَ  َفَھالَّ : "قال متعوِّ

 فقال هللا، إال إله ال: يقول رجالَ  أقُتل أال عھداَ  هللا أُعطى ؛ هللا رسولَ  يا :وقال يومئذ أسلمَ  يكون أن تمنَّى حتى عليه ذلك ُيكرر

ُ  َصلَّى هللا رسولُ   .بعدك: أُسامة فقال" بعدى": َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول وبعث ح بنى إلى الَكلبى هللا عبد بن غالب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .عليھم ُيغير أن وأمره بالَكِديد، الُملَوَّ

ثنى: إسحاق ابن قال  سريته، فى كنتُ : قال الُجھنى، َمكيث بن جندب عن الجھنى، هللا عبد بن مسلم عن عتبة، بن يعقوبُ  فحدَّ

 عبد بن غالب له فقال ألسلم، جئتُ  إنما: فقال فأخذناه، الليثى، الَبْرَصاء بن مالك بن الحارث به لَقِيَنا بَِقِديد كنا إذا حتى فمضينا

ك فال لِتسلم، جئتَ  إنما كنتَ  إن: هللا ً  فأوثقه ِمنك، استوثقنا ذلك، غير على كنتَ  وإن وليلة، يوم ِرباطُ  يضرُّ  عليه وخلَّف ِرباطا

ك، فإذا عليك، نمر حتى معه امكث: له وقال أسود، ُرويجالً   بعد عشيةً  فنزلناه الَكِديد، بطن أتينا حتى فمضينا رأَسه، فاحتَّز َعازَّ

 رجل فخرج الشمس، غروب قبلَ  وذلك عليه، فانبطحتُ  الحاضر، على ُيطلعنى تل إلى َفَعَمْدتُ  إليه، أصحابى فبعثنى العصر،

ً  فرآنى نظرف منھم، لِ  فى رأيُته ما التلِّ  ھذا على َسواداً  ألرى إنى: المرأته فقال التل، على منبِطحا  تكونُ  ال فانظرى النھار، أوَّ

ت الِكالبُ  ً  أفقد ال وهللاِ  ال: فقالت فنظرْت، أوعيتك، بعضَ  اجترَّ  فرمانى فناولته، نبلى، من وسھمين قوسى فناولينى :قال. شيئا

 ولم فوضعُته فنزعُته منكبى، رأس فى فوضعه باآلخر، رمانى ثم أتحرك، ولم فوضعُته فنزعته نبى،ج فى فوضعه بسھم،

ك، ربيئةً  كان ولو سھامى، خالطه لقد وِهللا، أما: المرأته فقال أتحرك،  تمضغھما ال فُخذيھما َسْھَمىَّ  فابتغى أصبحِت، فإذا لتحرَّ

، الكالب  َمن فقتلَنا الغارة، عليھم شننا الليل، َعَتَمةُ  وذھبت وسكنوا، واحتلُبوا ائحھم،رو راحت إذا حتى فأمھلناھم: قال علىَّ

ً  وخرجنا قومھم، إلى صريُخھم وخرج به، قافلين فوجھنا النَّعم، واستقنا قتلنا،  وصاِحبه، مالك بن بالحارث نمر حتى ِسراعا

 هللاُ  أرسل قَُدْيٍد، ِمن الوادى بطنُ  إال وبينھم بيننا يكن لم إذا حتى ،به لنا قَِبلَ  ال ما فجاءنا الناس، صريخُ  وأتانا معنا، به فانطلقنا

ً  رأيُتھم فلقد عليه، َيْقَدمُ  أحد يقدر ال بما فجاء مطراً، ذلك قبل رأينا ما وهللاِ  ال سيالً، شاء حيث من وَجلَّ  عزَّ   إلينا ينظرون وقوفا
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ً  ذھبناف َنْحدوھا، ونحن عليه، يقَدم أن منھم أحد َيْقِدرُ  ما  بما القومَ  فأعجزنا عنه، حدرناھا ثم الُمشلَّل، فى أسندناھا حتى ِسراعا

 .أيدينا فى

 .أعلم وهللا.. قبلھا التى السرية ھى السرية ھذه إن: قيل وقد

 فصل

ُ  َصلَّى النبى دليلَ  وكان ُنويرة، بن ُحسيل قدم ثم ُ  ىَصلَّ  النبىُّ  له فقال َخْيَبر، إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ؟"وراءك ما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  تركتُ : قال  ِسرْ  أن إليه فأرسلوا إليكم، َنسيرَ  أن وإما إلينا، تسيروا أن إما: ُعيينة إليھم بعث وقد وحيَّان، وَغَطَفان َيَمن من جمعا

ُ  َصلَّى هللا رسول فدعا أطرافك، بعضَ  أو ُيريدونك، وھم إلينا، ً  فقاال ذلك، لھما فذكر وعمر، بكر أبا مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ابعث: جميعا

 دليالً، ُحسيل معھم وخرج النھار، ويكمُنوا الليل، يسيروا أن وأمرھم رجل، ثالثمائة معه وبعث لواء، له فعقد سعد، بن بشير

قوا، جمعھم الخبرُ  وبلغ سرحھم ىعل فأغاروا القوم، ِمن َدَنْوا حتى َخْيَبر، أسفلَ  أتوا حتى النَّھاَر، وكمنوا الليل فساروا  فتفرَّ

ً  لَقُوا بسالح، كانوا فلما بالنَّعم، فرجع أحد، بھا ليس فيجُدھا محالَّھم، أتى حتى أصحابه فى بشير فخرج  ثم فقتلوه، لُعيينة، عينا

ُ  َصلَّى هللا رسول أصحابُ  وتبعھم ُعيينة، جمع انكشفَ  ثم فناوشوھم، بھم، يشُعرُ  ال وُعيينة ُعيينة جمعَ  لقُوا  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى على بھما َفَقِدُموا رجلين، منھم فأصاُبوا  .فأرسلھما فأسلما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  لقيه وقد لُعيينة عوف بن الحارث وقال  أن لك آن أما: الحارث له فقال الطلب، خلفى أقِدرُ  ال: قال. قف: فرسه به تعُدو منھزما

 الشمسُ  زالت حين ِمن فأقمتُ : الحارث قال شىء؟ غير فى ُتوضع وأنت البالَد، وطأ قد محمداً  وأن عليه، أنت ما بعضَ  ُتبصرَ 

 .دخله الذى الرعبَ  إال طلبوه وال أحداً، أرى وما الليل إلى

 فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول وبعث  من رجالً  أن إسحاق، ابن ذكر ما قصته ِمن وكان يَّة،َسرِ  فى األسلمى َحْدَردٍ  أبى ابن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  يجمع أن ُيريد بالغابة نزلوا حتى كثير عدد فى أقبل قيس، بن ِرفاعة أو رفاعة، بن قيس :له يقال معاوية، بنِ  ُجَشم  على َقْيسا

ُ  َصلَّى هللا رسول محاربة ُ  َصلَّى هللا رسول فدعانى :قال ُجَشم، فى وَشَرفٍ  اسم ذا وكان َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  ورجلين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُجلِ  ھذا إلى اخُرُجوا: "فقال المسلمين، من م ،" وِعْلمٍ  ِبَخَبرٍ  ِمْنهُ  َتأُتوا َحتَّى الرَّ ً  إلينا فقدَّ  فوهللاِ  أحُدنا، عليھا َفُحِملَ  عجفاَء، شارفا

ً  به قامت ما  ومعنا فخرجنا" َھِذهِ  َعلَى َتَبلَُّغوا: "وقال كادت، وما استقلَّت حتى ھمبأيدي خلفھا من الرجالُ  دعمھا حتى ضعفا

ً  جئنا إذا حتى والسيوف، النبل من ِسالُحنا ، وأمرتُ  ناحيٍة، فى فَكَمْنتُ  الشمس، غروب مع الحاضر من قريبا  فى فكمنا صاحبىَّ

ا فكبِّرا العسكر، ناحية فى تُ وشدد كبَّرتُ  قد سمعتمانى إذا: لھما قلت القوم، حاضر ِمن أُخرى ناحية ا فوهللاِ  معى، وُشدَّ  كذلك إنَّ

 فأبطأ البلد، ذلك فى سرح قد راع لھم كان وقد العشاء، فحمة ذھبت حتى الليلُ  َغِشَيَنا وقد شيئاً، نرى أو ِغرة نرى أن ننتظر

فُوا حتى عليھم،  وهللاِ  ھذا، راعينا أثر ألتَبَعنَّ  وهللاِ : وقال قه،عن فى فجعله سيَفه، فأخذ قيس، بن ِرفاعة صاحُبھم فقام عليه، تخوَّ

 ال وهللاِ : وقال معك، فنحن: قالوا. أنا إال يذھبُ  ال وهللاِ : فقال. نكفيكَ  نحنُ  تذھُب، ال وهللاِ : معه ممن نفر فقال شٌر، أصابه لقد

 فاحتززتُ  إليه فوثبتُ  تكلَّم، ما فوهللاِ  ،فؤاده فى فوضعُته بسھم نفحُته أمكننى، فلما بى، يمرَّ  حتى وخرج أحد، منكم يتبُعنى

 ما بكلِّ  عندك عندك: فيه كان ممن النجاءُ  إال كان ما فوهللاِ  فكبَّرا، صاحَباى وشدَّ  وكبَّرُت، العسكر، ناحية فى شددتُ  ثم رأسه،
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ً  عظيمة، إبالً  واستقنا أموالھم، من معھم خفَّ  وما وأبنائھم، نسائھم من عليه قدُروا  َصلَّى هللا رسول إلى بھا فجئنا ة،كثير وغنما

 ُ  قد وكنتُ  أھلى، إلىَّ  فجمعتُ  صداقى، فى بعيراً  عشر ثالثة اإلبل تلك من فأعطانى معى، أحمله برأسه وجئتُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فجئتُ  درھم، مائتى فأصدقتھا قومى، من امرأة تزوجتُ   ما وهللا: "فقال نكاحى، على تعيُنهأس َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .السرية ھذه ذكر ثم أياماً، فلبثتُ  ،"أعينك ما عندى

 إَضم إلى سرية بعثه فى :فصل

 على األشجعى األضبط بن عاِمرُ  بھم فمرَّ  المسلمين، من نفر فى َجثَّامة بن وُمحلِّم َقتادة، أبو فيھم وكان إَضم، إلى سرية وبعث

 كان لشئ فقتله َجثَّامة بنُ  ُمُحلِّم عليه وحمل عنه، فأمسكوا اإلسالم، بتحية عليھم فسلَّم لَبن، ِمن ووَطبٌ  له، ُمَتيِّعٌ  معه له َقعودٍ 

ُ  َصلَّى هللا رسول على َقِدُموا فلما وُمَتيِّعه، بعيَره وأخذ وبينه، بينه َھا{: القرآن فيھم فنزل الخبر، أخبُروه َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  َياأَيُّ

ُنواْ  هللاِ  َسبِيلِ  فِى َضَرْبُتمْ  إَذا آَمُنواْ  ِذينَ الَّ  المَ  إلَْيُكمُ  أَْلَقى لَِمنْ  َتقُولُواْ  َوال َفَتَبيَّ ً  لَْستَ  السَّ ْنَيا الَحَياةِ  َعَرضَ  َتْبَتُغونَ  ُمْؤِمنا  هللاِ  َفِعْندَ  الدُّ

ُنوْا، لَْيُكمْ عَ  هللاُ  َفَمنَّ  َقْبلُ  مِّنْ  ُكْنُتمْ  َكَذلِكَ  َكِثَيرةٌ، َمَغاِنمُ   رسولُ  أُْخِبرَ  قدموا، فلما ،]94:النساء[} َخِبيراً  َتْعَملُونَ  ِبَما َكانَ  هللاَ  إنَّ  َفتَبيَّ

ُ  َصلَّى هللا ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال بذلَك، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ؟ آمنتُ  قال ما بعد أقتلَته: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ".با

 عن يُردُّ  حابس بنُ  األقرعُ  وكان َقْيس، سيِّدُ  وھو األشجعى األضبط بن عامر ِبَدمِ  يطلُب بدرٍ  بن ُعيينةُ  جاء َخْيَبر، عامُ  كان ولما

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال ِخْنِدف، سيدُ  وھو ُمَحلِّم، ا اآلن َتأُْخُذوا أنْ  لَُكمْ  َھلْ : "عامر لقوم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وَخْمِسينَ  يراً َبع َخْمِسينَ  ِمنَّ

 حتَّى به يزل فلم نسائى، أذاق ما مثل الُحرقة من نساءه أُذيقَ  حتى أدُعه ال وهللاِ : بدر بنُ  ُعيينةُ  فقال ؟"المدينة إلى َرَجْعَنا إذا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  له يستغفر حتى بُمحلِّم فجاؤوا بالدية، رُضوا " لمحلِّم َتْغفِرْ  ال اللُھمَّ : "الق يديه، بين قام فلما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .ثوبه بطرف دموعه ليتلقى وإنه فقام ثالثاً، وقالھا

ثنى: إسحاق ابن قال ذلك، بعد له استغفر أنه قومه وزعم: إسحاق ابن قال  قام حتى الديةَ  يقبلوا لم: قال النضر، أبو سالم وحدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  مسألك ؛ َقْيس معشر يا: فقال بھم، فخال حابس، بنُ  األقرعُ   النَّاس، بين به لُِيصلحَ  تتُرُكونه قتيالً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  عليكم يغَضبَ  أن أفأِمْنُتم. إياه فمنعتُموه  َصلَّى هللا رسولُ  يلَعَنُكم أو لِغضبه، عليكم هللاُ  فيغضبَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُ ُ  َصلَّى هللا رسول إلى لُتْسلُِمنَّه وهللاِ  بلعنته، هللاُ  فيلَعَنُكم لََّم،َوسَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ُكلُّھم تميم بنى من بخمسين آلِتَينَّ  أو َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الدية أخُذوا: ذلك قال فلما دمه، فألُطلَّنَّ  َقط صلَّى ما القتيل أن يشھُدون

 ھمىالسَّ  ُحذافة بن هللا عبد سرية فى:  فصل

َھا{: تعالى قولُه نزلَ : قال عباس، ابن عن ُجبير، بن سعيد حديث من" الصحيحين" فى ثبت  َوأَِطيُعواْ  هللا أَِطيُعواْ  آَمُنواْ  الِذينَ  َيأَيُّ

ُسولَ  ھمى ُحذافة بن هللا عبد فى ،]59: النساء[}ِمْنُكمْ  األَْمرِ  َوأُْولِى الرَّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  بعثه السَّ  .َسِريَّةٍ  فى َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاَّ

ً " الصحيحين" فى وثبت لَمى، الرحمن عبد أبى عن ُعبيدة، بن سعيد عن األعمش، حديث من أيضا  هللا رضى علىٍّ  عن السُّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  استعملَ : قال عنه، : قال وُيِطيُعوا، له سمُعواي أن وأمرھم بعَثھم َسِريٍَّة، على األنصارِ  ِمنَ  رُجالً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  َيأُْمْرُكم ألم: قال ثم فأوَقُدوا، نارا، أَْوقُِدوا: فقال فجمعوا، َحَطباً، لى اجمعوا: فقال شىٍء، فى فأغضُبوه  َعلَْيهِ  هللاَّ
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 هللاِ  رسولِ  إلى َفَرْرَنا إنما: وقالُوا بعٍض، إلى بعُضھم فنظر: قال فاْدُخلُوَھا،: قال َبلَى،: قالُوا وُتطيعوا؟ لى تسمُعوا أن َوَسلَّمَ 

ُ  َصلَّى اُر، وُطفَِئتِ  َغَضُبُه، َفَسَكن. النَّار ِمن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسول على َقِدُموا فلما النَّ  له ذلك ذكُروا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َما ِمْنَھا، َخَرُجوا َما َدَخلُوَھا لَوْ : "فقال اَعةُ  إنَّ  ".الَمْعُروف فى الطَّ

ھمى ُحذافة بن هللا عبد ھو وھذا  .السَّ

لين فكانوا ظنھم، فى ورُسولِه ِ  طاعة دخلُوھا دخلُوھا فلو: قيل فإن  إلقاءُ  كان لما: قيل فيھا؟ ُيَخلَُّدون فكيف مخطئين، متأوِّ

وا أنفسھم، قاِتلى بھا يكونون معصيةً  النار فى نفوسھم  أو وقُربة، طاعةٌ  ُھو ھل: منھم اجتھاد غير من إليھا الُمَبادرةب فھمُّ

م ھو ما على ُمْقِدمينَ  كانوا معصيٌة؟  الخالق، معصيةِ  فى لمخلوق طاعةَ  ال ألنه فيه، األمر ولى طاعةُ  َتسوغُ  وال عليھم، محرَّ

 فلو المعصية، نفسُ  ألنھا الُعقوبة، سببَ  ھى الطاعة ھذه فكانت ورسوله، ِ  معصيةً  النار بدخول أمرھم َمنْ  طاعةُ  فكانت

 ألنھم ورسوله، ِ  معصيَتھم األمرِ  لولى طاعُتھم تدفع فلم األمر، لولى مطيعين كانوا وإن ورسولِه، ِ  ُعصاةً  لكاُنوا دخلُوھا،

 لمن طاعة النھى ھذا على ْقِدُموايُ  أن لھم فليس أنفسھم، قتل عن نھاھم قد وهللاُ  للوعيد، مستِحقٌ  فھو نفسه، قتل َمن أن َعلُِموا قد

 .المعروف فى إال طاعُته َتِجبُ  ال

ً  عذَّب َمن فكيف األمر، لولى طاعة نفسه عذَّب َمنْ  ُحْكمَ  ھذا كان فإذا  .األمر لولى طاعة تعذيُبه يجوز ال مسلما

 ً  حمله بمن فكيف الدخوِل، بذلك ورسوله هللاِ  طاعةَ  قصِدھم مع منھا خرجوا لما دخلُوھا لو المذكورون الصحابةُ  كان فإذا وأيضا

 .الدنيوية والرھبةُ  الرغبةُ  الطاعة ِمن يجوزُ  ال ما على

 بمن فكيف ورسوله، ِ  طاعةٌ  ذلك أن وظنُّوا األمير، طاعة قصُدوا كونھم مع منھا خرجوا لما دخلُوھا، لو ھؤالء كان وإذا

 عليھم تصيرُ  قد النار وأن الخليل، إبراھيم من ميراثٌ  ذلك أن الُجھَّالَ  اوأوھُمو الشياطين، إخوان الُملَبِّسين ھؤالء ِمن دخلھا

 شيطانى، بحالِ  دخلھا وإنما رحمانى، بحال دخلھا أنه يظنُّ  عليه ملبوسٌ  ھؤالء وخيارُ  إبراھيم، على صارت كما وسالماً، َبْرداً 

 ِمن وھو الرحمن، أولياء ِمن أنه ُيوھمھم الناس على سٌ ُملبِّ  فھو به، يعلم كان وإن عليه، ملبوس فھو بذلك، يعلم ال كان فإذا

 وملبِّس، عليه، ملبوسٌ : أصناف ثالثةُ  الدنيا فى دخولھا فى فھم إنسانى، وتحيُّل ُبھتانى بحال يدخلھا وأكثُرھم الشيطان، أولياء

ً  أشد اآلخرة ونار ومتحيِّل،  .وأبقى عذابا

 القضيِّةِ  ُعمرة فى: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  رجعَ  لما: التَّيمى سليمان وقال سبع، سنةَ  الَقعدة ىذ فى كانت: نافع قال رايا، بعث خيبر، من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  السَّ

 .بالخروج النَّاس فى نادى ثم الَقعدة، ذو استھل حتى بالمدينةِ  وأقام

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  خرجَ  ثم: عقبة بن موسى قال  سبع، سنةَ  الَقعدة ذى فى معتمراً  الُحديبية عام ِمن المقبل العام من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ه الذى الشھر وھو ، الَجَحف: ُكلََّھا األداة وضع َيأُْجج، بلغ إذا حتى الحرام، المسجدِ  عن المشركون فيه صدَّ  والنَّبل والِمَجانَّ

ماح، ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وبعث السيوِف، الراكبِ  بسالح ودخلوا والرِّ  بنتِ  ميمونة إلى يديه بين طالب أبى بنَ  جعفرَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َجَھا تحَته، الفضل أُم أُختھا وكانت المطلب، عبد بن العبَّاس إلى أمَرھا فجعلت إليه، فخطبھا العاِمِريَّة، َحْزنِ  ابن الحارث  فزوَّ
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ُ  َصلَّى هللاِ  رسولَ  العباسُ  ُ  َصلَّى هللا رسول َقِدمَ  افلم َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  الَمَناِكب، َعنِ  اْكِشفُوا: "فقال أصحابه أمر َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

َواف فى واْسَعْوا َتھم َجلََدھم الُمْشِرُكونَ  لَِيَرى ،"الطَّ  والنساءُ  الرجالُ : مكة أھل فوقف استطاع، ما بُكلِّ  ُيكايُدھم وكان. وقُوَّ

ُ  َصلَّى هللا لرسو إلى ينظرون والصبياُن،  رسول يدى بين رواحة بنُ  هللا وعبدُ  بالبيت، يطوفون وھم وأصحابه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا ً  يرتجز َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  :يقول بالسيف متوشِّحا

ْحمنُ  أَْنَزلَ  َقدْ ...  َسبيلِهِ  َعن الُكفَّارِ  َبنى َخلُّوا  َتْنِزيلِهِ  فى الرَّ

 ِبقيلِهِ  ُمْؤِمنٌ  إنِّى َياَربِّ ...  َرُسولِهِ  َعلى ُتْتلَى ُحفٍ صُ  فى

 َتأِْويلِهِ  َعلى َنْضِرْبُكمْ  الَيْومَ ...  قُبولِهِ  فى الَحقَّ  َرأَْيتُ  إنِّى

 ً  َخلِيلهِ  َعنْ  الَخلِيلَ  َوُيْذِھلُ ...  َمقِيلِه َعنْ  الَھامَ  ُيِزيلُ  َضْربا

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى نُظرواي أن كراھية المشركين من رجال وتغيَّب ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأقامَ  وغيظاً، َحَنَقا  هللاَّ

ى، عبد بنُ  وُحويِطبُ  عمرٍو، بنُ  ُسَھْيلُ  أتاه الرابع، اليوم ِمن أصبحَ  فلما ثالثاً، بمكة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ُ  َصلَّى هللا ورسولُ  الُعزَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :ُحويطب فصاح ُعبادة، بن سعدِ  مع يتحدَّث األنصارِ  مجلسِ  فى َوَسلَّمَ 

 أرض وال بأرِضكَ  ليست لك، أُمَّ  ال كذبتَ : ُعبادة بن سعد: فقال الثالُث، مضت فقد أرِضَنا، ِمنْ  خَرْجتَ  لما والعقد هللا نناشُدك

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  نادى ثم نخُرج، ال وهللاِ  آبائك، ً  َوَسلَّمَ  هِ َعلَيْ  هللاَّ ُكم فما اْمَرأَةً  ِمْنُكم َنَكْحتُ  َقدْ  إنِّى: " فقال ُسھيالً، أو ُحويِطبا  َيُضرُّ

 هللا رسولُ  فأمر عنا، خرجتَ  إال والعقد هللا ُنَناِشُدك: فقالوا ،" َمَعَنا وَتأُكلونَ  َفَنأُْكل، الَطَعاَم، وَنَضعَ  ِبَھا، أَْدُخلَ  َحتَّى أَْمُكثَ  أَنْ 

ُ  َصلَّى نَ  رافع، أبا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسول ورِكبَ  بالرحيل، فأذَّ  وخلَّف بھا، فأقام َسِرف، بطنَ  نزلَ  حتى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 المشركين ءِ ُسفھا ِمن وَعناءً  أذى لَقُوا وقد معھا، وَمنْ  ميمونةُ  َقِدَمتْ  حتى فأقام ُيمسى، حين إليه ميموَنةَ  لِيحِملَ  رافع أبا

ر المدينة، َقِدمَ  حتَّى وسار أدلجَ  ثم ِبَسِرف، بھا فبنى وِصبيانھم،  .بھا بنى حيث ِبَسِرفَ  ميموَنةَ  قبر يكون أن هللاُ  وقدَّ

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  إن: "عباس ابنِ  قولُ  وأما جَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  استُدركَ  فمما" َحاللٌ  وُھوَ  ِبَھا وَبَنى ُمْحرٌم، وُھوَ  َمْيُموَنَة، تزوَّ

جھا ما خالته، كانت وإن عباس ابن ووھم: المسيِّب بنُ  سعيدُ  قال وھمه، من وُعدَّ  عليِه، ُ  َصلَّى هللا رسولُ  َتَزوَّ  إال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .البخارى ذكره. حلَّ  ما بعد

جنى: ميمونة عن األصم بن يزيدُ  وقال ُ  َصلَّى هللا رسولُ  تزوَّ  .مسلم رواه. ِبَسِرفَ  َحالاَلَنِ  وَنْحنُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

جَ : رافع أبو وقال ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  تزوَّ ُسولَ  وُكْنتُ  حالل، وُھوَ  بھا وَبَنى حالٌل، وُھوَ  َميمونَة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  صحَّ . بينھما الرَّ

 .عنه ذلك
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ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن يزُعمُ  عباس بن هللا عبدُ  ھذا: المسيِّب بنُ  سعيدُ  وقال  َقِدم وإنما ُمْحرٍم، وھو ميموَنة نكح َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  َة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .الناس على ذلك فُشبِّهَ  جميعاً، والنكاحُ  الِحلُّ  وكان مكَّ

جھا إنه: قيل وقد  ذلك ذكر الشافعىَّ  وأظنُّ  إحرامه، قبل عليھا العقد فى وكَّل يكونَ  أن إال ظرن ھذا وفى ُيحرم، أن قبل تزوَّ

 :ثالثة فاألقوال قوالً،

جھا أنه: أحدھا ُ  َصلَّى هللا رسول وبين بينھا السفير وقولُ  نفسھا، ميمونة قولُ  وھو الُعمرة، من حلِّه بعد تزوَّ  وھو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .النقل أھل وجمھورِ  المسيِّب، نب سعيد وقولُ  رافع، أبو

جھا أنه: والثانى جھا أنه: والثالث وجماعة الكوفة وأھلِ  عباس، ابن قولُ  وھو ُمحِرم، وھو تزوَّ  .ُيحرم أن قبل تزوَّ

 حرمأ: وُيقال: قالوا اإلحرام، حال فى ال الحرام، الشھر فى تزوجھا أنه على ُمْحرٌم، وھو تزوجھا أنه عباس ابن قولُ  ُحِملَ  وقد

 :الشاعر قول بدليل حالالً  كان وإن الحرام، الشھر فى دخل إذا: وأحرم اإلحرام، عقد إذا: الرجلُ 

ً ...  ُمْحِرماِ  الَخليَفةَ  َعفَّانَ  اْبنَ  َقتلُوا  َمْقُتوالً  ِمْثلَهُ  أَرَ  َفلَمْ  َوِرعا

 .الحرام الشھر فى حالالً  المدينة فى قتلُوه وإنما

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  سمعتُ : قال عنه، هللا رضى عفَّان بن ُعثمانَ  حديث من" صحيحه" فى مسلم روى وقد : يقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".َيْخُطبُ  َوالَ  ُيْنَكُح، َوالَ  الُمْحِرمُ  َيْنِكحُ  الَ "

رَ  ولو ً  فيكون عنھا، ناقل قولُ وال األصلية، للبراءة موافق الفِعلَ  ألن القوِل، تقديمُ  لوجب ھھنا، والفِعل القولِ  تعارضُ  قُدِّ  رافعا

مَ  ولو األحكام، لقاعدة موافق وھذا األصلية، البراءة لحكم ً  لكان الفِْعُل، قُدِّ  البراءة لموجب رافع والقولُ  القول، لموجب رافعا

 .أعلم وهللا.. األحكام قاعدة خالف وھو مرتين، الحكم تغييرُ  فيلزمُ  األصلية،

  فصل

ُ  َصلَّى النبىُّ  أراد ولما  طالب أبى بنُ  علىُّ  فتناولھا َعمُّ، َيا َعمُّ  يا :ُتنادى حمزةَ  ابنةُ  تبعتھم مكة، ِمن الخروجَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِك، ابنةَ  دونك: لِفاطمة وقال بيدھا، فأخذ عنُه، هللا رضى  أخذُتھا، أنا: على فقال وجعفٌر، وزيدٌ  علىٌ  فيھا فاختصم فحملتھا، عمِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  بھا فقضى أخى، ابنةُ : زيد وقال تحتى، وخالُتھا عمى ابنةُ : جعفرٌ  وقال عمى، ابنةُ  وھى  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أَْنتَ ": لزيد وقال ،"وُخلُقى َخْلقى أَْشَبْھتَ : "لجعفر وقال ،"ِمْنكَ  وأََنا ِمنِّى أَْنتَ : "لعلى وقال ،"األُمِّ  ِبَمْنِزلَةِ  الَخالَةُ : "وقال لِخالتھا،

 .صحته على متفق". وَمْوالََنا أَُخوَنا

مة الخالةَ  أن: الفقه ِمن القصة ھذه وفى  .األبوين بعد األقاِربِ  سائر على الَحضانة فى مقدَّ

جَ  وأن  يسقط ال تزويجھا أن على عنه رواية فى تعالى هللا رحمه أحمد نص حضاَنَتھا، يسقط ال الطفل من بقريب الحاِضَنة تزوُّ

ً  ليس العم ابنُ  كان ولما ھذه، حمزة بنتِ  ِبقصة واحتج خاصة، الجارية فى احضانتھ ق لم َمْحَرما  فى األجنبى وبين بينه ُيفرِّ
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جُ : وقال ذلك، جھا يكون ال: البصرى الحسن للجارية،وقال حضانتھا ُيسقط ال الحاضنة َتزوُّ ً  تزوُّ  َذَكراً  بحال لحضانتھا ُمسقطا

 :أقوال أربعة على بالنكاح الحضانة سقوط فى ُتلِفاخ وقد أُنثى، أو الولد كان

 .عنه الروايات إحدى فى وأحمد حنيفة، وأبى والشافعى، مالك، قول وھو أُنثى، أو كان َذَكراً  به تسقط: أحدھا

 .حزم وابن الحسن، قول وھو بحال، تسقط ال: والثانى

 رواية فى وقال تعالى، هللا رحمه أحمد عن رواية وھذه سقطت، اً َذَكر كان وإن الحضانُة، تسقط لم بنتاً، الطفل كان إن: والثالث

 سنين، سبع إلى معھا تكون الجاريةُ  ال،: قال الصبّى؟ ِمْثلُ  والجارية: له قيل منھا، أُِخذَ  صغير، وابُنھا األمُّ  تزوجتِ  إذا: مھنا

جت وإن بالبنت أحقُّ  أنھا: عنه أُخرى روايةً  موسى أبى ابنُ  وحكى  .تبلغ نأ إلى تزوَّ

جت إذا أنھا: والرابع جت وإن حضانُتھا، تسقط لم الطفل، ِمن بنسيب تزوَّ  القول ھذا أصحابُ  اختلف ثم سقطت، بأجنبى، تزوَّ

 :أقوال ثالثة على

ً  كوُنه يكفى أنه: أحدھا ً  فقط، نسيبا  .وإطالقھم أحمد أصحاب كالم ظاھرُ  وھذا محرم، غيرَ  أو كان َمْحَرَما

 .الحنفية قولُ  وھو محرم، رحم ذا ذلك مع كونه ُيشترط أنه: الثانى

 ومالك، أحمد، أصحاب بعض قولُ  وھذا للطفل، جداَ  يكون بأن ِوالدة، الطفل وبين بينه يكون أن ذلك مع ُيشترط أنه: الثالث

 .والشافعى

ة القصة وفى م لمن ُحجَّ ة، على الخالة قدَّ تھا صفيَّةُ  كانت وقد لخالتھا، بھا قضى فإنه األب، قرابة على األُم وقرابةَ  العمَّ  عمَّ

 .عنه الروايتين إحدى فى وأحمد حنيفة، وأبى ومالك، الشافعى، قولُ  وھذا ذاك، إذ موجودةً 

ة أن: ثانية رواية وعنه مة العمَّ  .شيخنا اختيارُ  وھى الخالة، على مقدَّ

من األب نساءُ  وكذلك  الطفل لمصلحة األمُّ  عليه قُدِّمتْ  وإنما لألب، صلاأل فى الطفل على الواليةَ  ألن األُم، نساء على ُيقدَّ

 قرابةُ  كانت فقط، الرجال أو فقط، النساء إلى األمر صار فإذا الرجال، من بذلك أقومُ  واإلناثُ  وحنوھا، وشفقتھا تربيته، وكمال

 .جداً  قوى وھذا سواه، َذكر كل ِمن أولى األبُ  يكون كما األُم، قرابة من أولى األب

تھا على حمزة ابنة خالة تقديم عن وُيجاب ة بأن عمَّ  بخالف بطلبه، به لھا ُيقَضى لھا حق والحضانة الحضانة، َتطلُبِ  لم العمَّ

ً  كان جعفراً  فإن الخالة، ُ  َصلَّى النبىُّ  بھا قضى ولھذا الحضانة، طلب فى عنھا نائبا  .غيبتھا فى لھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ً جت، إذا الطفل حضانة من الحاضنة يمنع أن طفلال لِقرابة أن فكما وأيضا  فإذا له، وتفرغھا أخذه ِمن يمنعھا أن فللزوج تزوَّ

 فالحق يرض، لم وإن أخذه من ُمكَِّنتْ  رواية، على أُنثى الطفل لكون أو لِقرابته، حضانُتھا تسقطُ  ال حيث بأخذه الزوج رضىَ 

 .طلب منھا يكن مل وصفيَّة القصة، فى وخاصم رضىَ  قد ھھنا والزوج له،
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 ً  إلى وُتسلَّم أيضاً، حضانُتھا فله ُتشتَھى، كانت وإن بل الوجھين، أحد فى ُتشَتھى ال التى الجارية حضانةُ  له العم فابنُ  وأيضا

 إن وھذه والحاكم، األجانب من أولى وھو عصباتھا، من قريبٌ  ألنه المختارُ  ھو وھذا محرمه، إلى أو ھو، يختارھا ثقة امرأةٍ 

 .أعلم وهللا. الحضانة أھل من وزوجھا فھى خالتھا، إلى ُسلِّمتْ  فقد ُيشتَھى، ممن كانت وإن إشكال، فال طفلة كانت

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  عقده الذى اإلخاء ُيريد أخى، ابنة: زيد وقول  فإنه المھاجرين، بين واخى لما حمزةَ  وبين بينه َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ

 بكر أبى بين وآخى والمواساة، الحقِّ  على الھجرة قبلَ  بعض مع بعضھم المھاجرين بين فواخى ن،مرتي أصحابه بين واخى

 الحارث بن عبيدة وبين مسعود، وابن الزبير وبين عوف، بن الرحمن وعبد عثمان وبين حارثة، بن وزيد حمزة وبين وعمر،

 بن وطلحة زيد بن سعيد وبين حذيفة، أبى مولى موسال عبيدة أبى وبين وقاص، أبى بن وسعد عمير بن مصعب وبين وبالل،

 .المدينة مقدمه بعد مالك بن أنس دار فى واألنصار المھاجرين بين آخى: الثانية والمرة .هللا عبيد

  فصل

وا التى للُعمرة قضاءً  لكونھا ھو ھل القضاء، بُعمرة الُعمرة ھذه تسمية فى واخُتلِفَ   ينقول على المقاضاة؟ من أو عنھا، ُصدُّ

ما، ثنى: الواقدى قال تقدَّ ً  كان ولكن قضاء، الُعمرة ھذه تكن لم: قال عمر، ابن عن أبيه، عن نافع، بن هللا عبد حدَّ  على شرطا

 .المشركون فيه حاصرھم الذى الشَّھر فى يعتِمُروا أن المسلمين

 :أقوال أربعة على ذلك فى الفقھاءُ  واختلف

 .عنه أشھُرھا بل أحمد، عن الروايات إحدى وھذا والقضاء، الَھْدى يلزمه الُعمرة عن أُحصر َمن أن: أحدھا

 .أحمد عن طالب أبى ورواية مذھبه، ظاھر فى ومالك الشافعى، قول وھو الَھْدى، وعليه عليه، قضاء ال: والثانى

 .حنيفة أبى قول وھو عليه، َھْدى وال القضاء، يلزمه: والثالث

 .أحمد عن الروايات إحدى ھوو َھْدى، وال عليه، قضاء ال: والرابع

ُ  َصلَّى النبى بأن احتج والَھْدَى، القضاء عليه أوجبَ  فَمن وا حين الَھْدىَ  نحروا وأصحابه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َقَضْوا ثم البيت، عن ُصدُّ

: وقالوا تمامھا، قبل التحلل ألجل الَھْدى ونحر بفعلھا، إال الوجوبُ  يسقط وال فيھا، بالشروع تلزم والُعمرة: قالوا قابل، ِمن

 ]196: البقرة[} الَھْدىِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما أُْحِصْرُتمْ  َفإنْ {: تعالى لقوله الَھْدى، ُيوجب اآلية وظاِھرُ 

ُ  َصلَّى النبىُّ  يأمرُ  لم: قالوا ُيوجبھما، لم وَمن  على الِحلُّ  وقف الو منھم، أحداً  وال بالقضاء معه أُحصروا الذين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .َھْديه ينحر أن َھْدى معه كان َمن وأمر رؤوسھم، َيْحلِقُوا أن أمرھم بل الَھْدَى، نحرھم

 . }الَھْدىِ  ِمنَ  اْسَتْيَسرَ  َفَما أُْحِصْرُتمْ  َفإنْ {: بقوله احتج القضاء دون الَھْدىَ  أوجب وَمن

 زال فإذا اإلحصار، لعذر تأخيُرھا له جاز أُْحِصَر، فإذا لشروع،با تلزم الُعمرة بأن احتج الَھْدى، دون القضاء أوجب وَمن

 وظاھر شيئاً، اإلمكان وقت فى فعلھا وبين أوالً، بھا اإلحرام بين التحلل تخلل ُيوجب وال السابق، بالوجوب بھا أتى الحصر،
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. منه به ُيكتفى أنه على فدلَّ  الُمْحَصِر، على ام جميعَ  ھو الَھْدىَ  جعل ألنه القضاء، دون الَھْدىَ  وُيوجب القول، ھذا يردُّ  القرآن

 .أعلم وهللا

  فصل

ُ  َصلَّى نحره وفى  إذا فيه خالف ال وھذا حصره، وقتَ  َھْدَيه ينحر المحَصرَ  أن على دليلٌ  بالحديبية، أُحصر لما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  كان  :قوالن ففيه قارناً، أو مفرداً  كان وإن بُعمرة، ُمْحِرما

 ال الُعمرة ألن كالُعمرة، حصره، وقت َھْديه ونحرُ  منه، الحل فجاز الُنُسكين، أحد ألنه الصحيح وھو كذلك، األمر أن: حدھماأ

 وقد أولى، فواته ُيخشى الذى فالحجُّ  فواتھا، خشية غير ِمن َھْديھا ونحرُ  منھا الِحلُّ  جاز فإذا لھا، وقتٌ  الزمان وجميعُ  تفوُت،

 فإذا مكاٍن، ومحلَّ  زمانٍ  محلَّ  للھدى أنَّ  ھذا ووجه النحر، يوم إلى الَھْدى ينحرُ  وال َيحلُّ، ال إنه: حنبل رواية فى أحمد قال

 له يجوزُ  ال القول ھذا وعلى الزمانى، محله فى بالواجب اإلتيان من لتمكنه الزمان محلُّ  عنه يسقُطْ  لم المكان محل عن عجز

 ]196: البقرة[}َمِحلَّهُ  اْلَھْدىُ  َيْبلُغَ  َحتَّى ُرُؤوَسُكمْ  َتْحلِقُواْ  والَ {: لقوله النحر، يوم قبلَ  التحللُ 

 فصل

ُ  َصلَّى نحره وفى  رحمه مالك عن ُروى وقد. الجمھور قولُ  وھذا يتحلل، بالُعمرة الُمحَصر أن على دليلٌ  وِحلِّه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وكان الُحديبية، فى نزلت إنما اآلية ألن هللا، رحمه مالك عن صحته تبُعدُ  وھذا ،الفوت يخاف ال ألنه يتحلل، ال المعتمر أن: هللا

ُ  َصلَّى النبىُّ   .العلم أھل ِمن أحد فيه َيُشكُّ  ال مما وھذا ُكلُّھم، وحلُّوا بُعمرة، ُمحِرمينَ  ُكلُّھم وأصحاُبه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فصل

ُ  َصلَّى ذبحه وفى  أو ِحل ِمن أُْحِصرَ  حيث َھْديه ينحر الُمْحَصرَ  أن على دليلٌ  باالتفاق، الحل ِمن وھى بالُحديبية مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .والشافعى ومالك، وأحمد، الجمھور قولُ  وھذا َحَرم،

 فى ينحَره أن على رجالً  وُيواطئ الحرم، إلى فيبعُثه الحرم، فى إال َھْديه نحرُ  له ليس أنه أُخرى، رواية هللا رحمه أحمد وعن

 .حنيفة أبى قول وھو التابعين، من وجماعة عنه، هللا رضى مسعود ابن عن ُيروى وھذا فيه، يتحلل وقت

 فالُسنَّة العام، الحصرُ  وأما لواحد، أو لجماعة ظالِمٌ  يتعرَّضَ  أن وھو الخاص، الحصر على حملُه فينبغى عنھم صح إن وھذا

ُ  َصلَّى هللا رسول عن الثابتة  من بعُضھا: الشافعى قال وقد الناس، باتفاق الحل من والُحديبية خالفه، على تدلُّ  َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاَّ

 .باتفاقھم الحل من فھى وإال الحرم من أطرافھا أن ومراده: قلت الحرم، من وبعُضھا الحل،

 .لھم وجھان فيه فيه؟ ينحر أن يلزمه ھل الحرم، أطراف على قدر إذا الُمْحَصر فى هللا رحمه أحمد أصحابُ  اختلف وقد

ُ  َصلَّى النبى ألن يلزُمه، ال أنه: والصحيحُ   هللاُ  أخبر وقد الحرم، أطراف على قُدرته مع موضعه فى َھْدَيه نحرَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  كان الَھْدىَ  أن سبحانه دِّ  فعل بوقوع الَھْدى ونصبَ  َمحلِّه، بلوغِ  عن محبوسا  الحرام، المسجد عن وكمصدُّ : أى عليه، الصَّ
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وا ھم أن ومعلوم محله، بلوغ عن الَھْدى وصدُّ  إحرامھم، محل إلى فيه َيِصلُوا فلم يزل، ولم العام ذلك استمر الَھْدى وصدَّ  َصدَّ

 .أعلم وهللا نحره، محل إلى الھدىُ  َيِصلِ  ولم

 مؤتة غزوة فى: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أنَّ  سبُبھا وكان ثمان، سنة ألُولىا ُجمادى فى وكانت الشام، أرض من البلقاءِ  بأدنى وھى  بعث َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 الغسانى، عمرو بن شرحبيل له فعرض ُبصرى، أو الروم ملك إلى الشام إلى بكتابه لِْھب بنى أَحد األَْزِدى عميرٍ  بن الحارث

مه ثم ِرباطاً، فأوثقه ُ  َصلَّى هللا لِرسول ُيْقَتل ولم عنقه، فضرب قدَّ  الخبر، بلغه حين عليه ذلك فاشتد غيره، رسولٌ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 هللا َفَعْبدُ  َجْعَفٌر، أُِصيبَ  فإنْ  النَّاس، َعلى طالب أبى ْبنُ  َفَجْعَفرُ  أُصيبَ  إنْ : "وقال حارثة، بن زيد عليھم واستعمل البعوَث، فبعث

ع خروُجھم، حضر فلما الف،آ ثالثةُ  وُھم الناس فتجھَّز". َرواحة ْبنُ  ُ  َصلَّى هللا رسولِ  أُمراءَ  الناسُ  ودَّ  وسلَُّموا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 هللا رسولَ  سمعتُ  ولكنى بكم، َصباَبةٌ  وال الدنيا ُحبُّ  بى ما وهللاِ  أما: فقال ُيبكيك؟ ما: فقالوا رواحة، بنُ  هللا عبدُ  فبكى عليھم،

ُ  َصلَّى ً  َربِّكَ  َعلَى َكانَ  َواِرُدَھا إالَّ  ِمْنُكمْ  َوإنْ {: النار فيھا يذُكر هللا كتاب ِمن آيةً  يقرأ لَّمَ َوسَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  َحْتما  ،]71: مريم[}َمْقِضّيا

َدرِ  لى كيف أدرى فلستُ   عبد فقال صالِحين، إلينا ورّدكم عنكم، ودفعَ  بالسالمة، هللاُ  صحبكم: المسلمون فقال الُوُروِد؟ َبْعدَ  بالصَّ

 :رواحة بن هللا

ْحمنَ  أَْسأَلُ  لِكنَِّنى بَدا َتْقِذف َفْرغٍ  َذاتَ  َوَضْرَبةً ...  َمْغفَِرةً  الرَّ  الزَّ

ان بَيدى َطْعَنةً  أَوْ   والَكِبدا األَْحَشاءَ  ُتْنفِذُ  ِبَحْرَبةٍ ...  ُمْجِھَزةً  َحرَّ

وا إذا ُيَقالَ  َحتَّى  َرَشدا َوَقدْ  َغازٍ  ِمنْ  هللاُ  أَْرَشدَ  َيا...  َجَدثى َعلى مرُّ

 وَبْلَقْين، وُجذام، لَخم، ِمن إليھم وانضمَّ  الروم، ِمن ألفٍ  مائة فى بالبلقاء ِھَرْقل أن الناسَ  فبلغ َمَعان، نزلوا حتى َمَضْوا ثم

 هللا رسول إلى نكُتبُ : وقالوا أمرھم فى ينظرون ليلتين َمعان على أقاُموا المسلمين، ذلك بلغ فلما ألف، مائةُ  وَبلي، وَبْھَراء،

ُ  َصلَّى نا أن فإما عدونا، بعدد فُنخِبُره َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  بن هللا عبدُ  الناسَ  فشجع له، فنمضى بأمره، يأُمَرَنا أن وإما بالرجال، ُيِمدَّ

ة وال عددب الناسَ  ُنقاِتلُ  وما الشھادة،: تطلُبون خرجُتم للتى تكرھون الذى إنَّ  وهللاِ  قوم؛ يا: فقال رواحة،  ُنقاتلھم ما كثرة، وال قُوَّ

 .َشَھاَدةٌ  وإما َظَفرٌ  إما الُحسنيين، إحدى ھى فإنما فانطلِقُوا، هللا، به أكرمنا الذى الدين بھذا إال

، فدنا َمَشارف،: لھا يقال بقرية الجموعُ  لقيتھم الَبلقاء، بُتُخوم كانوا إذا حتَّى الناسُ  فمضى  مؤتة، إلى المسلمون وانحاز العدوُّ

 القوم رماح فى َشاطَ  حتى بھا ُيقاتل يزل فلم حارثة، بن زيدِ  يد فى والرايةُ  اقتتلوا ثم المسلمون، فتعبَّى عندھا، الناس فالتقى

ل جعفر فكان قُِتَل، حتَّى قاَتل ثم فعقَرھا، فرسه، عن اقتحم القتاُل، أرھقه إذا حتى بھا فقاتل جعفٌر، وأخذھا صِريعاً، وخرَّ   نمَ  أوَّ

 ثالث وله قُِتلَ  حتى الراية فاحتضن يساُره، َفقُِطَعتْ  بيساره، الراية فأخذ يميُنه، فقُِطَعتْ  القتال، عند اإلسالمِ  فى فرَسه َعَقرَ 

م َرَواحَة، بن هللا عبدُ  أخذھا ثم سنة، وثالثون  فأتاه نزل، ثم التردد، بعض ويتردد نفسه يستنِزلُ  فجعل فرسه، على وھو بھا وتقدَّ

 ثم نھسة، منھا فانتھس يده، ِمن فأخذھا لقيت، ما ھِذهِ  أيَّاِمكَ  فى لقيتَ  قد فإنك ُصْلَبك، بھا ُشدّ : فقال لحم من بَعرق له، عم ابنُ 

م، سيفه أخذ ثم يده، ِمن ألقاه ثم الدنيا، فى وأنت: فقال الناس، ناحية فى الَحْطَمةَ  سمع  ثابتُ  الراية أخذ ثم قُِتَل، حتَّى فقاتل وتقدَّ
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 الناسُ  فاصطلح بفاعٍل، أنا ما: قال أنَت،: قالوا منكم، رجل على اصطلُحوا المسلمين؛ معشر يا: فقال َعجالن، بنى أخو أْقَرم بن

 .بالناس وانصرف بالمسلمين، انحاز ثم بھم، وحاش القوَم، دافع الرايَة، أخذ فلما الوليد، بن خالد على

 .الروم على كانت الھزيمة أن" البخارى صحيح" فى والذى سلمين،الم على كانت الھزيمة أن سعد ابن ذكر وقد

 .األُخرى عن انحازت فئة كل أن إسحاق ابن ذكره ما والصحيح

اِئمُ  َيَرى فِيَما الَجنَّةِ  فى إلىَّ  ُرفُِعوا لََقدْ : "وقال أصحابه، به فأخبر ذلك، يومھم ِمن رسولَه ذلك على سبحانه هللا وأطلع  َعلَى النَّ

دَ  َمَضيا،: لى فقيل ھَذا؟ َعمَّ : فقلت َصاِحَبْيِه، َسِريرِ  َعنْ  اْزِوَراراً  رواحة ْبن هللاِ  َعْبدِ  َسِريرِ  فى َفَرأَْيتُ  َذَھبٍ  ِمنْ  ُسُررٍ   َعْبدُ  وَتَردَّ

دِ  َبْعضَ  هللاِ  َردُّ  ". َمَضى ُثمَّ  التَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول قال :قال المسيِّب، ابن عن جدعان، ابن عن عيينة، ابن عن الرزاق عبدُ  وذكر  َجْعَفرٌ  لى ُمثِّلَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، ِمنْ  َخْيَمةٍ  فى َرَواحةَ  واْبنُ  َوَزيدٌ   َجْعَفراً  وَرأَْيتُ  ُصُدود، أًْعناقھما فى َرواَحةَ  واْبنَ  َزْيداً  َفَرأَْيتُ  َسِريٍر، َعلَى ِمْنُھمْ  واِحدٍ  ُكلُّ  ُدرٍّ

 ً ُھَما أَو أَْعَرَضا الَمْوتُ  َغِشَيُھَما ِحينَ  إنَّھما: لى قِيلَ  أوْ  َفَسأَْلتُ : قال ُصُدودٌ  هِ فِي لَْيسَ  ُمْسَتقِيما ا َكأَنَّ ا ِبُوُجوِھھما، َصدَّ  َفإنَّهُ  َجْعَفرٌ  وأمَّ

 ".َيْفَعلْ  لَمْ 

ُ  َصلَّى هللا رسول وقال  ". َشاءَ  َحْيثُ  الَجنَّةِ  فى ِبِھَما َيطيرُ  َجَناَحْينِ  ِبَيَدْيهِ  أَْبَدلَهُ  هللا إنَّ : "جعفر فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ضربةٍ  بين ما ِجراحةً  ِتسعين منه، أقبلَ  وما ومنكبيه جعفر صدرِ  بين ما وجدنا: "قال أنه عمر ابن عن وروينا: عمر أبو قال

 ".بالرمح وطعنة بالسيف

ُ  َصلَّى هللا رسول على مْنية بن يعلى قدم: عقبة بن موسى وقال ُ  َصلَّى هللا رسولُ  له فقال ُمْؤتة، أھلِ  بخبر َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  هللاَّ

ُ  َصلَّى فأخبره هللا، رسولَ  يا أخبرنى: قال ،" أْخَبْرُتكَ  ِشْئتَ  وإنْ  َفأْخِبْرنى، ِشْئتَ  إنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   ُكلَُّه، خبَرُھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، بعَثكَ  ىوالَّذِ : فقال له، ووصَفُھم ً  حديثھم من تركتَ  ما بالحقِّ  هللا رسولُ  فقال ذكرَت، لكما أمرھم وإن تذُكْره، لم واحداً  حرفا

ُ  َصلَّى  ".ُمْعَتَرَكُھمْ  َرأَْيتُ  َحتَّى األَْرضَ  لى َرَفعَ  هللاَ  إنَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 بن وعبَّادُ  َسْرح، أبى بن سعد بن ووھبُ  األوس، ابن ومسعود احة،رو بن هللا وعبدُ  حارثة، بن وزيدُ  جعفٌر،: يومئذ واسُتشھدَ 

 ابن سعيد ابنا وعمرو وعامر زيد، بن عمرو ابنا وجابر ُكليب وأبو عطية، بن عمرو بنُ  وُسراقة النعمان، بن وحارثةُ  قيس،

 .وغيرھم الحارث،

ثنى: إسحاق ابن قال ً  كنتُ : قال أرقم بن زيد عن ُحدِّثَ  أنه بكر أبى بن هللا عبد وحدَّ  فخرج حجره فى رواحة بن هللا لعبد يتيما

 :ُينشد وھو سمعُته إذ ليلةً  ليسيرُ  إنه فوهللاِ  َرْحلِه، َحقيبة على ُمردفى ذلك سفره فى بى

 الِحَساءِ  َبْعدَ  أْرَبعٍ  َمِسيَرةَ ...  َرْحلِى َوَحَمْلتِ  أَْدنْيتِنى إذا

 َوَرائى أَْھلى إلى أْرِجعْ  الَ وَ ...  َذمٌ  وَخالَكِ  فاْنَعِمى َفَشأْنكِ 
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 الثَّواءِ  ُمْسَتْنَھى الشَّام بِأَْرِض ...  َوَغاَدُرونى الُمْسلُِمونَ  َوَجاءَ 

 فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن وغيره الترمذى فى وقع وقد ة دخل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َخلُّوا: ينشد يديه بين رواحة ابن هللا وعبدُ  الفتح يومَ  مكَّ

 .األبيات َسِبيلِهِ  َعنْ  الكفَّارِ  َبِنى

 وھذا رواحة، ابن شعر يديه بين ُيْنَشدُ  كان وإنما أشھر، بأربعة الفتح قبل وھى الغزوة، ھذه فى قتل رواحة ابنَ  فإن وھم، وھذا

 .النقل أھل بين فيه خالف ال مما

 السالسل ذات غزوة فى: فصل

 .ثمان سنة اآلخرة ُجمادى فى وكانت أيام، عشرةُ  المدينة وبينَ  وبينھا لغتان وفتحھا األُولى السين بضم القُرى وادى وراء وھى

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  بلغ: سعد ابن قال ً  أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُعوا قد قُضاعة ِمن جمعا  فدعا المدينة، أطراف إلى يدُنوا أن ُيِريُدونَ  تجمَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ   َسراة ِمن ثالثمائة فى وبعثه سوداَء، رايةً  معه وجعل أبيض، لواءً  له فعقد العاص، بن عمَرو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، من به مرَّ  بمن يستعينَ  أن وأمره فرساً، ثالثون ومعھم واألنصار، المھاجرين  النھار، وَكَمن اللَّيل، فسار وَبْلَقيِن، وُعْذَرَة، َبلِيٍّ

ً  لھم أن بلغه القوم، ِمن َقُربَ  فلما ُ  َصلَّى هللا رسول إلى الُجَھنى َمِكيثٍ  بن رافعُ  فبعث كثيراً، جمعا ه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فبعث يستمدُّ

اح بنَ  ُعبيدة أبا إليه  أن وأمره وعمُر، بكر، أبو وفيھم واألنصار، المھاجرين َسراة له وبعث لِواء، له وعقد مائتين، فى الجرَّ

ً  يكونا وأن بعمرو، يلحقَ   وأنا مدداً  علىَّ  َقِدْمتَ  إنما: عمرو فقال الناَس، َيُؤمَّ  أن عبيدةَ  أبو أراد به، لحق فلما يختلِفا، وال جميعا

 بالدھم، أقصى إلى أتى حتى فدّوخھا قضاعة، بالد وطئ حتى وسار بالناس، ُيصلِّى عمرو فكان عبيدة، أبو فأطاعه األميُر،

قُوا، البالد، فى فھرُبوا ونالمسلم عليھم فحمل جمعاً، ذلك آخر فى ولقى  رسول إلى بريداً  األشجعى مالك بن عوفَ  وبعث وتفرَّ

ُ  َصلَّى  .غزاتھم فى كان وما وسالمتھم بقُفولھم فأخبره َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .السالسل ذات سميت وبذلك: قال السلسل،: له يقال لُِجذام ماء على نزولَھم إسحاق ابنُ  وذكر

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  بعثَ : قال عامر عن داود، عن عدى، أبى بن محمد حدثنا :أحمد اإلمام قال  ذاتِ  جيشَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

الِسل،  وكانوا: قال" َتَطاَوعا: "لھما وقال األعراب، على العاص بنَ  َعْمرو واستعمل المھاجريَن، على ُعبيدة أبا فاستعمل السَّ

 ُعبيدة أبى إلى شعبة بن المغيرةُ  فانطلق: قال أخوالُه، بكراً  ألن قُضاعة على وأغار عمرو، فانطلق َبكر، على ُيغيُروا أن أُِمُروا

ُ  َصلَّى هللا رسول إنَّ : فقال : عبيدة أبو فقال أمٌر، معه لك فليس القوم، أمر اتبع قد فالن ابن وإن علينا، استعملك َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  إنَّ  ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أُطيع فأنا َنَتَطاَوَع، أن أمرنا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .عمرو عصاه وإن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

  فصل

مَ  الماء، من نفسه على فخاف باردة، ليلةً  وكانت العاص، بن َعْمُرو الجيش أميرُ  احتلم الغزوة ھذه وفى  بأصحابه وصلَّى فتيمَّ

بح، ُ  َصلَّى للنبى ذلك فذكُروا الصُّ  ِمن منعه بالذى فأخبره". ُجُنٌب؟ َوأَْنتَ  ِبأَْصَحاِبكَ  َصلَّْيتَ  عمرو؛ يا: "فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ
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ً  ِبُكمْ  َكانَ  هللاَ  إنَّ  أَْنفَُسُكْم، َتْقُتلُواْ  َوالَ {: يقول هللاَ  سمعتُ  إنى: وقال االغتسال، ُ  َصلَّى هللا ولُ رس فَضِحكَ  ،]29: النساء[}َرِحيَما  هللاَّ

ةِ  بھذه احتجَّ  وقد شيئاً، َيقُلْ  ولم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ُ  َصلَّى النبىَّ  ألن الَحَدث، يرفعُ  ال التيممَ  إنَّ : قال َمنْ  القِصَّ ً  سماهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ُجنبا

 :أجوبة بثالثة ذلك فى نازعھم َمن وأجابَ  تيممه، بعد

ُ  َصلَّى النبىُّ  فسأله ُجُنب، وھو الصبَح، بنا صلَّى: قالوا َشَكْوه مال الصحابة أن: أحدھا  َصلَّْيتَ : "وقال ذلك عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  ،" ُجُنٌب؟ َوأَْنتَ  ِبأَصحاِبكَ  م وأنه بُعذره، أخبره فلما واستعالماً، استفھاما ه للحاجة، تيمَّ  .ذلك على أقرَّ

أ مغاِبنه غسل أنه فيھا عنه فُروى ه،عن اختلفت الرواية أن: الثانى  وكأن التيمَم، يذكر ولم بھم، صلَّى ثم للصالة، وضوءه وتوضَّ

 ألنه األول، من أوصلُ  وھذا: قال ثم قبلھا، التيمم روايةَ  وذكر ذكرھا وقد الحق عبد قال التيمم، رواية ِمن أقوى الرواية ھذه

 عبد رواية من التيُمم، فيھا التى واألُولى. عمرو عن عمرو، ولىم القيس أبى عن المصرى، ُجبير بن الرحمن عبد عن

 .قيس أبا بينھما يذكر لم العاص، بن عمرو عن ُجبير، بن الرحمن

ُ  َصلَّى النبىَّ  أن: الثالث ". ُجُنٌب؟ َوأَْنتَ  بأْصَحابِكَ  َصلَّْيتَ : "له فقال االغتسال، تركه فى عمرو فقهَ  يستعلِمَ  أن أراد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

م أنه أخبره فما  كما بالبرد، الھالك َخشيةَ  أعلم وهللا التيمم من عمرو فعله ما أن عليه ويدل عليه، ُينكر فلم فقھه، علم للحاجة تيمَّ

 .أعلم وهللا وعلمه، فقھه استعالم أراد أنه فُعلِم فاعلھا، على منكر غيرُ  جائزة الحال ھذه فى بالتيمم والصالة به، أخبر

 الَخَبطَ  سرية فى: فصل

اح، بن ُعبيدة أبا أميرھا وكان  كتاب فى الناس سيِّد بن محمد الفتح أبو الحافظ به أنبأنا فيما ثمانٍ  سنة رَجب فى وكانت الجرَّ

 .تعالى هللا شاء إن سنذكره كما وھم، عندى وھو له،" األثر عيون"

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  بعثَ : قالوا اح بن ُعبيدة أبا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  بن عمرُ  وفيھم واألنصار، المھاجرين من رجل ثالثمائة فى الجرَّ

ِريق فى فأصابھم ليال، خمسُ  المدينة وبين وبينھا البحر، ساِحلَ  يلى مما بالقِْبلِيَّة ُجھينة ِمن حىٍّ  إلى الخطاب  شديد، جوعٌ  الطَّ

ً  البحرُ  إليھم وألقى الَخَبَط، فأكلوا " الصحيحين" فى فإن نظر، ھذا وفى َكْيداً، يلَقْوا ولم انصرفوا، ثمَّ  منه، لوافأك عظيماً، حوتا

ُ  َصلَّى هللا رسول بعثنا: "قال جابر حديث من اح بن عبيدة أبو أميُرنا راكب، ثالثمائة فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ِعيراً  َنْرُصدُ  الجرَّ

 نحر ثمَّ  جزائر، ثالث نحر ثمَّ  جزائر، ثالث رجلٌ  فنحر الَخَبِط، جيشَ  ىفسم الَخَبَط، أكلنا حتى شديد جوعٌ  فأصابنا لقريش،

 َثابتْ  حتى َوَدكھا ِمن وادھنا شھر، نصفَ  منھا فأكلنا العنبُر،: لھا يقال دابَّةً  البحرُ  إلينا فألقى نھاه، ُعبيدة أبا إن ثم جزائر، ثالث

ً  ُعبيدة أبو وأخذ وَصلُحت، أجساُمنا، إلينا  ومرَّ  عليه فُحِملَ  جمٍل، وأطولِ  الجيش، فى رُجل أطولِ  إلى فنظر عه،أضال من ِضلعا

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أتينا المدينة، قدمنا فلما َوَشائَق، لحمه من وتزودنا تحَته،  ِرْزقٌ  ُھوَ : " فقال ذلَك، له فذكرنا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى فأرسلنا ؟،"ُتْطِعُموَنا َشْىءٌ  ِمهِ لَحْ  ِمنْ  َمَعُكمْ  َفَھلْ  لَُكْم، هللاُ  أْخَرَجهُ   ".فأكل منه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 لم بالُحديبية مكة أھلَ  صالح حين ِمن فإنه الُحديبية، ُعمرةِ  وقبلَ  الُھدنة، قبل كانت الغزوةَ  ھذه أن على يدل السياقُ  وھذا: قلتُ 

 قبل مرة: مرتين الوجه ھذا على الَخَبطِ  سرية تكون أن ويبُعدُ  الفتح، حين إلى وُھدنة أمنٍ  زمنَ  كان بل ِعيراً، لھم يرُصدُ  يكن

لح، ة الصُّ  .أعلم وهللا.. بعده ومرَّ
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  القصة ھذه فقه فى: فصل

 لم إذ محفوظ، رُ غي وھم أنه أعلم وهللا والظاھر محفوظاً، برجب فيھا التاريخ ِذْكرُ  كان إن الَحرامِ  الشَّھرِ  فى القِتال جوازُ  ففيھا

ُ  َصلَّى النبى عن ُيحفظ  المشركون عيَّرَ  وقد سريَّة، فيه بعثَ  وال فيه، أغار وال الحرام، الشھر فى غزا أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ل فى بقتالھم المسلمين دٌ  استحلَّ : فقالُوا الحضرمى، بن العالء قصة فى رجب أوَّ : ذلك فى هللا وأنزل الحراَم، الشھرَ  محمَّ

 وال إليه، المصيرُ  يجبُ  بنص ھذا نسخُ  يثُبت ولم ،]217: البقرة[}َكِبيرٌ  فِيهِ  قَِتالٌ  قُلْ  فِيِه، قَِتالٍ  اْلَحَرامِ  الشَّْھرِ  َعنِ  َيْسَئلُوَنكَ {

 َفاْقُتلُواْ  اْلُحُرمُ  ْشُھرُ األَ  انَسلَخَ  َفإَذا{: تعالى بقوله الُحُرم األشھر فى القِتال تحريم على اسُتِدلَّ  وقد نسخه، على األُمةُ  أجمعتِ 

ة وال ،]5: التوبة[}َوَجْدُتُموُھمْ  َحْيثُ  الُمْشِركينَ   هللا سيَّر التى األربعة التسيير أشھر ھى ھھنا الُحُرم األشھر ألن ھذا، فى ُحجَّ

ة، ذى عاشرَ  األكبر الحج يومَ  أولھا وكان فيھا، يأمُنون األرض فى المشركين فيھا  ھو ھذا اآلخر، ربيع عاِشر وآِخُرھا الِحجَّ

 . موضعھا ھذا ليس عديدٍة، لوجوه اآلية فى الصحيحُ 

 .األرض ُعْشبُ  وكذلك المخَمَصِة، عند الشجر ورق أكل جوازُ : وفيھا

 لقاء ِعند ظھرھم إلى يحتاجوا أن خشية إليه احتاُجوا وإن ظھورھم نحر عن للُغزاة الجيش وأميرِ  اإلمام نھى جوازُ : وفيھا

 .نھاھم إذا الطاعةُ  عليھم ويجب ھم،عُدوِّ 

َمتْ {: وَجلَّ  َعزَّ  قوله فى تدخل لم وأنھا البحر، ميتة أكل جوازُ : وفيھا مُ  اْلَمْيَتةُ  َعلَْيُكمُ  ُحرِّ  أُِحلَّ {: تعالى قال وقد ،]3: المائدة[}َوالدَّ

ً  َوَطَعاُمهُ  اْلَبْحرِ  َصْيدُ  لَُكمْ  يق، بكر أبى عن صحَّ  وقد ،] 5: المائدة[}لَُّكمْ  َمَتاعا دِّ  الصحابة، من وجماعةٍ  عباس، بن هللا وعبدِ  الصِّ

ً  عمر ابن عن: السنن وفى فيه، مات ما وطعاَمه منه، ِصيد ما البحر صيدَ  أن ً  مرفوعا ا وَدَماِن، َمْيَتَتانِ  لََنا أُِحلَّتْ : "وموقوفا  َفأَمَّ

َمكُ : الَمْيَتَتانِ  ا والَجَراُد، َفالسَّ َما َوأَمَّ َحالُ  فالَكِبدُ : نِ الدَّ : الصحابى قولَ  ألن المرفوع، حكم فى الموقوف وھذا حسن، حديث"والطِّ

مَ  كذا، لنا أُِحلَّ " ُ  َصلَّى النبىِّ  إحالل إلى ينَصِرفُ " علينا وُحرِّ  .وتحريمه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 َصلَّى هللا رسولِ  رسلُ  نحنُ : وقالوا ميتة، إنھا: قالُوا ابأكلھ ھّموا لما ولھذا مضطرين، كانوا الواقعة ھذه فى فالصحابةُ : قيل فإن

 ُ  .منھا أكلُوا لما عنھا، مستغنين كانوا لو أنھم على دليلٌ  وھذا فأكلُوا، مضطرون، ونحنُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى قال وقد وأحلَّه، أطَيبه الرزق ِمن لھم هللا ھيأ ولكن مضطرين، كانوا أنھم ريب ال: قيل  أن بعد لھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى منه فأكل نعم،: قالوا ؟"َشئ لَْحِمهِ  ِمنْ  َمَعُكمْ  َبقِىَ  َھلْ : "َقِدُموا َما: "وقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  ،"لَُكم هللاُ  َساَقهُ  ِرْزقٌ  ُھوَ  إنَّ

ُ  ىَصلَّ  هللا رسولُ  منه يأكل لم مضطر ِرزق ھذا كان ولو  للضرورة، منھا أكلھم كان لو ثم االختيار، حال فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِھُنوا أن لھم ساغَ  فكيف سوا َوَدكَھا من يدَّ ً  وأبداَنھم، ثيابھم به وُينجِّ ز ال الفقھاء من فكثير وأيضا  إنما الميتة، ِمن الشبعَ  ُيَجوِّ

زون ِريَّة الرمق، سدَّ  منھا ُيَجوِّ دوا وسِمُنوا، أجسامھم إليھم ثابت حتى منھا أكلت والسَّ  .منھا وتزوَّ

 ُيحَتَملُ  كما أنه المعلوم، ومن ميتًة، ألقاھا ثم البحر، فى ماتت قد الدابَّة تلك كانت إذا القصة بھذه االستداللُ  لكم يتم إنما: قيل فإن

 إلى سبيلَ  وال البحر، حيوان وذكاةُ  ذكاُتھا وذلك ماء،ال  بُمفارقة فماتت حية، وھىَ  عنھا، َجَزرَ  قد البحرُ  يكون أن ُيحتمل ذلك

ِربِ  ُحوتٍ  َعنْ  الَبْحرُ  فَجَزرَ : "الحديث طرق بعض وفى كيف االحتمال، ھذا دفع  ".كالظَّ
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ً  يكون يكاد فإنه ِجداً، ُبعده مع االحتمالُ  ھذا: قيل ةِ  فى تكون إنما حية كانت إذا الدابة ھذه مثلَ  فإن للعادة، خرقا  وَثَبِجهِ  بحرال لُجَّ

ً  البر، من ودنا منه رقَّ  وما ساِحلِه، دون  ھل الحيوان، به مات الذى السبب فى شك إذا ألنه الِحلِّ، فى ذلك يكفى ال فإنه وأيضا

ُ  َصلَّى النبى قال كما الحيواُن، َيِحلَّ  لم مبيح؟ غير أو له مبيح سبب ھو  فى ُيوجد مث بالسھم، ُيرمى الصيد فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  َوَجْدتَّه وإنْ : "الماء ً  البحرىُّ  الحيوانُ  كان فلو ،"سھمك أَوْ  َقَتلَه الماءُ  َتْدِرى ال فإنَّكَ  تأكْلهُ  فال الَماء، فى َغِريقا  فى مات إذا حراما

 .األئمة بين خالف فيه ُيعلم ال مما وھذا ُيَبْح، لم البحر،

 ً َمتْ  إنما الميتة فإن معھم، الصحيحُ  القياسُ  لكان المبيحين، مع النصوصُ  ھذه تكن لم فلو وأيضا طوباتِ  الحتقان ُحرِّ  الرُّ

 التحريم، يقتضى ال فالموتُ  وإال الِحلِّ، سببَ  كانت والفضالت، الدم ذلك ُتزيل كانت لما والذكاةُ  فيھا، الخبيث والدمِ  والفضالتِ 

 لِحلِّه ُيشترط ولم بالموت، َيْحُرمْ  لم الذكاة، ُتزيلھا وفضالتٌ  دم الحيوان فى يكن لم وإذا بغيرھا، يحُصلُ  كما بالذكاة حاصل فإنه

باب سائلة، له َنفس ال ما بالموت ينَجسُ  ال ولھذا كالجراد، ذكاة  كان لو فإنه الضرب، ھذا من والسمكُ  ونحوھما، والنَّحلة، كالذُّ

 أن المعلوم من إذ خارَجه، وموِته الماء فى موته بينَ  فرق يكن ولم ذكاة، بغير لموته َيِحلَّ  لم بموته، تحتقِن وفضالت دم له

ُمه التى الفضالت تلك ُيذِھبُ  ال البر فى موَته مين عند ُتحرِّ  لكان نصوص، المسألة فى يكن لم ولو البحر، فى مات إذا المحرِّ

ً  القياسُ  ھذا  .أعلم وهللا.. كافيا

 فصل

ُ  َصلَّى نبىال حياة فى الوقائع فى االجتھاد جواز على دليل وفيھا  حال فى كان ھذا لكن ذلك، على وإقراره َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 َصلَّى هللا رسولِ  يدى بينَ  عنھما هللا رضى وعمر بكر، أبو اجتھد وقد النص، مراجعة ِمن تمكنھم وعدمِ  االجتھاد، إلى الحاجة

 ُ ُھما الوقائع، من عدةٍ  فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ھذا فإن كلية، وشرائع عامة أحكام فى ال ُمعيَّنة، جزئية قضايا فى لكن ك،ذل على وأقرَّ

ُ  َصلَّى حضوره فى الصحابة من أحدٍ  منْ  َيَقعْ  لم  .البتة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

  األعظم الفتح فى: فصل

 الكفار أيدى ِمن للعالمين ُھدىً  جعله الذى وبيَته بلده به واستنقذ األمين، وحزبه وجنده، ورسوَله، ديَنه، به هللاُ  أعزَّ  الذى

ه أطنابُ  وضربت السماِء، أھلُ  به استبشر الذى الفتحُ  وھو والمشركين،  هللا دين فى به الناسُ  ودخل الجوزاء، َمناِكبِ  على ِعزِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  له خرج وابتھاجاً، ِضياءً  األرِض  وجهُ  به وأشرق أفواجاً،  سنةَ  الرحمن وُجنود اإلسالم، بكتاِئبِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 هللا عبدَ  استعمل بل: سعد ابن وقال. الِغفارى ُحصين بن ُكلثوم ُرْھمٍ  أبا المدينة على واستعمل رمضان، ِمن َمَضْينَ  لعشر ثمانٍ 

 .مكتوم أُمِّ  ْبنَ 

 بن َبكر بنى أن يسار، بن إسحاق بن محمد رواألخبا والمغازى السير أھل إمامُ  ذكر فيما إليه وحدا إليه، جرَّ  الذى السبب وكان

ُتوھم الوتير،: له ُيقال ماءٍ  على وُھمْ  ُخزاعة، على َعَدتْ  ِكنانة بن مناة عبدِ   من رجالً  أن ذلك ھاج الذى وكان منھم، وقتلُوا فبيَّ

ط فلما تاجراً، خرج عبَّاد بن مالكُ : له يقال الحضرمى بنى  بكر بُنو فعدت مالَه، وأخُذوا تلُوه،فق عليه َعَدْوا ُخزاعة، أرضَ  توسَّ

 أنصاب عند ِبَعَرفة فقتلوُھم وُذَؤْيب، وُكلثوم َسْلَمى وھم األسود، بنى على ُخزاعة فعدت فقتلُوه، ُخزاعة بنى من رجل على

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ُبِعثَ  فلما المبعث، َقْبلَ  ُكلُّهُ  ھذا الَحَرِم،  فلما بشأنه، الناسُ  وتشاغلَ  بينھم، حجز الم،اإلس وجاء َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى هللا رسول بينَ  الُحديبية ُصْلحُ  كان  هللا رسول َعقد فى يدخل أن أحبَّ  َمن أنه: الشرطُ  وقع قريش، وبينَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى  وعھدھم، قُريش َعقد فى بكر بنو فدخلت فعل، وَعھدھم، قريش َعقد فى يدخلُ  أن أحبَّ  وَمن َفَعَل، وعھِدِه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول َعقد فى ُخزاعة ودخلت ت فلما وعھده، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أن وأرادوا ُخزاعة، من بكر بنو اغتنمھا الُھدنة، استمرَّ

يلى معاوية بنُ  نوفلُ  فخرج القديم، الثأرَ  منھم ُيصيُبوا  منھم فأصاُبوا الَوتير، على وھم ُخزاعة فبيَّت بكر، بنى ِمن جماعة فى الدِّ

الح، بكر بنى قُريش وأعانت واقتتلوا، وتناوُشوا رجاالً، ً  قاتل َمن قريش ِمن معھم وقاتلَ  بالسِّ : منھم سعد ابن ذكر ليالً، مستخفيا

ى، عبد بن وُحويطب أُمية، بن صفوان : بكر بنو قالت إليه، انتھوا فلما الحرم، إلى ُخزاعة حازوا حتى حفص، بن وِمْكرز الُعزَّ

ا نوفل؛ يا  لتسِرقُون إنكم فلعمرى ثأركم، أصيُبوا بكر بنى يا اليوم، لَهُ  إله ال: عظيمة كلمة فقال. إلھك إلھك الحرم، دخلنا قد إنَّ

: له يقال لھم مولى ودار الُخزاعى رقاءو بن ُبديل دار إلى لجؤوا مكة، ُخزاعة َدَخلَتْ  فلما فيه؟ ثأرُكم ُتصيُبونَ  أفال الحرم فى

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  على َقِدمَ  حتى الُخزاعى سالم بن عمرو ويخرج رافع،  فى جالس وھو عليه، فوقف المدينة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :فقال أصحابه ظھرانى بين المسجد

دا َناِشدٌ  إنِّى ياربِّ   لَدااألتْ  َوأبيهِ  أَبيَنا ِحْلفَ ...  ُمَحمَّ

 َيدا َنْنِزعْ  َولَمْ  أَْسلَْمَنا ُثمَّتَ ...  وُكناَوالِدا ُوْلَداً  ُكْنُتمُ  َقدْ 

 َمَدَدا َيأُْتوا هللاِ  ِعَبادَ  واْدعُ ...  أََبدا َنصراً  هللاُ  َھداَكَ  َفاْنُصرْ 

دا َقدْ  هللاِ  َرُسولُ  فِيِھمْ   ُصُعَدا َيْسمو البْدرِ  ِمْثلَ  أَْبَيضَ ...  َتَجرَّ

ً  ِسيمَ  إنْ  َدا َوْجُھهُ  َخْسفا  ُمْزِبدا َيْجِرى كالَبْحرِ  َفيلَقٍ  فى...  َتَربَّ

ً  إنَّ  َدا ِميَثاَقكَ  وَنَقُضوا...  الَمْوِعدا أَْخلَفُوكَ  قَُرْيشا  الُمَؤكَّ

 أَحَدا َتْدعو لَْستَ  أَنْ  َوَزَعُموا...  َرَصَدا َكَداءٍ  فى لى َوَجَعلُوا

ُتوَنا ُھمْ . .. َعَدَدا َوأََقلُّ  أََذلُّ  َوُھمْ  َدا ِبالَوِتيرِ  َبيَّ  ُھجَّ

ً  َوَقَتلُوَنا َعا َدا ُركَّ  َوُسجَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال أَْسلَْمَنا، وَقدْ  قُِتْلَنا: يقول  َصلَّى هللا لرسول سحابةٌ  عرَضتْ  ثم ،"سالم بنَ  َعْمرو َيا ُنِصْرتَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُ َحاَبةَ  ھذه إنَّ : "الفق َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  على َقِدُموا حتى ُخزاعة، من َنَفرٍ  فى ورقاء بنُ  ُبديل خرج ثم ،"َكْعبٍ  بنى ِبَنْصرِ  لََتْسَتِھلُّ  السَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول  رسول فقال مكة، إلى رجُعوا ثم عليھم، بكر بنى قريش وبُمَظاَھَرةِ  منھم، أُصيب بما فأخبروه َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا ُكم: "للناس َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ة فى َوَيِزيدَ  الَعْقدَ  لَِيُشدَّ  َجاءَ  َوَقدْ  ُسْفياَن، بأَِبى َكأَنَّ  ".الُمدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى قريش بعثته وقد بُعسفان حرب بنَ  سفيان أبا لَقُوا حتى أصحابه فى ورقاء بنُ  ُبديل ومضى  لَّمَ َوسَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أنه فظنَّ  ُبديل؟ يا أقبلتَ  أين من: قال ورقاء، بن ُبديلَ  سفيان أبو لقى فلما صنعوا، الذى َرِھُبوا وقد المدة، فى ويزيدَ  العقَد، لَِيُشدَّ 
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ُ  َصلَّى النبى أتى : قال محمداً؟ ئتَ ج ما أَوَ : قال الوادى، ھذا بطن وفى الساحل، ھذا فى ُخزاعة فى ِسرتُ : فقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 بعرھا، من فأخذ راِحلته، َمْبَركَ  فأتى النوى، بھا علفَ  لقد المدينة، جاء كان لئن: سفيان أبو قال مكة، إلى ُبديل راح فلما ال،

ِ  أِحلفُ : فقال النوى، فيھا فرأى ففتَّه،  .محمداً  ُبديل جاء لقد با

ُ  َصلَّى هللا رسول فِراش على لِيجلس ذھب فلما حبيبة، أُمِّ  هابنتِ  على فدخل المدينة، َقِدمَ  حتى سفيان أبو خرج ثم  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فِراشُ  ھو بل: قالت عنى؟ به رغبتِ  أم الفراش، ھذا عن بى أَرغبتِ  أدرى ما ُبنية؛ يا: فقال عنه، َطَوْتهُ   هللاَّ

 .شر بعدى أصابك لقد وهللاِ : فقال َنَجٌس، ُمشرك وأنت َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أتى حتى خرج ثم  رسول لَهُ  ُيَكلَّمَ  أن فكلَّمه بكر، أبى إلى ذھبَ  ثم شيئاً، عليه َيُردَّ  فلم فكلَّمه، َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى لكم أشفعُ  أنا: فقال فكلَّمه، الخطاب بنَ  ُعَمرَ  أتى ثم بفاعل، أنا ما: فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

رَّ  إال أجد لم لو فوهللاِ  َوَسلََّم؟  بين َيِدبُّ  غالمٌ  وحسنٌ  فاطَمُة، وعنده طالب، أبى بن علىٍّ  على فدخل جاء ثم به، لجاھدُتكم الذَّ

؛ يا: فقال يديھما،  محمد، إلى لى اشفع خائباً، جئتُ  كما أْرِجَعنَّ  فال حاجة، فى جئتُ  دق وإنى رحماً، بى القومِ  أمسُّ  إنك علىُّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  عزم لقد وهللاِ  ُسفيان، أبا يا ويحك: فقال  فاطمة إلى فالتفتَ  فيه، ُنَكلَِّمه أن نستطيعُ  ما أمر على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 يجير أن ذاك ابنى يبلغُ  ما وهللاِ : قالت الدھر؟ آخر إلى العرب سيدَ  الناس،فيكون نَ بي فيجير ھذا، اْبَنك تأُمرى أَنْ  لَكِ  َھلْ : فقال

ُ  َصلَّى هللا رسول على أحدٌ  يجير وما الناس، بين ، اشتدت قد األُمورَ  أرى إنى الحسن؛ أبا يا: قال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  علىَّ

ً  لك أعلم ما وهللاِ : قال فانصحنى،  ترى أَوَ : قال بأرضك، الحق ثم الناس، بين فأِجرْ  فقم ِكنانة، بنى َسيدُ  لكنكو عنك، ُيغنى شيئا

 قد إنى الناس؛ أيھا: فقال المسجد فى سفيان أبو فقام ذلك، غيرَ  لك أجد ما ولكنِّى أظنه، ما وهللاِ  ال: قال شيئاً، عنى مغنيا ذلك

 علىَّ  ردَّ  ما فوهللاِ  فكلَّمُته، محمداً  جئتُ : قال وراءك؟ ما: لواقا قريش، على قدم فلما فانطلق بعيره، ركب ثم الناس، بين أجرتُ 

ً  جئتُ  ثم العُدو، أعدى فوجدته الخطاب، بن عمر جئتُ  ثم خيراً، فيه أجد فلم قُحافة، أبى ابن جئتُ  ثم شيئاً،  ألين فوجدته عليا

 بين أجير أن أمرنى: قال أمرك؟ وبم: قالوا ال؟ أم شيئاً، عنى ُيغنى ھل أدرى، ما فوهللاِ  صنعته، بشئ علىَّ  أشار قد القوم،

 وجدتُ  ما وهللاِ  ال: قال بك، لعب أن على الرجلُ  زاد إن وهللاِ  ويلَك،: قالوا. ال: قال محمد؟ ذلك أجاز فھل: فقالُوا ففعلُت، الناس،

 .ذلك غير

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وأمر  عنھا، هللا رضى عائشة ابنته على بكر أبو فدخل ُيجھزوه، أن هأھل وأمر بالَجَھاِز، الناسَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

كُ  وھى ُ  َصلَّى هللا رسول جھاز بعضَ  ُتَحرِّ ُ  َصلَّى هللا رسول أمركنّ  ُبنيَّة؛ أى: فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  بتجھيزه؟ َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .أدرى ما وهللا ال :قالت ُيريد، َتَرْيَنهُ  فأين: قال. فتجھز نعم،: قالت

ُ  َصلَّى هللا رسول إن ثم  واألَْخَبارَ  الُعُيونَ  ُخذِ  اللُھمَّ : "وقال والتجھيز، بالجد فأمرھم مكة، إلى سائر أنه الناس أعلم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الناسُ  فتجھز ،"ِبالَِدَھا فى َنْبَغَتھا َحتَّى قَُرْيشٍ  َعنْ 

ً  قُريش إلى َبْلَتَعةَ  أبى بن حاِطبُ  فكتب ُ  َصلَّى هللا رسول بمسيرِ  ُيخبرھم كتابا  لھا وجعل امرأة، أعطاه ثم إليھم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وأتى به، خرَجتْ  ثم رأسھا، فى قُرون فى فجعلته قريشاً، ُتبلغه أن على جعالً   السماء ِمن الخبرُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  فبعث ،حاطب صنع بما ً  بعث: يقول إسحاق ابن وغير والُزبير، عليا  َرْوَضةَ  تأتيا حتَّى انطلقا: فقال والزبير، والمقداد عليا
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: وقاال فاستنزالھا، المكاِن، بذلك المرأةَ  وجدا حتى َخْيلُھما، بھما َتَعادى فانطلقا قُريش، إلى ِكتاب معھا ظعينة بھا فإنَّ  خاخ،

ِ  أِحلفُ : عنه هللا رضى على لھا فقال شيئاً، يجدا فلم َرْحلھا، ففتشا كتاب، معى ما: فقالت كتاٌب؟ معكِ   هللاِ  رسولُ  كذبَ  ما با

ُ  َصلَّى َدنَِّك، أو الِكَتابَ  لَُتْخِرِجنَّ  وهللاِ  كذبنا، وال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  قُرون فحلَّت فأعرض، أَْعِرْض،: قالت منه، الجدَّ  رأت فلما لُنَجرِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  به فأتيا إليھما، فدفعته منھا، الِكتاب فاستخرجت ا،رأسھ  إلى َبلتعة أبى ابن حاطب ِمن: فيه فإذا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول بمسير يخبرھم قريش ُ  َصلَّى هللا رسول فدعا إليھم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  يا ھذا ما: فقال اً،حاطب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ْلُت، وال ارتددُت، وما ورسوله، با لمؤمن إنى وهللاِ  هللا، رسولَ  يا علىَّ  َتْعَجل ال: فقال َحاِطُب؟ ً  امرءاً  ُكْنتُ  ولكنى بدَّ  ُمْلَصقا

 باتٌ قرا لھم معكَ  َمنْ  وكان يحمونھم، قرابة، فيھم لى وليس وولد، وعشيرة أھل فيھم ولى أنفسھم، من لستُ  قريش فى

 أضرب هللا رسول يا دعنى: الخطاب بنُ  ُعَمرُ  فقال قرابتى، بھا يحمون يداً  عندھم أتخذ أن ذلك فاتنى إذ فأحببتُ  يحمونھم،

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال نافق، وقد ورسوله، هللاَ  خان قد فإنه ُعُنَقُه،  لََعلَّ  ُعَمُر، َيا ُيْدريكَ  وما َبْدراً، َشھدَ  َقدْ  إنَّهُ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

لَعَ  َقدِ  هللا  .أعلم ورسوله هللا: وقال عمر َعْيَنا َفَذَرَفتْ " لَُكم َغَفْرتُ  َفَقدْ  ِشْئُتم، َما اْعملُوا: َفَقالَ  َبْدرٍ  أَْھلِ  َعلَى اطَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  مضى ثم  قَُدْيداً  اليومَ  النَّاسُ  تسميه الذى وھو الُكَديدب كانوا إذا حتى ِصياٌم، والناسُ  صائم، وُھوَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .معه الناسُ  وأفطرَ  أفطرَ 

ْھَراِن، مرَّ  نزلَ  حتى مضى ثم ، بطن وھو الظَّ  وارتقاب، َوَجلِ  على فھم قريش، عن األخبارَ  هللاُ  وعمَّى آالف، عشرةُ  ومعه َمرِّ

ُسونَ  ورقاء بنُ  وُبَدْيلُ  زام،حِ  بنُ  وحكيمُ  ھو فخرج األخبار، يتحسَّسُ  يخرج سفيان أبو وكان  قد العبَّاسُ  وكان األخبار، يتحسَّ

ً  وعياله بأھله ذلك قبل خرج ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فلقى مھاجراً، مسلما  فى لقيه ِممن وكان ذلك، فوق: وقيل بالُجْحَفِة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ه ابن وھما باألبواء، لقياه أُميَّة أبى بنُ  هللا وعبدُ  الحارث، بن سفيان أبو عمه ابنُ  الطريق ته، وابنُ  عمِّ  لِما عنھما فأعرض عمَّ

ةِ  ِمن ِمنھما يلقاه كان تك وابنُ  عمِّكَ  ابنُ  َيُكن ال: َسلَمة أُمُّ  له فقالت والَھْجِو، األذى ِشدَّ  ألبى علىّ  وقال بك، الناس أشقى عمَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول ائتِ : عمر أبو حكاه فيما سفيان ِ {: ليوسف يوسف إخوةُ  قال ما له فقل وجھه، قَِبل ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  لََقدْ  َتا

ا َوإنْ  َعلَْيَنا هللاُ  آَثَركَ   له فقال سفيان، أبو ذلك ففعل قوال، منه أحسنَ  أحدٌ  يكون أن يرضى ال فإنه]. 91: يوسف[}لََخاِطِئينَ  ُكنَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول اِحِمينَ  أَْرَحمُ  َوُھوَ  لَُكْم، هللاُ  َيْغفِرُ  اْلَيْوَم، َعلَْيُكمُ  َتْثِريبَ  الَ {: لَّمَ َوسَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  سفيان أبو فأنشده ،]92: يوسف[}الرَّ

 ً  :منھا أبياتا

دِ  َخْيلَ  الالَّتِ  َخْيلُ  لَِتْغلِبَ ...  رايةً  أَْحِملُ  حينَ  إنِّى لََعْمُرك  ُمَحمَّ

 َفأَْھَتِدى أُْھَدى ِحينَ  أوانى ھَذا...  لَْيلُھفَ  لَمَ أَظْ  الَحْيَرانِ  لُمْدلِجِ  لَكا

ْدتُ  َمنْ  هللاِ  َعلى...  َوَدلَِّنى َنْفِسى َغْيرُ  َھادٍ  َھَداِنى دِ  ُكلَّ  َطرَّ  ُمَطرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فضرب ْدَتِنى أَْنتَ : "وقال صدَره َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ دٍ  ُكلَّ  َطرَّ  .ذلك بعد ُمهإسال وَحُسنَ  ،" ُمَطرَّ
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ُ  َصلَّى هللا رسول إلى رأسه رفع ما إنه: ويقال ُ  َصلَّى هللا رسول وكان منه، حياءً  أسلم منذ َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ُيحبه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  َيُكونَ  أَنْ  أْرُجو: "وقال بالجنَّة، له وشھد ، َتْبُكوا ال: قال الوفاةُ، حضرته ولما ،" َحْمَزة ِمنْ  َخلَفا  منذ بخطيئة نطقتُ  ما فوهللاِ  علىَّ

 .أسلمتُ 

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  نزل فلما  نار، آالف عشرةُ  فأُوقَِدت النيران، فأوقدوا الجيَش، فأمر عشاء، نزله الظھران، مرَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وجعل اب بنَ  ُعَمرَ  الَحَرس على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسول بغلة العباسُ  وركب عنه، هللا رضى الخطَّ  هللاَّ

ابة، بعضَ  يجد لعله يلتِمسُ  وخرج البيضاء، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ً  ُيخبر أحداً  أو الحطَّ ُ  َصلَّى هللا رسولَ  يستأمنون ليخرجوا قريشا  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وأبو يتراجعان، وُھما ورقاء بن وُبديل سفيان، أبى كالمَ  سمعتُ  إذ عليھا ألسير إنى وهللاِ : قال َعْنَوًة، يدخلَھا أن قبل َوَسلَّمَ 

ً  كالليلة رأيتُ  ما: يقول سفيان : سفيان أبو فيقول الَحْرُب، َحَمَشْتَھا خزاعة وهللاِ  ھذه: بدليل يقولُ : قال عسكراً، وال قطُّ  نيرانا

 الفضل؟ أبا: فقال صوتى، فعرف حنظلة، أبا: فقلت صوته، فعرفتُ : قال رھا،وعسكَ  نيرانھا ھذه تكون أن من وأذلُّ  أقلُّ  ُخزاعة

ُ  َصلَّى هللا رسول ھذا: قلتُ : قال وأُمى؟ أبى فِداك مالك: قال نعم،: قلتُ   فما: قال وِهللا، قُريش واصباحَ  الناس، فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  ِبكَ  آتىَ  حتى البغلة ھذه عجزِ  فى فاركب ُعنَقَك، لََيْضِرَبنَّ  كب َظفِرَ  لئن وهللاِ : قلت وأُمى؟ أبى فِداك الحيلةُ   هللاَّ

: قالوا المسلمين، نيران من نار على به مررتُ  فكلما به، فجئتُ : قال َصاِحَباه، ورجع َخْلفِى فركب لك، فأستأمنه َوَسلََّم، َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى هللا رسول بغلةَ  رأَْوا فإذا ھَذا؟، َمنْ  ُ  َصلَّى هللا رسول عمُّ : قالوا عليھا، وأنا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  حتى بغلته، على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، وقام ھذا؟ َمن: فقال الخطاب، بن عمر بنارِ  مررتُ   الحمد ِهللا، َعُدوُّ  سفيان أبو: قال الدابة، َعجزِ  على سفيان أبا رأى فلما إلىَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول نحوَ  يشتد خرج ثم عھد، وال عقد بغير ِمْنكَ  َكنَ أمْ  الذى ِ   فاقتحمتُ  َفَسَبَقْت، البغلة، وركضتُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على فدخلتُ  البغلة، عن  أَْضِربْ  فدعنى سفيان، أبو ھذا هللا؛ رسولَ  يا: فقال ُعَمُر، عليه ودخل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى جلستُ  ثم أجرته، قد إنى هللا؛ رسول يا: قلتُ : قال عنقه،  ال وهللاِ : فقلتُ  برأسه، فأخذتُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 ِمْثلَ  قُْلتَ  ام كعب ْبنِ  عدى بنى رجال ِمن كان لو فوهللاِ  ياعمر، مھالً : قلتُ  شأنه، فى ُعَمرُ  أكثر فلما دونى، أحد الليلةَ  ُيناجيه

ابِ  إْسالم ِمنْ  إلىَّ  أََحبَّ  َكانَ  إلْسالُمكَ  فوهللاِ  عبَّاُس، يا مھالً : قال ھذا،  َكانَ  إْسالَمكَ  أَنَّ  َعَرْفتُ  َقدْ  أنِّى إال بى وَما أَْسلََم، لَوْ  الَخطَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى أحبَّ  اب، إسالم من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا لرسو فقال الخطَّ  إلى عبَّاسُ  يا ِبهِ  اْذَھبْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى به غدوتُ  أصبحُت، فلما فذھبتُ  به، َفأتنى أَْصَبْحتَ  فإذا َرْحلِك،  َصلَّى هللا رسولُ  رآه فلما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُ  وأكرَمَك، أحلمَك، ما وأُمى، أنتَ  بأبى: قال ؟"هللا إالَّ  إلهَ  الَ  أَنْ  َتْعلَمَ  أَنْ  لَكَ  َيأْنِ  أَلَمْ  ُسْفَيان، أََبا ايَ  َوْيَحكَ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  أغنى لقد غيُره، إلهٌ  هللاِ  مع كان لو أن ظننتُ  لقد وأوصلََك،  َرُسولُ  ىأَنِّ  َتْعلَمَ  أَنْ  لَكَ  َيأْنِ  أَلَمْ  سفيان، أبا يا ويَحكَ : "قال بعد، شيئا

 ويحكَ : العباس له فقال شيئاً، منھا اآلن حتى النفس فى فإن ھذه، أما وأوصلََك، وأكرَمكَ  أحلمكَ  ما وأُمى، أنتَ  بأبى: قال ؟"هللا

 رسولَ  يا: العباسُ  فقال الحق، شھادةَ  وَشِھدَ  فأسلم ُعنقُك، ُتَضَربَ  أن قبل هللا رسول محمداً  وأنَّ  هللا، إال إلهَ  ال أنْ  واشھد أسلم،

 َفُھوَ  َباَبه، َعلَْيهِ  أْغلَقَ  وَمنْ  آِمٌن، فُھوَ  ُسفيان، أبى َدارَ  َدَخلَ  َمنْ  َنَعْم،: "قال شيئاً، له فاجعل الفخر، ُيِحبُّ  َرُجلٌ  سفيان أبا إن ِهللا؛

 ".آمن َفُھوَ  الَحرام، الَمْسِجدَ  َدَخلَ  َوَمنْ  آِمٌن،

تِ  ففعل، فيراھا، هللا، جنودُ  به َتُمرَّ  حتى الجبلِ  َخْطمِ  عند الوادى بمضيقِ  سفيان أبا َيحِبسَ  أن العباسَ  وأمر  على القبائلُ  فمرَّ

تْ  كلما راياتھا،  يا: فيقول القبيلة، به تمرُّ  ثم ولُِسليم، مالى: فيقول: قال ُسليم،: فأقول ھذه؟ َمنْ  عباُس؛ يا: قال قبيلةٌ  به مرَّ
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 بھم أخبرُته فإذا عنھا، سألنى إال قبيلة به َتُمرُّ  ما القبائُل، َنَفَدتِ  حتى ولُمَزْيَنة، مالى: ولفيق ُمَزْيَنة،: فأقول ھؤالء؟ َمنْ  عباُس؛

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  به مرَّ  حتى فالن، ولبنى مالى: قال  ُيرى ال واألنصار، المھاجرون فيھا الخضراء، كتيبِته فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ھذا: قلتُ : قال ھؤالء؟ َمن عباس، با هللاِ  سبحان: قال د،الحدي ِمن الَحَدق إال منھم  المھاجرين فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 يا: قلتُ : قال عظيماً، اْلَيْومَ  أخيك ابن ُمْلكُ  أَْصَبحَ  لََقدْ  الفضل؛ أبا يا وهللاِ : قال ثم طاقة، وال قَِبلٌ  بھؤالء ألحد ما: قال واألنصار،

 .قومك إلى النَّجاء: قلتُ : قال إذاً، فنعم: قال النُّبوة، إنھا سفيان؛ أبا

 هللاُ  أَذلَّ  الَيْومَ  الُحْرمُة، ُتْسَتَحلُّ  اليومَ  الَمْلَحَمِة، َيْومُ  الَيْوم: له قال سفيان، بأبى مرَّ  فلما ُعبادة، بن سعد مع األنصار رايةُ  وكانت

 ً  .قَُرْيَشا

ُ  ىَصلَّ  هللا رسولُ  حاذى فلما  كذا: فقال ؟،"قال وما: "قال سعد؟ قال ما تسمعْ  ألم هللا؛ يارسولَ : قال سفيان، أبا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال َصْولة، قُريش فى له يكون أن نأمن ما هللا؛ رسولَ  يا: َعْوف بن الرحمن وعبد عثمان فقال وكذا،  هللاَّ

مُ  َيْومٌ  َيْومَ ال َبلِ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ً  فيه هللاُ  أََعزَّ  َيْومٌ  الَيْومَ  الَكْعَبُة، فيهِ  ُتَعظَّ ُ  َصلَّى هللا رسول أرسل ثم". قَُرْيشا  سعد، إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 النبى أن وُروى: عمر أبو قال ابنه، إلى صار إذ سعد عن يخُرجْ  لم اللواء أن ورأى ابنه، قيس إلى ودفعه اللواء، منه فنزع

ُ  َصلَّى  .الزبير إلى َدَفَعھا الراية، منه نزع لما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فَمن به، لكم قَِبلَ  ال فيما جاءكم قد محمد ھذا ؛ قُريش معشرَ  يا: صوته بأعلى صرخ قُريشاً، جاء إذا حتى سفيان أبو ومضى

اقين، األْحَمشَ  الدسم، الَحميت اقتلُوا: فقالت بَشاربه، تفأخذ عتبة، بنتُ  ھندُ  إليه فقامت آمن، فھو سفيان، أبى دارَ  دخل  قُبِّح السَّ

ُكم ال ويلكم،: قال قوم، َطلِيَعةِ  ِمن نَّ  آمن، فھو سفيان، أبى دار دخل َمن به، لكم قَِبلَ  ال ما جاءكم قد فإنه أنفسكم، ِمن ھذه تغرَّ

 المسجد، دخل وَمن آمن، فھو بابه، عليه أغلق وَمن: قال داُرك؟ ناع ُتغنى وما هللاُ، قاتلكَ : قالوا آمن، فھو المسجد، دخل وَمن

ق آمن، فھو  .المسجد وإلى دورھم إلى الناسُ  فتفرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وسار ُ  َصلَّى هللا رسول وأمر قُبَّة، ھنالك له وُضِرَبتْ  أعالھا، من مكة فدخل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 قبائل ِمن وقبائل وُجھينة، وُمَزْيَنة، وِغفار، وُسليم، أسلم، وفيھا الُيمنى، الُمَجنَِّبةِ  على وكان أسفلھا، من يدخلھا أن الوليد بنَ  خالدَ 

ِر، الرجالة على ُعبيدة أبو وكان العرب،  من أحدٌ  لكم عرضَ  إن: "معه وَمن لخالد وقال معھم، سالح ال الذين وھم والُحسَّ

فا على ُتوافونى حتى حصداً  فاحصدوھم قُريش،  مع وأِخفَّاُؤھا قريش سفھاء وتجمَّع أناُموه، إال أحد لھم عرض فما ،"الصَّ

 بنى أخو خالد بن قيس بنُ  ِحَماسُ  وكان المسلمين، لِيقاِتلُوا بالَخْنَدَمةِ  عمرو بن وسھيل أُميَّة، بنِ  وصفوان جھل، أبى بن ِعكرمة

ً  ُيِعدُّ  بكر ُ  َصلَّى هللا رسول خولد قبل سالحا : قالت وأصحابه، لِمحمد: قال أرى؟ ما ُتِعدُّ  لماذا: امرأُته له فقالت َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 :قال ثم بعضھم، أُْخِدَمك أنْ  ألرجو وهللاِ  إنى: قال شىء، وأصحابه لِمحمد يقومُ  ما وهللاِ 

 وألَّهْ  َكاملٌ  حٌ ِسالَ  ھذا...  ِعلَّهْ  لى َفَما الَيْومَ  ُيْقِبلُوا إنْ 

لهْ  َسريعُ  ِغراَرْينِ  وُذو  السَّ
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ً  ناوشوھم المسلمون لَقَِيُھم فلما عمرو، بن وسھيل وِعكرمة صفوان مع الَخْنَدَمةَ  شھد ثم  جابر بن ُكرز فقتل قتال، من شيئا

ا الوليد، بن خالد خيل فى وكانا المسلمين، من ربيعة ابن خالد بن وُخَنْيس الفھرى، ً  فسلكا عنه، فشذَّ  فقُتاِل طريقه، غيرَ  طريقا

 فقال بيته، دخل حتى السالح صاحبُ  ِحماس وانھزم انھزموا، ثم رجالً، عشر اثنى نحو المشركين من وأُصيبَ  جميعاً،

 :فقال تقول؟ كنت ما وأين: فقالت بابى، علىَّ  أغلقى: المرأته

 ِعْكِرَمهْ  َوَفرَّ  انُ َصْفو َفرَّ  إذْ ...  الَخْنَدمهْ  َيْومَ  َشِھْدتِ  لَوْ  إنَّكِ 

يوف َواْسَتْقَبلَْتَنا  َوُجْمُجَمهْ  َساِعدٍ  َكلَّ  َيْقَطْعنَ ...  الُمْسلَِمهْ  ِبالسُّ

 ً  َوَھْمَھَمهْ  َحْولََنا َنِھيتٌ  لَُھمْ ...  َغْمَغَمهْ  إالَّ  َنْسَمعُ  فال َضْربا

 َكلَِمهْ  أَْدَنى اللَّْومِ  فى َتْنِطقِى لَمْ 

ُ  َصلَّى هللا ولُ رس أقبل: ھريرة أبو وقال  الوليد بن خالدَ  وبعث المجنبتين، إحدى على الزبيرَ  فبعث مكة، فدخل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ر، على الجراح ابنَ  ُعبيدة أبا وبعث األُخرى، المجنبةِ  على ُ  َصلَّى هللا ورسولُ  الوادى بطن وأخذوا الُحسَّ  فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  قريش وبَّشت وقد: قال كتيبته، م: فقالوا لھا، أوباشا  ُسِئلنا، الذى أعطينا أُصيُبوا وإن معھم، كنا شىء لِقريش كان فإن ھؤالء، ُنَقدِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال  ىَيأِْتين وال باألنصاِر، لى اْھِتفْ : "فقال وسعَديك، هللا رسولَ  لَبَّْيكَ : فقلتُ  ،"ھريرة أبا يا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا برسول فأطافوا فجاؤوا، بھم، فھتف ،" أْنصارى إالَّ   ثمَّ  ؟"َوأَْتَباِعِھم قَُرْيشٍ  أَْوَباشِ  إلى أََترْونَ : "فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

َفا ُتوافُوِنى حتَّى َحْصداً  اْحُصُدوُھم: "األُخرى على إحداھما بيديه قال  شاء، إال منھم يقُتلَ  أن منا دأح يشاءُ  فما فانطلقنا، ،"بالصَّ

ه منھم أحد وما ً  إلينا وجَّ  .شيئا

ُ  َصلَّى هللا رسول رايةُ  وُرِكَزتْ   .الَفْتح مسجد عند بالَحُجونِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  نھض ثم  الحجر إلى فأقبل المسِجَد، دخل حتى وحولَه، وخلَفه يديه، بينَ  واألنصار والمھاجرون َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

: ويقول بالقوسِ  يْطَعُنھا فجعل صنماً، وستون ثالثمائة وعليه البيت وحول قوس، يده وفى بالبيِت، طافَ  ثم فاستلمه، األسود،

ً  َكانَ  الَباِطلَ  إنَّ  الَباِطُل، َوَزَھقَ  اْلَحقُّ  َجاءَ { ] 49: سبأ[} ُيِعيدُ  َوَما لَباِطلُ ا ُيْبِدىءُ  َوَما اْلَحقُّ  َجاءَ {]81: اإلسراء[} َزُھوقا

 .وجوھھا على تتَساَقطُ  واألصنامُ 

ً  يكن ولم راحلته، على طوافُه وكان واِف، على فاقتصر يومئٍذ، محرما  مفتاحَ  منه فأخذ طلحة، بنَ  عثمان دعا أكملُه، فلما الطَّ

َوَر، فيھا فرأى فدخلھا َففُتحت، بھا فأمر الكعبة،  َقاَتلَُھم: "فقال ِباألْزالَِم، يستقسمانِ  وإسماعيل راھيمإب صورةَ  فيھا ورأى الصَّ

 ".قطُّ  ِبھا اْسَتْقسما إن وهللاِ  هللاُ،

َورِ  وأمر بيده، فكسرھا ِعيدان، من حمامة الكعبة فى ورأى  .فُمحيت بالصُّ

 وقف أْذُرٍع، ثالثةِ  قدرُ  وبيَنه بيَنه كانَ  إذا حتى الباَب، ُيقابل الذى الِجَدارَ  فاستقبل وبالل، أُسامة وعلى الباَب، عليه أغلق ثم

د نواحيه، فى وكبَّر البيت، فى دار ثم ھناك، وصلَّى ً  المسجد مألت قد وقريش الباَب، فتح ثم هللا، ووحَّ  ماذا ينتظرون صفوفا
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 األْحَزابَ  وَھَزمَ  َعْبَدهُ، وَنَصرَ  ْعَدهُ،وَ  َصَدقَ  له، َشريكَ  ال َوْحَدهُ  هللا إالَّ  إلَهَ  ال: "فقال تحَته، وھم الباب، بعَضادتى فأخذَ  يصَنُع،

، وسَقايةَ  البْيت ِسَدانة إالَّ  ھاتين َقَدَمى َتْحتَ  َفُھو َدم، أوْ  َمال أوْ  َمأُْثَرةٍ  ُكلُّ  أال َوْحَدهُ، وطُ  الَعْمدِ  ِشْبهُ  الَخَطأ َوَقْتلُ  أال الَحاجِّ  السَّ

يةُ  ففيهِ  والَعصا،  َنْخَوةَ  َعْنُكم أَْذَھبَ  َقدْ  هللاَ  إنَّ  قَُرْيش؛ َمْعَشرَ  َيا أْوالُدھا، ُبُطوِنھا فى ِمْنَھا أْرَبُعونَ  بِل،اإل ِمنَ  مائة ُمَغلََّظةً  الدِّ

َمھا الَجاِھلِيَّةِ  َھا َيا{: اآلية ھذه تال ثم ،"ُترابٍ  ِمنْ  وآَدمُ  آَدَم، ِمنْ  النَّاسُ  باآلباء، وَتعظُّ ا النَّاسُ  أَيُّ  َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنَثى َكرٍ ذَ  مِّن َخلَْقَناُكم إنَّ

 ً  ].13: الحجرات[}َخِبيرٌ  َعلِيمٌ  هللاَ  إنَّ  أَْتَقاُكْم، هللاِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إنَّ  لَِتعاَرفُوْا، َوَقَباِئلَ  ُشُعوبا

 ُيوُسفُ  َقالَ  َكَما لَُكمْ  أقُولُ  فإنِّى: "لقا كريم، أخ وابنُ  كريم أخ خيراً،: قالوا ؟"بكم َفاِعلٌ  أنِّى َتَرْونَ  َما قَُرْيش؛ َمْعَشرَ  َيا: "قال ثم

َلَقاءُ  َفأَْنُتمُ  اْذَھُبوا الَيْوَم، َعلَْيُكم َتْثِريبَ  ال :إلْخَوِتهِ   ".الطُّ

َقاية مع الِحَجاَبة لنا اجَمعْ  هللا؛ رسول يا: فقال يده، فى الكعبة ومفتاحُ  عنه، هللا علٌٮرضى إليه فقام المسجد، فى جلس ثم  السِّ

ُ  َصلَّى هللا رُسول فقال عليك، هللا صلَّى  الَيْومُ  ُعْثَماُن، يا ِمْفَتاَحكَ  َھاكَ : له فقال له، فُدِعىَ  ؟"َطْلَحة ْبنُ  ُعْثَمانُ  أَْينَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".َوَوَفاء ِبرٍّ  َيْومُ 

 هللا رسولُ  فأقبلَ  والخميس، االثنين، يومَ  ھليةالجا فى الكعبةَ  نفتحُ  كنا: قال طلحة، بن عثمان عن" الطبقات" فى سعد ابن وذكر

ُ  َصلَّى ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  سترى لعلَّك عثماُن؛ يا: "قال ثم عِنى، فحلمَ  منه، وِنلتُ  له، فأغلظتُ  الناس، مع الكعبة يدُخلَ  أن ُيريد يوما

ً  الِمفتاح ھذا تْ  َعَمَرتْ  بل: "فقال وذلَّت، ذيومئ قريشٌ  ھلكت لقد: فقلتُ  ،"ِشْئتُ  حيث أضعهُ  بيدى يوما  ودخل ،"يومئذ وعزَّ

ً  منى كلمُته فوقعت الكعبة،  بالمفتاح، ائتنى عثمان؛ يا: قال الفتح، يومُ  كان فلما قال، ما إلى سيصيرُ  األمرَ  أن يومئذ ظننتُ  موقِعا

 َبْيتِه، َعلَى اْسَتأَْمَنُكم هللاَ  إنَّ  ُعثماُن؛ يا َظالٌِم، إالَّ  ِمْنُكم ِزُعھاَينْ  ال َتالَِدةً  َخالَِدةً  ُخُذوھا: "وقال إلىَّ  دفعه ثم منِّى، فأخذه به، فأتيُته

ا َفُكلُوا : قال ؟"لَكَ  قُْلتُ  الَّذى َيُكنِ  أَلَمْ : "فقال إليه فرَجْعتُ  نادانى، ولَّيُت، فلما: قال ،"بالَمْعُروف الَبْيت ھذا ِمنْ  إلَْيُكم َيِصلُ  ِممَّ

 .هللا َرُسولُ  أنَّكَ  أَْشَھدُ  بلَى: فقلتُ  ،"ِشئتُ  حيث أضعه بيدى المفتاح ھذا سترى لعلك: "الھجرة بلق بمكة لى قوله فذكرتُ 

ه ھاشم، بنى من رجال فى المفتاح ألخذ يومئذٍ  تطاولَ  العباس أن المسيِّب بن سعيدُ  وذكر ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فردَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .طلحة بن عثمان إلى

ُ  َصلَّى هللا سولُ ر وأمر نَ  يصَعد أن بالالً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  بنُ  والحارثُ  أسيد، بنُ  وعتَّابُ  حرب، بنُ  سفيان وأبو الكعبة، على فيؤذِّ

 قالف ُيِغيُظه، ما منه فيسمعَ  ھذا، َسِمعَ  يكون أال أسيداً  هللا أكرم لقد: عتَّاب فقال الكعبة، ِبفِناء ُجلوسٌ  قريش وأشرافُ  ِھشام،

 الحصباُء، ھذه عنى ألخبرت تكلمُت، لو شيئاً، أقول ال وهللاِ  أما: سفيان أبو فقال التبعته، حقٌ  أنه أعلم لو وهللاِ  أما: الحارث

ُ  َصلَّى النبىُّ  عليھم فخرج  أنكَ  نشھد: ابوعتَّ  الحارث فقال لھم، ذلك ذكر ثم ،" قُْلُتم الَِّذى َعلِْمتُ  َقدْ : "لھم فقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .أخبرك: فنقول معنا، كان أحد ھذا على اطلع ما وهللاِ  هللا، رسول

 فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  دخل ثم  ُضَحًى، وكانت بيتھا، فى ركعات ثمانَ  وصلَّى فاغتسل، طالب، أبى بنت ھانئ أُمِّ  دارَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  فتحوا إذا اإلسالم أُمراءُ  وكان الفتح، صالةُ  ھذه وإنما الضحى، صالةَ  ظنھا َمن فظنھا  ھذه الفتح َعقِيبَ  صلَّْوا بلداً، أو ِحصنا
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ُ  َصلَّى هللا برسول اقتداءً  الصالةَ   رأيُته ما: قالت فإنھا عليه،  شكراً  الفتح بسبب أنھا على يدل ما القصة وفى َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .بعَدھا وال قبلَھا صالھا

ُ  َصلَّى هللا رسول لھا فقال لَھا، َحَمَوْينِ  انئھ أُم وأجارت  ".ھانئ أُمَّ  َيا أََجْرتِ  َمنْ  أَجْرَنا َقدْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أمَّنَ  الفتح، استقر ولما  أستارِ  تحتَ  واُوِجدُ  بقتلھم،وإن أمر فإنه َنَفر، تسعة إال ُكلَُّھم النَّاسَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ى وعبد جھل، أبى بن وِعْكِرمةُ  َسْرح، أبى بن سعد بن هللا عبدُ  وھم الكعبِة،  وھب، ابن ُنفيل بنُ  والحارثُ  َخَطل، بن الُعزَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول بھجاءِ  ُتَغنِّيان كانتا َخَطل، البن وقينتان األسود، بن وَھبَّار ُصبابة، بن وَمقِيس  موالةٌ  وسارةُ  َم،َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .المطلب عبد بنى لبعض

ُ  َصلَّى هللا رسول له فاستأمن عفان، بن عثمانُ  به فجاء فأسلم، َسْرح أبى ابنُ  فأما  عنه أمسك أن بعد منه فقبل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

، ثم وھاجر، ذلك، قبل أسلم قد وكان فيقتله، الصحابة بعضُ  إليه يقومَ  أن رجاء  .مكة إلى عورج ارتدَّ

، أن بعد امرأُته له فاستأَمَنت جھل، أبى بنُ  ِعكرمةُ  وأما نه فرَّ ُ  َصلَّى النبى فأمَّ  .إسالمه وَحُسنَ  وأسلم َفَقِدمَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 َھبَّار وأما بالمشركين، لَِحقَ و وَقَتَل، ارتدَّ  ثم أسلم، قد مقيٌس، وكان فقُِتلُوا، الَقينتين، وإحدى وَمقِيس، والحارث، َخَطل، ابنُ  وأما

ُ  َصلَّى هللا رسول بنتِ  لزينبَ  عرض الذى فھو األسود، بن  صخرة، على سقطت حتى بھا فنَخس ھاجرت، حين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، جنيَنھا، وأسقطت  .إسالُمه وَحُسنَ  أسلم ثم ففرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  واستؤمن َنُھَما الَقينتين، وإلحدى رةلِسا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .فأسلمتا فأمَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قامَ  الفتح، يوم ِمن الغدُ  كان فلما ده عليه، وأثَنى هللاَ  َفَحِمدَ  خطيباً، الناس فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ثم أھلُه، ُھوَ  بما ومجَّ

َھا يا: "قال مَ  هللاَ  إنَّ  النَّاُس؛ أيُّ ةَ  َحرَّ َمواتِ  َخلَقَ  َيْومَ  َمكَّ  الْمِرىءٍ  َيِحلُّ  َفال القَِياَمِة، َيْومِ  إلى هللاِ  ِبُحْرَمةِ  َحَرامٌ  فھى واألْرَض، السَّ

ِ  ُيْؤِمنُ  ً  فيھا َيْسفِكَ  أنْ  اآلخرِ  َواْلَيْومِ  ِبا ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسول لِقَِتالِ  َتَرخَّصَ  أََحدٌ  فإنْ  َشَجَرًة، ِبَھا َيْعُضدَ  أوْ  َدما : فقولوا َوَسلََّم، لَْيهِ عَ  هللاَّ

َما َلُكْم، َيأَْذنْ  ولَمْ  لَِرُسولِِه، أَِذنَ  هللاَ  إنَّ  اِھدُ  َفْلُيَبلِّغِ  باألْمس، كُحْرَمِتَھا الَيْومَ  ُحْرَمُتَھا َعاَدتْ  وَقدْ  َنھاٍر، ِمنْ  َساَعةً  لى َحلَّتْ  وإنَّ  الشَّ

 ".الغائبَ 

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أترون: بينھم فيما األنصار قال ومولُده، طُنه،وو بلُده، وھى رسوله، على مكة هللاُ  فتح ولما  إذ َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  الصفا على يدعو وھو بھا، ُيقيمَ  أن وبلَده أرَضه عليه هللا فتحَ   شىء ال: قالوا ؟"قلتم ماذا: "قال ُدعائه، من فرغ فلما يديه؟ رافِعا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال أخبروه، حتَّى بھم َيَزلْ  فلم هللا، رسولَ  يا  ".َمَماُتكم والَمَماتُ  َمحياُكم، المْحَيا هللا، َمَعاذَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  يقُتلَ  أن الملِّوح بن ُعمير بن َفَضالةُ  وھمَّ   هللا رسولُ  له قال منه، دنا فلما بالبيت، يطوف وھو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى  أذكر كنتُ  شىء، ال: قال ؟"نفَسك به ُتَحدِّثُ  كنتَ  ماذا: "قال هللا، رسولَ  يا َفَضالة نعم: قال ؟"أَفَضالة: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  َفَضِحكَ  هللا،  وهللاِ : يقول َفَضالة وكان ،قلُبه فسكن صدره، على يده وضع ثم ،"هللا اْسَتْغفِرِ : "قال ثم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ً  هللاُ  َخلَقَ  ما حتى صدرى عن يَده َرَفعَ  ما  إليھا، أتحدث كنتُ  بامرأة فمررتُ  أھلى، إلى فرجعتُ : َفَضالة قال منه، إلىَّ  أحبَّ  شيئا

 :يقول َفَضالة وانبعث ال،: فقلت الحديث، إلى ھلمَّ : فقالت

 واإلْسالمُ  هللاُ  َعلَْيك يأَْبى.. . ال َفقُْلتُ  الَحِديثِ  إلى َھلُمَّ  َقالَتْ .

داً  َرأَْيتِ  قدْ  لَوْ  رُ  َيْوم ِبالَفْتحِ ...  وَقِبيلهُ  ُمَحمَّ  األْصَنامُ  ُتَكسَّ

ً  أَْضَحى هللاِ  ِدينَ  لََرأَْيتِ  نا  اإلْظالمُ  َوْجھه َيْغِشى والشِّْركُ ...  َبيِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  الُجَمحى وھب بن ُعميرُ  له فاستأمن واُن،صف فأما جھل، أبى بنُ  وِعكرمةُ  أُميَّة، بن صفوانُ  يومئذ وفرَّ   هللاَّ

نه َوَسلََّم، َعلَْيهِ  ه،فقال البحر يركب أن ُيريدُ  وھو عميرٌ  فلحقه مكة، بھا دخل التى ِعمامته وأعطاه فأمَّ  بالخيار فيه اجعلنى: فردَّ

 .أشھر أربعة فيه بالخيار أنت: فقال شھرين،

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  له واستأمنت فأسلمت، جھل، أبى بن ِعكرمة تحتَ  ھشام بن الحارث تُ بن حكيم أُمُّ  وكانت  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

نه نته باليمن، ِبهِ  َفلَِحَقتْ  فأمَّ ته، فأمَّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وأقرھما فردَّ  .األول نكاحھما على وصفوان ھو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أمرَ  ثم د الُخزاعى أسيد بن تميم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .الحرم أنصاب فجدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وبثَّ  َرتْ  الكعبة، حولَ  كانت التى األوثان إلى سراياه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ى، الالت ِمنھا ُكلَُّھا فُكسِّ  ومَناةُ  والُعزَّ

ِ  ُيؤِمنُ  َكانَ  َمنْ : "مكةب مناِديهِ  ونادى األُخرى، الثالثةُ  ً  َبْيِتهِ  فى َيَدعْ  فال اآلِخِر، والَيْومِ  با  ."كَسره إال َصنما

ى إلى الوليد بن خالد فبعث ً  ثالثين فى إليھا فخرج ليھدمھا، رمضان شھر من بقينَ  ليال لِخمس الُعزَّ  حتَّى أصحاِبهِ  ِمن فارسا

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى رجع ثم فھدمھا إليھا، اْنَتَھوا ً  َرأَْيتَ  َھلْ : "فقال فأخبره، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  لم فإنَّك: "قال ال،: قال ؟"َشْيئا

د متغيِّظ وھو خالد فرجع ،"فاھِدْمَھا إليھا فاْرِجعْ  َتْھِدْمَھا  الرأس، ناشرة سوداءُ  ُعريانة عجوز امرأة إليه فخرجت سيَفه، فجرَّ

اِدنُ  فجعل ُ  َصلَّى هللا رسول إلى ورجع باثنتين، فجزلَھا خالد بھافضر بھا، يصيحُ  السَّ  ِتْلكَ  َنَعمْ : "فقال فأخبره، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ى،  وكان أصناِمھم، أعظمَ  وكانت ِكنانة، بنى وجميعِ  لِقريش وكانت بنخلة، وكانت" أََبداً  ِبالِدُكمْ  فى ُتْعَبدَ  أنْ  أَِيَستْ  وَقدْ  الُعزَّ

 .انشيب بنى سدنُتھا

اِدن، وعنده إليه فانتھيتُ : َعْمرو قال ليھدمه، لُھَذْيل صنم وھو ُسواع، إلى العاص بن َعْمَرو بعثَ  ثم : قلتُ  ُتريد؟ ما: فقال السَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أمرنى  َعلى أنت اآلن حتَّى: قلتُ . ُتمنع: قالت لَِم؟: قلت ذلك، على َتقِدرُ  ال: فقال أْھِدَمه، أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ثم شيئاً، فيه نجدْ  فلم خزانته بيت فھدموا أصحابى وأمرتُ  فكسرُته، منه فدنوتُ : قال ُيْبِصُر؟، أو َيْسَمعُ  فھل ويحك، الباِطل،

اِدن قلتُ   . أسلمتُ : قال رأيَت؟ كيف:للسَّ

ً  عشرين فى فخرج وغيرھم، وغسان زرجوالخ لألوس قُديد عند بالُمَشلَّل وكانت َمَناة، إلى األشھلى زيد بن سعد بعثَ  ثم  فارسا

اِدنُ  فقال ساِدٌن، وعندھا إليھا انتھى حتى  إليه وتخُرج إليھا، يمشى سعدٌ  فأقبل وذاك، أنتَ : قال َمَناة، َھْدمَ : قلتُ  ُتريُد؟ ما: السَّ
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اِدنُ  لھا فقال صدَرھا، وَتْضِربُ  بالويل، تدعو الرأس، ثائرة سوداُء، ُعريانة امرأة  فضربھا ُعصاتك، بعضَ  دونك َمَناة؛ :السَّ

ً  خزانته فى يجدوا ولم وكسروه، فھدمه، أصحابه ومعه الصنم، إلى وأقبل فقتلَھا، سعد  .شيئا

  جذيمة بنى إلى الوليد بن خالد سرية ذكر

ى، َھْدم من الوليد بن خالدُ  رجع ولما: سعد ابنُ  قال ُ  َصلَّى هللا ورسول الُعزَّ ً  ُجذيمةَ  بنى إلى بعثه بمكة، مقيمٌ  مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ  داعيا

 ما: فقال إليھم، فانتھى ُسليم، وبنى واألنصار المھاجرين ِمن رجالً  وخمسين ثالثمائة فى فخرج مقاتالً، يبعثه ولم اإلسالم، إلى

قنا صلَّينا قد مسلمون: قالوا أنتم؟ نا ساحتنا، فى المساجدَ  وبنينا بمحمد وصدَّ  بيَننا إن: قالوا عليكم؟ السالح بالُ  فما: قال فيھا، وأذَّ

 فضُعوا: قال أسلمنا،: يقولُوا أن ُيحِسُنوا ولم صبأنا، قالوا إنھم: قيل وقد ھم، تكوُنوا أن فِخفنا عداوًة، العرب من قومٍ  وَبْينَ 

قھم بعضاً، فكتف بعَضھم فأمر القوُم، فاستأسرَ  استأِسُروا،: لھم فقال فوضُعوه، السالح، َحر، فى كان فلما أصحابه، فى وفرَّ  السَّ

 واألنصار، المھاجرون وأما أيديھم، فى كان َمن فقتلُوا ُسليم بنو فأما ُعُنَقه، فليضِربْ  أسيٌر، معه كان َمن: الوليد بن خالدُ  نادى

ُ  َصلَّى النبى فبلغ أسراھم، فأرسلوا ُ أ إنِّى اللُھمَّ : "فقال خالٌِد، صنع ما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ا إلَْيكَ  ْبرأ ً  وبعث ،" َخالِدٌ  َصَنعَ  ِممَّ  ُيودى عليا

 .منھم ذھب وما قتالھم لھم

ُ  َصلَّى النبى فبلغ ذلك، فى وشرٌ  كالمٌ  َعْوف بن الرحمن وعبدِ  خالدٍ  بين وكان  َعْنكَ  َدعْ  َخالُد، َيا َمْھالَ : "فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  أُُحدٌ  كَ لَ  َكانَ  لَوْ  َفَوهللاِ  أَْصَحاِبى  ".َرْوَحَته َوال أَْصَحاِبى ِمنْ  َرُجلٍ  َغْدَوةَ  أْدَرْكتَ  َما هللاِ  َسِبيلِ  فى أَْنَفْقَتهُ  ُثمَّ  َذَھبا

 فصل

انُ  وكان  :الُحديبية ُعْمرة فى قال قد عنه هللا رضى ثابت بن حسَّ

 َخالَءُ  َمْنِزلُھا َعْذراءَ  إلى...  فالِجَواءُ  األََصابعِ  َذاتُ  َعَفتْ 

َواِمسُ  ُتَعفِّيھا...  َقْفرٌ  الَحْسَحاسِ  َبنِى ِمنْ  َيارٌ دِ  ماءُ  الرَّ  والسَّ

 وَشاءُ  َنَعمٌ  ُمُروِجَھا ِخاللَ ...  أِنيسٌ  بَِھا َيَزالُ  الَ  وَكاَنتْ 

قُِنى...  لَِطيفٍ  َمنْ  ولِكن ھَذا َفَدعْ   الِعَشاءُ  َذَھبَ  إَذا ُيَؤرِّ

َمْتهُ  َقدْ  الَّتى لَشْعَثاءَ   ِشَفاءُ  ِمْنَھا لَِقْلَبهِ  لَْيسَ فَ ...  َتيَّ

 َوَماءُ  َعَسلٌ  ِمَزاَجَھا َيُكونُ ...  َرْأسٍ  َبْيتِ  ِمنْ  َخِبيَئةً  َكأنَّ 

ً  ُذِكْرنَ  األْشِرباتُ  ما إَذا احِ  لَِطيِّبِ  َفُھنَّ ...  َيْوَما  الفِداءُ  الرَّ

 لَحاءُ  أَو َكاَنَمْغثٌ  َما إَذا...  أَلَْمنا إن الَمالََمةَ  ُنَولِّيھا

ً  َفَتْتُرَكَنا َوَنْشَرُبَھا  اللَِّقاءُ  ُيَنْھِنُھنا َما َوأُْسداً ...  ُملُوكا
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 كَداءُ  َمْوِعُدَھا النَّْقعَ  ُتثيرُ ...  َتَرْوَھا لَمْ  َخْيلََناإنْ  عِدْمَنا

َماءُ  األََسلُ  أَْكَتافَِھا َعلَى...  ُمْصِعَداتٍ  األَِعنَّةَ  ُيَناِزْعنَ   الظِّ

راتٍ مُ  ِجياُدَنا َتَظلُّ  ُمُھنَّ ...  تَمطِّ  النَِّساءُ  ِبالُخُمرِ  ُتلَطِّ

ا ا ُتْعِرُضوا َفإمَّ  الِغَطاءُ  واْنَكَشفَ  الَفْتحُ  َوَكانَ ...  اْعَتَمْرَنا َعنَّ

 َيْومٍ  لِجالد َفاْصِبُروا َوإالَّ 

 َيَشاءُ  َمنْ  فِيه هللاُ  ُيِعزُّ ... 

 لَُھِكَفاءُ  ْيسلَ  القُْدس َوُروحُ ...  فِيَنا هللاِ  َرُسولُ  َوِجْبريلٌ 

 البالءُ  َنَفعَ  إنْ  الَحقَّ  َيقُولُ ...  َعْبداً  أْرَسْلتُ  َقدْ  هللاُ  َوَقالَ 

قوهُ  َفقُوموا ِبهِ  َشِھْدتُ   َنَشاءُ  وال َنقُومُ  الَ  َفقُْلُتمْ ...  صدِّ

 اللَِّقاءُ  ُعْرَضُتَھا األْنَصارُ  ُھمُ ...  ُجْنداً  َسيَّْرتُ  َقدْ  هللاُ  َوَقالَ 

 ِھَجاءُ  أَوْ  قَِتالٌ  أوْ  ِسَبابٌ ...  َمَعدٍّ  ِمنْ  َيْومٍ  ُكلّ  فى لََنا

ماءُ  َتْخَتلِطُ  ِحينَ  َوَنْضِربُ ...  َھَجاَنا َمنْ  ِبالَقَوافِى َفُنْحِكمُ   الدِّ

 الَخَفاءُ  َبِرحَ  َفَقدْ  ُمَغْلَغلَةً ...  َعنِّى ُسْفيانَ  أَبا أَْبلِغْ  أاَل

ارِ  َوَعْبدُ ...  َعْبدا َتَرَكْتكَ  َسُيوَفَنا ِبأَنَّ   اإلَماءُ  ساَدُتَھا الدَّ

دا َھَجْوتَ   الَجَزاءُ  َذاكَ  فى هللاِ  َوِعْندَ ...  َعْنهُ  فأََجْبتُ  ُمَحمَّ

ُكَما...  ِبُكْفءٍ  لَهُ  َولَْستَ  أََتْھُجوهُ   لَِخْيِرُكَماالفَِداءُ  َفَشرُّ

ً  َھَجْوتَ  ً  َبّراً  ُمَباركا  ءُ الَوَفا ِشيَمُتهُ  هللاِ  أَِمينَ ...  َحِنيفا

 َسَواءُ  َوَيْنُصُره َوَيْمَدُحهُ ...  ِمْنُكمْ  هللاِ  َرُسولَ  َيْھُجو أََمنْ 

دٍ  لِِعْرِض ...  وِعْرِضى َوَوالَِده أبى فإنَّ   ِوقاءُ  ِمْنُكمْ  ُمَحمَّ

ُرهُ  ال َوَبْحِرى...  فِيهِ  َعْيبَ  الَ  َصاِرمٌ  لَِساِنى الءُ  ُتَكدِّ  الدِّ

 واللَّطائف الفقه من الغزوة فى ما إلى اإلشارة فى: فصل
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مةً  الحديبية صلحُ  كان ً  بعُضھم وكلَّم به، الناسُ  أَِمنَ  العظيم، الفتح ھذا يدى بينَ  وتوطئة مقدِّ  وتمكن اإلسالم، فى وناظره بعضا

اه اولھذ اإلسالم، فى كثيرٌ  َبَشرٌ  بسببه ودخل عليه، والمناظرةِ  إليه، والدعوةِ  دينه، إظھار من بمكة المسلمين ِمن اختفى َمن  سمَّ

ً  هللا ا{: قوله فى فتحا ً  لَكَ  َفَتْحَنا إنَّ ً  َفْتحا ِبينا : قال ھو؟ فتحٌ  أَوَ  ؛ هللا رسول يا: عمر فقال الُحديبية، شأن فى نزلت ،]1: الفتح[}مُّ

ْؤَيا َرُسولَهُ  هللاُ  َصَدقَ  لََقدْ {: فقال فتحاً، كونه ذكر وتعالى سبحانه وأعاد". نعم"  ِمن َفَجَعلَ  َتْعلَُمواْ  لَمْ  َما َفَعلِمَ {: لهقو إلى}ِباْلَحقِّ  الرُّ

ً  َذلِكَ  ُدونِ  ً  َفْتحا م أن سبحانه شأنه وھذا] 27: الفتح[}َقِريبا ماتٍ  العظيمة األُمور يدى بين ُيقدِّ  المنبھة إليھا، كالمدخل تكونُ  مقدِّ

م كما عليھا، م وكما لمثله، ُيولد ال كبيراً  كونه مع له لدالو وخلقِ  زكريا، قِصة أب، غير ِمن وخلقه المسيح قصة يدى بين قدَّ  قدَّ

 النسخ، بذكر ُكلِّه ذلك قبل ووطأ ومدحه، وتعِظيمِه، بانيه، وِذْكر ِبه، والتنويه وتعظيمه، وبنائه البيت قصةَ  القِْبلة نسخ يدى بين

م ما وھكذا له، الشاملة وقُدرته له، المقتضية وحكمته ُ  َصلَّى رسوله مبعث يدى بين قدَّ  وِبشارات الفيل، قصة من َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ؤيا وكذلك ذلك، وغير به، الُكھَّان ُ  َصلَّى هللا لرسول الصالحة الرُّ مةً  كانت َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وكذلك اليقظة، فى الوحى يدى بين مقدِّ

مةً  كانت الِھجرة  .األلبابَ  ِحكمُته َتْبَھرُ  ما ذلك من رأى لقدر،وا الشرع أسرار تأمل وَمن بالجھاد، األمر يدى بين مقدِّ

ة فى ھم َمن حاربوا إذا العھد أھل أن فى فصل ً  يصيرون وعھده وجواره اإلمام ِذمَّ  بذلك له حربا

ً  صاُروا وعھده، وجواره اإلمام ذمة فى ھم َمن حارُبوا إذا العھد أھل أن: وفيھا  نأ فله عھٌد، وبينه بينھم يبق ولم بذلك، له حربا

 نابذين صاروا تحقَّقھا، فإذا الخياَنة، منھم خاف إذا اإلعالمُ  يكون وإنما سواء، على ُيعلَِمُھمْ  أن يحتاجُ  وال ديارھم، فى ُيَبيَِّتھم

 .لعھده

  فصل

وا بذلك، رُضوا إذا وُمباِشِريھم ِرْدئھم بذلك، جميعھم عھد انتقاضُ : وفيھا  ِمن بكر بنى اأعاُنو الذين فإن ُينكروه، ولم عليه وأقرُّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فغزاھم ھذا ومع معھم، ُكلُّھم ُيقاِتلُوا لم بعُضھم، قُريش  عقد فى دخلوا أنھم كما وھذا كلَّھم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

وا به َرُضوا قد إذ بُصلح، منھم واحد كلُّ  ينفِردْ  ولم تبعاً، الصلح  هللاِ  رسول َھْدىُ  ھذا للعھد، نقضھم ُحكم فكذلك عليه، وأقرُّ

ُ  َصلَّى  .ترى كما فيه شك ال الذى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

مة أھل ِمن العھد ناقضى على الحكمِ  ھذا جريانُ  ھذا وطردُ   ينقُضُ  ما منھم واحد ُكلُّ  ُيباشر لم وإن به، جماعُتھم رضى إذا الذِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قتل قد بل يده، َفَفَدُعوا دار ظھر ِمن وَرَمْوه ابنه، على بعُضھم عدا لما خيبر يھودَ  ُعَمرُ  أجلى كما عھده،  هللاَّ

 وإنما ُكلَّھم، النَّضير بنى أجلى وكذلك ال؟ أم العھد نقض ھل: منھم رجل كل عن يسأل ولم قُريظة، بنى مقاتلة جميع َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 فيه، شك ال الذى وَھْدُيه سيرُته فھذه أَُبّى، ابن هللا عبدُ  منه استوھبھم حتى َقْيُنَقاع ببنى فعلَ  وكذلك رجالن، بالقتل َھمَّ  الذى كان

دء حكم أن على المسلمون أجمع وقد  كل مباشرةُ  الثواب فى وال الغنيمة، قسمة فى ُيشترط وال الجھاد، فى المباِشرِ  حكمُ  الرِّ

 .القتال واحدٍ  واحدٍ 

اع حكمُ  وھذا  ما إلى وصل ما ولوالھم الباقين، بقوة اإلفساد باشر إنما المباِشرَ  ألن اشرھم،مب حكمُ  ردئھم حكمُ  الطريق، قُطَّ

 .وغيرھم حنيفة، أحمد،ومالك،وأبى مذھبُ  وھو فيه، شك ال الذى الصوابُ  ھو وھذا إليه، وصل
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  فصل

 والمصلحة لحاجةل يجوزُ  أنه: الصواب ذلك؟ فوق يجوزُ  وھل سنين، عشرَ  القِتال وضع على الحرب أھلِ  صلح جوازُ : وفيھا

ھم ضعفٌ  بالمسلمين كان إذا كما الراِجحة،  .لإلسالم مصلحةٌ  العشر عن زاد لِما الَعقد وفى منھم، أقوى وعدوُّ

  فصل

 سأل سفيان أبا فإن له، بذالً  سكوُته يكن لم بذله، عن فسكت يجُب، ال أو بذلُه، يجوز ال ما ُسئل إذا وغيَره اإلمام أن: وفيھا

ُ  ىَصلَّ  هللا رسولَ  ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فسكتَ  العھد، تجديدَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  السكوتِ  بھذا يكن ولم بشئ، يجبه ولم َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .له معاِھداً 

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  يقُتْله ولم العھد، انتقاِض  ُحْكمُ  عليه َجَرى ممن كان سفيان أبا فإن ُيقتل، ال الكفار رسولَ  أن: وفيھا  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .إليه قومه رسولَ  كان إذ َوَسلَّمَ 

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول سرايا كانت وقد الدعوةُ، بلغتھم قد كانت إذا ديارھم فى وُمغاَفَضُتھم الكفار، تبييتِ  جوازُ : وفيھا  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .دعوُته لغتھمب أن بعد بإذنه عليھم وُيغيرون الكفَّار، ُيبيُِّتون

 فصل

ً  كان وإن الجاسوسِ  قتل جوازُ : وفيھا ُ  َصلَّى هللا رسولَ  سأل عنه هللا رضى عمر ألن مسلما  أبى بن حاطب قتلَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  يقل ولم بالخبر، مكة أھلَ  ُيخبر بعثَ  لما َبلتعةَ   لََعلَّ  ُيْدِريكَ  وَما: "قال بل مسلم، إنه قتله َيِحلُّ  ال: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

لَعَ  َقدِ  هللاَ  ً  فيه بأن فأجاب" ِشْئُتم َما اْعَملُوا: َفَقالَ  َبْدٍر، أَْھلِ  َعلَى اطَّ  كالتنبيه بھذا الجواب وفى بدراً، شھودهُ  وھو قتله، من مانعا

: حنيفة وأبو الشافعى وقال أحمد، مذھب فى لوجھينا وأحد مالك، مذھب وھذا المانع، ھذا ِمْثلُ  له ليس جاسوسٍ  قتل جواز على

 فى رأى فإن اإلمام، رأى إلى راجع قتله أن: والصحيح حاطب، بقصة يحتجون والفريقان أحمد، مذھب ظاھر وھو ُيقتل، ال

 .أعلم وهللا.. استبقاه أصلَح، استبقاؤه كان وإن قتله، للمسلمين، مصلحة قتله

  فصل

ً  فإن العامة، والمصلحةِ  للحاجة وتكشيفھا ُكلِّھا ةالمرأ تجريدِ  جوازُ : وفيھا  أو الكتابَ  لُتْخِرِجنَّ : للظعينة قاال والمقداد عليا

 .أولى والمسلمين اإلسالم لمصلحة فتجريُدھا إليھا، تدعو حيث إلى لحاجتھا تجريُدھا جاز وإذا لنْكِشَفنَّك،
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  فصل

الً  لُكْفرِ وا النفاقِ  إلى المسلم َنَسبَ  إذا الرجل أن: وفيھا ً  متأوِّ  ال بل بذلك، يكفُر ال فإنه وحظه، لھواه ال ودينه ورسوله ِ  وغضبا

ُعون ُيكفِّرون فإنھم والبدع، األھواء أھل ِبِخالف وھذا وقصده، نيِّته على ُيثاب بل به، يأثمُ   وھم ونحلھم، أھوائھم لمخالفة وُيبدِّ

عوه كفَّروه ممن بذلك أولى  .وبدَّ

  فصل

 بدراً، بشھوده مكفَّراً  حاطب ِمن الَجسُّ  وقع كما الماحية، الكبيرةِ  بالحسنةِ  ُتَكفَّرُ  قد الشركِ  دون مما العظيَمةَ  الكبيرةَ  أن: وفيھا

 للمالئكة ومباھاِته بھا، وفرِحه بھا، ورضاه لھا هللا محبة ِمن وتضمنتهُ  المصلحة، ِمن العظيمةُ  الحسنةُ  ھذه عليه اشتملت ما فإن

َنْتهُ  المفسدة، ِمن الجسِّ  سيئةُ  عليه اشتملت مما ظمُ أع بفاعلھا،  فأزاله، األضعِف، على األقوى فغلب لھا، هللا بغِض  ِمن وتضمَّ

 وھى ومرضه، القلب لصحةِ  الموجبينِ  والسيئات، الحسنات من الناشئين والمرض الصحة فى هللا حكمةُ  وھذه مقتضاه، وأبطل

 أثرُ  يذھبَ  حتى له الحكمُ  ويصير المغلوَب، َيْقَھرُ  منھما األقوى فإن للبدن، لالِحقينا والمرِض  الصحة فى تعالى حكمته نظيرُ 

 .وأمره شرعه فى ِحكمته وتلك وقضائه، خلقه فى ِحكمُته فھذه األضعف،

يَِّئاتِ  ُيْذِھْبنَ  اْلَحَسَناتِ  إنَّ {: تعالى لقوله بالحسنات، السيئاتِ  محو فى ثابت أنه كما وھذا  إن{: تعالى وقوله]. 14: ھود[}السَّ

َئاِتُكمْ  َعْنُكمْ  ُنَكفِّرْ  َعْنهُ  ُتْنَھْونَ  َما َكَباِئرَ  َتْجَتِنُبواْ  ُ  َصلَّى وقوله ،]31: النساء[}َسيِّ يَِّئةَ  وأتبع: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ،" َتْمُحھا الَحَسَنةَ  السَّ

َھا َيا{: تعالى لقوله عكسه فى فھوثابت َھا َيا{: وقوله ،]264: البقرة[}َواألََذى ِباْلَمنِّ  َصَدَقاِتُكم ُتْبِطلُواْ  الَ  اْ آَمُنو الَِّذينَ  أيُّ  الَِّذينَ  أَيُّ

ِبىِّ  َصْوتِ  َفْوقَ  أَْصَواَتُكمْ  َتْرَفُعواْ  ال آَمُنواْ   الَ  ْنُتمْ َوأَ  أَْعَمالُُكمْ  َتْحَبطَ  أَن لَِبْعٍض  َبْعِضُكمْ  َكَجْھرِ  ِباْلَقْولِ  لَهُ  َتْجَھُرواْ  َوالَ  النَّ

ُ  َصلَّى هللا َرُسولِ  َمعَ  ِجَھاَدهُ  أَْبَطلَ  قد إنَّه: "بالعينة باع لما أنه أرقم ابن زيد عن عائشة، وقول]. 2: الحجرات[}َتْشُعُرونَ   َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".َيُتوبَ  أَنْ  إالَّ  َوَسلَّمَ 

ُ  َصلَّى وكقوله  غير إلى"...  َعَملُهُ  َحبِطَ  الَعْصرِ  َصالَةَ  َتَركَ  َمنْ ": "صحيحه" فى ىالبخار رواه الذى الحديث فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 دوَنه، بما منھا القوى أثر وذھابِ  بعضاً، بعضھا وإبطالِ  والسيئات، الحسناتِ  تدافُع على الدالة واآلثار النصوص من ذلك

 .واإلحباط الموازنة مبنى ھذا وعلى

 الھالك، إلى وترام تزايد حالةُ  القوة ھذه مع المرض ولھذا ومتحاربان، متصاوالن العصيان ومرضُ  اإلحسان فقوة.. وبالجملة

 وقتُ  دخل وإذا اآلخر، أحُدھما يقھرَ  أن إلى وتقابل وقوف وحالةُ  المريض، حاالت خيرُ  وھى وتناقص، انحطاط وحالةُ 

 الواجبات فعلِ  وقتَ  يكونُ  الُبحران وھذا عطُب،ال وإما السالمةُ  إما: الخطتين أحدُ  القلب فحظُّ  المناجزة، ساعة وھو الُبحران

 عن وقال ،"َرْحَمِتكَ  ُموِجَباتِ  أَْسأَلُكَ : "النبوى الدعاء وفى وعقوَبته، ُسْخَطه ُتوجبُ  أو ومغفرَته، تعالى الربِّ  ِرَضى ُتوِجبُ  التى

ُ  َصلَّى النبىِّ  إلى وُرفِع ،"َطْلَحةُ  أَْوَجبَ : "يومئذ طلحة  أَْعِتقُوا: "فقال أوجب، قد إنه هللا؛ رسولَ  يا: وقالوا رجلٌ  َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِ  ُيْشِركُ  الَ  َماتَ  َمنْ : "قال. أعلم ورسولُه هللاُ : قالوا ؟"الُموِجبَتان َما أََتْدُرونَ " الصحيح الحديث وفى".  َعْنهُ  ً  با  الَجنَّة، َدَخلَ  َشْيئا

ِ  ُيْشِركُ  َماتَ  وَمنْ  ً  با  قطعاً، القاِتل السمِّ  بمنزلة فھما وأصلھا، الموجبات رأس والشِّرك التوحيد أن يريد ،"النَّار لَ َدخَ  َشْيئا

ً  المنجى والترياق  .قطعا
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ته ُتوِھنُ  الزمة رديئة أسبابٌ  له َتْعِرضُ  قد البدن أن وكما  بل النافعة، واألغذية الصالحة باألسباب معھا ينتفعُ  فال وُتضِعفُھا، قوَّ

تھا، طبعھا إلى الفاسدة المواد كتل ُتحيلُھا َته، ُتوِجبُ  موافِقة وأسبابٌ  صالحة موادٌ  به تقومُ  وقد مرضاً، إال بھا يزدادُ  فال وقوَّ  قوَّ

ُنه ه تكادُ  فال وأسبابھا، الصحة ِمن وُتَمكِّ  صحة موادُّ  فھكذا طبعھا، إلى الفاضلة الموادُّ  تلك ُتحيلھا بل الفاِسدةُ، األسبابُ  تضرُّ

 .وفساِده القلبِ 

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  مع نفَسه وبذلِه بدر، شھودِ  على حملته التى حاطب إيمانِ  قوة فتأمل  على ورسولَه هللاَ  وإيثاِرهِ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

، ظھرانى بين وھم وقرابتهِ  وعشيرتهِ  قومه  للقتال ومواجھته إيمانه َحدِّ  ِمن َفلَّ  وال عزِمه، ِعَنانَ  ذلكَ  َيْثنِ  ولم بلدھم، وفى العُدوِّ

، مرضُ  جاء فلما عندھم، وأقارُبه وعشيرته أھلُه لمن  وقام المرض، فاندفع صالحاً، الُبحرانُ  وكان القوةُ، ھذه إليه برزت الجسِّ

ه مرض على استعلت قد إيمانه قوةَ  الطبيبُ  رأى ولما َقلَبٌة، به يكن لم كأن المريض،  ال :فصده أراد لمن قال وقھرته، َجسِّ

لَعَ  هللاَ  لََعلَّ  ُيْدِريكَ  وَما" فصاد، إلى العارض ھذا يحتاجُ   ".لَُكم َغفْرتُ  َفَقدْ  ِشْئُتم، َما اْعَملُوا: َفَقالَ  َبْدٍر، أھل َعلَى اطَّ

َيامِ  الصالةِ  فى اجتھاُدھم بلغ الذين الخوارج ِمن وأضرابه التميمى الُخويِصَرة ذو ھذا وعكس  أحدُ  ْحقِرُ يَ  حد إلى والقراءة والصِّ

ُھم أْدرْكُتُھم لَِئنْ : "فيھم قال كيف معه عملَه الصحابة ". َقَتلَُھمْ  لَِمنْ  هللاِ  ِعْندَ  أَْجَراً  َقْتلِِھمْ  فى فإنَّ  اْقُتلُوُھم: "وقال ،"َعادٍ  َقْتلَ  ألَْقَتلَنَّ

َماءِ  أَِديمِ  َتْحتَ  َقْتلَى َشرُّ : "وقال  .فاسدةً  واستحالت المھلكةِ  الفاسدة المواد تلك مع ظيمةِ الع األعمال بتلك ينتفُِعوا فلم ،"السَّ

 ُھوَ  وما شاكلته إلى ورجع طاعاته، ِمن َسلَف بما معھا ينتفعْ  لم نفسه، فى كامنة المھلكة المادةُ  كانت لما إبليس حال فى وتأمَّل

ْيَطاُن، فأْتَبَعهُ  ِمنھا، فانسلخَ  آياِته، هللاُ  آتاه الذى وكذلك به، أولى لُ  وأشكالُه، وأضراُبه الغاوين ِمن فكان الشَّ  السرائر على فالمعوَّ

َھا أو ذھباً، األعمال نحاسَ  َيْقلِبُ  الذى اإلكسير فھى والِھمم، والنِّياتِ  والمقاصد ً  يُردُّ  .التوفيق وبا... َخَبَثا

ةَ  المسألة ھِذهِ  َقْدرَ  يعلم وعقل، لُبٌ  له وَمن لِعُ  بھا، وانتفاعه إليھا، حاجته وِشدَّ  هللا معرفة أبواب من عظيم باب على منھا ويطَّ

 المعاش فى والبدن الروح إلى واأللم اللَّذة وإيصالِ  الموازنة، وأحكامِ  وِعقابه، وثواِبه، وأمره، خلقه، فى وحكمته سبحانه

 .كسبت بما نفس ُكلِّ  على قائمٌ  ھو ممن بالغة مقتضية بأسباب ذلك فى المراتب وتفاوتِ  والمعاد،

  لفص

 قائمين داموا ما وأما إليھم، بمسيره ُيعلمھم وأال عليھم، واإلغارةُ  العھد، نقُضوا إذا المَعاَھِدينَ  مباغتة جوازُ  القصة ھذه وفى

 .سواء على إليھم َيْنِبذَ  حتى ذلك يجوزُ  فال بالعھد، بالوفاء

  فصل

 اإلسالم، ملوك يفعل كما اإلمام إلى جاؤوا إذا لعدوِّ ا لرسل وھيئتھم وشوكتھم وقوتھم المسلمين كثرة استحباب بل جواز:وفيھا

ُ  َصلَّى النبى أمر كما  وھو الجبل، خطم عند سفيان أبا يحبس أن العباس وأمر مكة، إلى الدخول ليلة النيران بإيقاد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول خاِصكية عليه ِرضتوعُ  هللا، وجند التوحيد وعصابة اإلسالم، عساكر عليه ُعِرضت حتى منه تضايق ما  هللاَّ

ً  فأخبر أرسله، ثم الحدق، إال منھم ُيرى ال السالح فى وھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   .رأى بما قريشا
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 فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول دخل كما إحرام، بغير المباح للقتال مكة دخول جواز: وفيھا  فيه، الفخ ال وھذا والمسلمون، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 متكررة، لحاجة الدخولُ  يكن لم إذا ذلك سوى فيما واخُتلِفَ  بإحرام، إال الُعْمرة أو الحج أراد َمن يدخلھا ال أنه خالف وال

اب، كالحشَّاشِ   :أقوال ثالثة على والحطَّ

 .قوليه أحد فى والشافعى مذھبه، ظاھر فى وأحمد عنه، هللا رضى عباس ابنِ  مذھبُ  وھذا بإحرام، إال دخولُھا يجوزُ  ال: أحدھا

اب، كالحشَّاشِ  أنه: والثانى  .أحمد عن ورواية للشافعى، اآلخر القولُ  وھذا إحرام، بغير فيدُخلھا والحطَّ

 أبى مذھب وھذا بإحرام، إال يدُخلْ  لم المواقيت، خارجَ  كان وإن إحرام، بغير دخولُه جاز المواقيت، داِخلَ  كان إن أنه: والثالث

ُ  َصلَّى هللا رسول وَھْدىُ  حنيفة  هللاُ  أوجبه ما إال واجبَ  فال عداھما َمنْ  وأما النُّسك، ومريدِ  المجاھد، فى معلومٌ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .األُمةُ  عليه أجمعت أو ورسولُه،

 فصل

 وأحمد الشافعى عن إال خالف ذلك فى ُيعرف وال العلم، أھل جمھورُ  إليه ذھب كما َعْنَوةً  فُتَِحتْ  مكة بأن الصريح البيانُ  وفيھا

ا الجمھور، لقول تأمله لمن شاھد أوضحُ  القصة وسياق قوليه، أحد فى  صلحاً، فُِتَحتْ  بأنھا القول الغزالى حامد أبو استھجن ولمَّ

 .مذھُبه ھذا: وقال ،"وسيطه" فى َعنوة فُِتَحتْ  أنھا الشافعى قول حكى

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لقسمھا َعنوة، فتحت لو: الصلح أصحاب قال  سائر قسم وكما َخْيَبر، قسم كما الغانمين بين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

نھم،كان أسلم، لما مكة ألھل سفيان أبو استأمن ولما: قالوا وَيْقِسُمھا، ُيخمسھا فكان المنقوالت، ِمن الغنائم  صلح عقد ھذا فأمَّ

 يحكم لم فحيثُ  منھا، إخراجھم وجاز أھلھا، ِمن بھا أحقَّ  وكانوا ودوَرھا، باعھار الغانمون لملكَ  َعنوة، فُِتَحتْ  ولو: قالوا معھم،

ُ  َصلَّى هللا رسولُ   الذين بأيدى وھى منھا، أُْخِرُجوا التى ُدوَرُھم المھاجرين على َيُردَّ  لم بل الُحكم، بھذا فيھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ھم أخرجوھم، ح وقد الَعنوة، فتوح ألحكام مناف وھذا بھا، واالنتفاع وسكناھا، جارتھاوإ وشرائھا الدور بيع على وأقرَّ  صرَّ

 ". آِمنٌ  َفُھوَ  َداَرهُ، َدَخلَ  َوَمنْ  آِمٌن، َفُھوَ  ُسْفَياَن، أبى َدارَ  َدَخلَ  َمنْ : "فقال أھلھا، إلى الُدور بإضافة

 ولم فائدة، سالحه وإلقائه بابه، وإغالقِه داره، واحد لِّ كُ  بدخول المقيَّد ألمانه يكن لم صالحھم قد كان لو: الَعنوة أرباب قال

 معھما، ُذِكرَ  وَمن َخَطلٍ  بن هللا وعبدَ  ُصبابة، بن َمقيسَ  َقَتلَ  ولََما عليه، ُينكر ولم جماعة، منھم قتل حتى الوليد بن خالدُ  ُيقاِتْلھم

 أَحدٌ  فإنْ : "قال وقد ُيقاِتْلھم، لم ُصلحاً، فُِتَحتْ  ولو ھذا،و ھذا ولنقل قطعاً، ھؤالء فيه الستثنى وقع، قد كان لو الصلح عقد فإن

ُ  َصلَّى هللا َرُسولِ  بقتال ترخَّصَ   المختصَّ  اإلذن ھذا أن ومعلوم ،"لَُكمْ  َيأَْذنْ  َوَلمْ  لَِرُسولِهِ  أَِذنَ  هللاَ  إنَّ : َفقُولُوا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا برسول  .عام الصلح فى اإلذن فإن الصلح، فى ال القتال فى اإلذن ھو إنما َسلََّم،وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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 ً ً  فُِتَحت إذا فإنھا نھار، من ساعةً  له أحلَّھا قد هللا إن: يقل لم صلحاً، فتُحھا كان فلو وأيضا  ولم ُحْرمتھا، على باقية كانت ُصلحا

ْلح تخرج  ُحْرمتھا إلى عادت الحربِ  ساعة انقضاء بعد وأنھا حراماً، تكن مل الساعة تلك فى بأنھا أخبر وقد الُحْرمة، عن بالصُّ

  .األُولى

 ً ً  فُِتَحتْ  لو فإنھا وأيضا الح، ومعھم وَميسرة، َميمنةً  ورجالَتھم خيالَتھم: جيشه يعبئْ  لم ُصلحا  لى اھِتفْ : "ھريرة ألبى وقال السِّ

ُ  َصلَّى هللا برسولِ  فأطافُوا فجاؤوا، بھم، فھتفَ  ،"باألنَصارِ   قال ثم ،"وأْتَباِعِھمْ  قَُرْيش أْوَباشِ  إلى أََترْونَ : "فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

َفا َعلَى توافُونى َحتَّى َحْصَداً  اْحُصُدوُھمْ : "األُخرى على إحداھما بيديه  أُبيحت ؛ هللا رسول يا: سفيان أبو قال حتى ،" الصَّ

ُ  َصلَّى هللا لرسو فقال اليوم، بعد قريشَ  ال قريش، خضراءُ   يكون أن محال وھذا".  آِمنٌ  َفُھوَ  َباَبُه، أَْغلَقَ  َمنْ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

م قد كان فإن الصلح، مع  .ھذا بدون ينتقِضُ  فإنه وَكالَّ  صلح تقدَّ

 ً كاب، الخيلِ  بإيجاف فُِتحت وإنما صلحاً، يكون فكيف وأيضا  يومَ  حبسھا كما عنھا، ِركابهو رسوله خيلَ  هللاُ  َيحِبسِ  ولم والرِّ

 وما خألت ما: "قال الَقْصَواُء، َخألَتِ : قالوا به، بركت لما الَقصواء فإن حقاً، الصلح يوم كان اليوم ذلكَ  فإن الُحَديبية، ُصلح

ةً  َيْسأَلُونى الَ  وهللاِ : "قال ثم ،"الفِيلِ  َحاِبسُ  َحَبَسَھا َولِكنْ  ِبُخلٍُق، لََھا َذاكَ   إالَّ  هللا ُحُرماتِ  ِمنْ  ُحْرَمةً  ًفيَھا ُمونَ ُيَعظِّ  ُخطَّ

 ".أَْعَطْيُتُھُموَھا

 فجرى وأربعمائة، ألف يومئذ والمسلمون والمشركين، المسلمين من مإلٍ  ومحضر والشھود، بالكتاب الصلح عقدُ  جرى وكذلك

 البيِّنِ  الممتنع ِمن ھذا فيه، والشروط كيفيته قلين وال أحد، يحُضُره وال عليه، ُيشھد وال ُيكتب وال الفتح، يومِ  فى الصلح ھذا مثلُ 

ةَ  َعنْ  َحَبسَ  هللاَ  إن: "قوله وتأمل امتناعه،  وجنده رسوله قھر أن منه ُيفھم كيف ،"والمؤمنين رسولَه عليھا وسلَّط الفيَل، مكَّ

 فتحوھا حتى عليھم والمؤمنين ولَهرس وسلَّط عنھم، فحبسه َعنوة، عليھم يدُخلھا كان الذى الفيل قھر من أعظم ألھلھا الغالبين

 وأعلى ُنصرًة، وأتمَّ  آيًة، وأظھرَ  خطراً، وأعظمَ  قدراً، أَجلَّ  ذلك وكان وأھله، الكفر وإذالل الَعنوة، وسلطان القھر، بعد َعنوة

ھا الَعنوة سلطان ويمنعھم وشروطھم، العدو واقتراحِ  الصلح، ِرقِّ  تحت ُيدخلھم أن من كلمةً   فتحه فتح أعظم ىف وظفرھا وِعزَّ

 .للعالمين آيةً  وجعله دينه، به وأعزَّ  رسوله، على

 هللاُ  قسمھا التى الغنائم فى داخلةٌ  األرض أن على مبنىٌ  فھذا الغانمين، بين لقُِسمت َعنوة، فُِتَحت لو إنھا: قولكم وأما: قالوا

 الغنائم فى داخلة ليست األرض وأن ذلك، الفِ خِ  على بعدھم واألئمةِ  الصحابة وجمھورُ  تخميسھا، بعد الغانمين بين سبحانه

 أن عنه هللا رضى الخطاب بن عمر ِمن طلبوا لما وأصحاَبه بالالً  فإن الراشدين، الُخلَفاءِ  سيرةَ  كانت وھذه قسمُتھا، تجب التى

 المال، غيرُ  ھذا: عمر فقال واقِسْمَھا، ُخمسھا ُخذ: له وقالوا حولھا، وما الشامُ  وھى َعنوة افتتحوھا التى األرض بينھم يقِسمَ 

ً  أحبسه ولكن  اْكفِِنى اللُھمَّ : "عمر فقال بيَنَنا، اقسمھا: عنھم هللا رضى وأصحابه بالل فقال المسلمين، وعلى عليكم يجرى َفْيئا

 ذلك، على عنه هللا رضى عمرَ  عنھم هللا رضى الصحابة ساِئرُ  وافق ثم َتْطِرُف، عين ومنھم اْلَحْولُ  حال فما ،"وَذِويهِ  بالالً 

 قريةً  الراشدون الخلفاءُ  منھا َيْقِسمْ  لم َعنوة فُتحتْ  التى البالد وسائرِ  فارس، وأرض والِعراق، ِمصرَ  فتوح فى جرى وكذلك

 .واحدة
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 باللٍ  على ودعا عليھم، يأبى وھو ذلك، فى نازُعوهُ  قد فإنَّھم برضاھم، ووقفھا نفوَسھم، استطابَ  إنه: ُيقال أن َيصحُّ  وال

 وأقارُبھم، أُولئك ورثةُ  لتوارثھا قُِسَمْت، لو إذ التوفيق، ومحضَ  الصواب َعْينَ  وفعله رآه الذى وكان عنھم هللا رضى أصحابهو

 وأكبُره، الفسادِ  أعظمُ  ذلك فى فكان بأيديھم، شئ ال والمقاتلة صغير، صبىٍّ  أو واحدة، امرأة إلى تصير والبلدُ  القريةُ  فكانت

ً  وجعلھا األرض، قسمة لترك سبحانه هللا فوفَّقه منه، عنه هللا رضى مرُ ع خاف الذى ھو وھذا  عليھم تجرى المقتالةِ  على وقفا

 ً  .األئمة جمھور ووافقه وأھله، اإلسالم على وُيمنه رأيه بركةُ  وظھرت المسلمين، آِخرُ  منھا يغزوَ  حتى َفْيئا

 ال مصلحة تخييرَ  فيھا مخيَّر اإلمام أن على نصوصه، وأكثرُ  مدأح اإلمام مذھب فظاھر قسمة، بال إبقائھا كيفية فى واختلفوا

 األصلح كان وإن وقفھا، جماعتھم، على َيقَِفھا أن األصلحُ  كان وإن قسمھا، قسمَتھا، للمسلمين األصلحُ  كان فإن شھوة، تخييرَ 

ُ  َصلَّى هللا رسول فإن فعلَه، البعض، ووقفَ  البعِض  قِسمة  ضير،والنَّ  قُريظة أرض َقَسمَ  فإنه الثالثة، األقسام فعل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .المسلمين مصالح ِمن َيُنوُبه لما بعَضھا وترك خيبر، بعضَ  وقسمَ  مكة، قِسمة وترك

ً  تصير أنھا: ثانية روايةٌ  أحمد وعن  .مالك مذھب وھى وقفھا، اإلمام ُينشئ أن غير من عليھا واالستيالء الظھور بنفس وقفا

 .الشافعى مذھب وھى منھا، حقوَقھم يتركوا أن إال المنقوَل، بينھم َيْقِسمُ  كما الغانمين بين يقِسُمھا أنه: ثالثة ةرواي وعنه

ً  إليھا وينفذ عنھا ُيجلَٮھم أن وبين بالخراج، فيھا أرباَبھا ُيقِرَّ  أن وبين القسمة، بين مخيَّر اإلمام: حنيفة أبو وقال  آخرين قوما

 .الخراجَ  عليھم يضِربُ 

 وقسمتھا، بتخميسھا هللا أمر التى الغنائم فى داخلةً  ليست األرض فإن للقرآن، بمخالفٍ  عنه هللا رضى عمرُ  فعل الذى ھذا وليس

ُ  َصلَّى قال كما خصائصھا، ِمن ھو بل األُمة، ھِذه لغير تكن لم الغنائم إباحةَ  أن عليه ويدل المال، غيرُ  إنھا: عمر قال ولھذا  هللاَّ

 كانت التى األرض سبحانه هللاُ  أحلَّ  وقد ،" َقْبلِى ألَحد َتِحلُّ  َولَمْ  الَغَناِئُم، لى َوأُِحلَّتْ : "صحته على المتفق الحديث فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 اْدُخلُواْ  َقْومِ  َيا{: لقومه موسى قال فلھذا موسى، لِقوم أحلَّھا كما َعنوة، عليھا استْولَْوا إذا الرسل أتباع ِمن قبلنا لمن الكفارِ  بأيدى

َسةَ  األَْرضَ  واْ  َوالَ  لَُكمْ  هللاُ  َكَتبَ  الَِّتى اْلُمَقدَّ  الُكفَّاَر، قاتلوا وقوُمه فموسى]. 21: المائدة[} َخاِسِرينَ  َفَتْنَقلُِبوا أَْدباِرُكمْ  َعلَى َتْرَتدُّ

يار، األرض وسكُنوا فأكلتھا، ماءالس ِمن النارُ  نزلت ثمَّ  الغناِئم، فجمُعوا وأموالھم، ديارھم على واستولَْوا م ولم والدِّ  عليھم، ُتَحرَّ

 .يشاء َمنْ  ُيوِرُثھا ِ  وأنھا الغنائِم، ِمن ليست أنھا فُعلِم

  فصل

ً  فيھا فإن مكة، وأما  النُُّسك، دارُ  فإنھا ُتملك، ال أنھا وھى القُرى، ِمن عداھا ما قسمةُ  وجبت ولو قسمتھا ِمن يمنع آخر شيئا

 سواء، فيھا وھم العالمين، على هللا من وقف فھى والباد، فيه العاِكفُ  سواءً  للناس جعله الذى تعالى الربِّ  وحَرمُ  الخلق، ومتعبَّدُ 

ونَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  إنَّ {: تعالى قال َسَبَق، َمنْ  ُمَناخُ  وِمَنى  اْلَعاِكفُ  َسَوآءً  لنَّاسِ لِ  َجَعْلَناهُ  الَِّذى الَحَرامِ  واْلَمْسِجدِ  هللاِ  َسِبيلِ  َعنْ  وَيُصدُّ

ِذْقهُ  بُِظْلمٍ  ِبإْلَحادٍ  فِيهِ  ُيِردْ  َوَمن َواْلَباِد، فِيهِ  : تعالى كقوله ُكلُُّه، الحرم به المراد ھنا، الحرام والمسجد ،]25: الحج[}أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  نُّ

َما{  : سبحانه وقولُه ُكلُّه، الحرم به المرادُ  فھذا]. 28: التوبة[}َھَذا َعاِمِھمْ  َبْعدَ  اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  َيْقَرُبوا َفال َنَجسٌ  اْلُمْشِرُكونَ  إنَّ
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 بيت مِّنَ  به أُْسِرىَ  أنه: الصحيح وفى ،] 1: اإلسراء[}األَْقَصى اْلَمْسِجدِ  إلَى الَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيالً  ِبَعْبِدهِ  أَْسَرى الَِّذى ُسْبَحانَ {

 ]196: البقرة[}اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َحاِضِرى أَْھلُهُ  َيُكنْ  لَّمْ  لَِمن َذلِكَ {: تعالى وقال ھانئ، أُم

 فإنه ذلك، على تُدلُّ  الحج آية وسياقُ  منه، والقُرب الحرم حضورُ  ھو وإنما اتفاقاً، الصالة موضع نفس حضورَ  به المراد وليس

ِذْقهُ  ِبُظْلمٍ  ِبإْلَحادٍ  فِيهِ  ُيِردْ  َوَمن{: قال  جعله فالذى ُكلُّه، الَحَرمُ  به المراد بل قطعاً، الصالةِ  بمقام يختصُّ  ال وھذا ،}أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  نُّ

د الذى ھو والباد، فيه العاكف سواءً  للناس فا ومشاعُره فالحرمُ  فيه، بالظلم اإللحادَ  أراد وَمن عنه، َصدَّ  َمنْ  توعَّ  والمروة، كالصَّ

 ومتعبِدھم، ُنُسكھم َمحلُّ  ھى إذ الناس، بين مشتركة ھى بل أحد، دونَ  أحدٌ  بھا يختصُّ  ال ْزَدلَِفة،ومُ  وَعَرَفة، وِمَنى، والمسعى

ُ  َصلَّى النبىُّ  امتنع ولھذا لخلقه، ووضعه وقفه هللا، من مسجد فھى : وقال الحر، من ُيِظلُّه بِمَنى بيت له ُيبنى أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".قَ َسبَ  َمن ُمناخُ  ِمَنى"

لَف ِمن األئمةِ  جمھورُ  ذھب ولھذا  وعطاء مجاھد مذھبُ  ھذا بيوتھا، إجارةُ  وال مكة، أراضى بيعُ  يجوزُ  ال أنه إلى والَخلَف، السَّ

 بن وإسحاق حنبل، بن أحمد واإلمام الثورى، وسفيان العراق، أھل فى حنيفة وأبى المدينة، أھل فى ومالك مكة، أھل فى

 .راھويه

وائب ُتدعى مكة ِرباعُ  كانت: قال نضلة، بن علقمة عن هللا، رحمه مدأح اإلمام وروى ُ  َصلَّى هللا رسول عھد على السَّ  َعَلْيهِ  هللاَّ

 .أسكن استغنى وَمن سكن، احتاج َمن وعمر، بكر وأبى َوَسلَّمَ 

ً  وروى ً  الدارقطنى رواه" مجھن نار بطنه فى يأُكلُ  فإنما مكة، بيوتِ  أُُجورَ  أكل َمن: "عمر بن هللا عبد عن أيضا  إلى مرفوعا

ُ  َصلَّى النبى مَ  هللا إنَّ : "وفيه َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ ة، َحرَّ  ".َثَمنَِھا وأَْكلُ  ِرَباِعَھا َبْيعَ  َفَحرامٌ  َمكَّ

ة ِرباعُ  ُتباع أن ُيكره: قالوا أنھم ومجاھد، وطاووس، عطاء، عن لَْيٍث، عن معمر، حدثنا: أحمد اإلمام وقال  .بيوتھا ُتكرى أو مكَّ

 .ناراً  بطنه فى يأُكلُ  فإنما مكة، بيوتِ  ِكراء من أكل َمن: قال الرحمن، عبد بن القاسم عن أحمد، اإلمام وذكر

ثنا: أحمد وقال ثنا ُھشيم، حدَّ اج، حدَّ ة ُبيوتِ  إجاَرةِ  َعنْ  َنَھى: قال عمر، ابن هللا عبد عن مجاھد، عن حجَّ  َرباِعَھا، َبْيعِ  وَعنْ  َمكَّ

 .مكة بيوتِ  إجارة عن نھى: قال عطاء، عن وذكر

ثنا: أحمد وقال ثنا: قال يوسف بن إسحاق حدَّ  إجارة عن ينھاھم مكة أھل أمير إلى العزيز عبد بنُ  ُعَمرُ  كتب: قال الملك، عبد حدَّ

ة أھلُ  يتَِّخذَ  أن نھى أنه عمر، عن أحمد وحكى حرام، إنه: وقال مكة، بيوتِ   وحكى شاء، حيث البادى لِينِزلَ  أبواباً، للدورِ  مكَّ

 أن باب لداره وَمن باباً، لھا يتَِّخذَ  أن لداره باب ال َمن فنھى مكة، دورِ  أبوابُ  ُتْغلَقَ  أن نھى أنه أبيه، عن عمر، بن هللا عبد عن

 .ِالَمْوِسم أيام فى وھذا ُيْغلَِقه،

زون قال  هللا قال. الراشدين وُخلفائه أصحابه وعملُ  رسولِه، وُسنَّةُ  هللا كتابُ  ذلك، جواز على الدليلُ : واإلجارة للبيع المجوِّ

 آل[}ِدَياِرِھمْ  ِمن َوأُْخِرُجواْ  َھاَجُرواْ  َفالَِّذينَ {: وقال ،]8: الحشر[}َوأَْمَوالِِھمْ  ِدَياِرِھمْ  ِمن أُْخِرُجواْ  الَِّذينَ  اْلُمَھاِجِرينَ  لِْلفَُقَراءِ {: تعالى

ينِ  فِى َقاَتلُوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  هللاُ  َيْنَھاُكمُ  اإنَّمَ {: وقال ،]195: عمران  إليھم، الدورَ  فأضاف] 9: الممتحنة[}ِدَياِرُكمْ  مِّن َوأَْخَرُجوُكم الدِّ
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ُ  َصلَّى النبى وقال تمليك، إضافة وھذه  ِمنْ  َعقِيلٌ  الَنَ  َتَركَ  َوَھلْ : "فقال بمكة؟ بدارك غداً  تنِزلُ  أين: له قيل وقد َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ھم بل لى، دار ال إنه: يقل ولم ،" ِرباعٍ   دورھم وإضافةُ  يده، ِمن ينِزْعَھا ولم عليھا استولى عقيالً  أن وأخبر اإلضافة، على أقرَّ

 كما يتوارُثونھا وكانوا وغيرھا، جحش بن أحمد أبى ودار خديجة، ودار ھانىء، أُم كدار ُتذكر، أن من أكثرُ  األحاديث فى إليھم

ُ  َصلَّى النبى قال ولھذا المنقوَل، يتوارثون  أبى دورَ  ورث ھو عقيل وكان ،"َمْنِزلِ  ِمنْ  َعقِيلٌ  لََنا َتَركَ  َوَھلْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 قبل يزالوا ولم الدور، على َعقِيلٌ  فاستولى بينھما، الدينِ  الختالف عنه، هللا رضى على يرثه ولم كافراً، كان فإنه طالب،

 الخطاب بن لعمر داراً  أُميَّة بنُ  صفوانُ  باع وقد اآلن، إلى داره ورثُته وِرثَ  مات، َمن وبعده، المبعث قبل بل وبعدھا، الھجرة

 أقدام موقف فھذا وأجوز، أْجوزُ  فاإلجارة والميراُث، البيُع، جاز وإذا سجناً، فاتخذھا درھم، آالف بأربعة عنه هللا رضى

ً  بعُضھا ُيبِطلُ  ال وبيناُته هللا وُحجج ُتدفع، ال والظھور القوة فى ھموحججُ  ترى، كما الفريقين  بعضاً، بعُضَھا ُيَصدِّقُ  بل بعضا

 .كان أين الحق اتباعُ  والواجبُ  ُكلَِّھا، بموجبھا العملُ  ويجبُ 

 فى ال البناء فى الملك نقلُ  ويكون وُتباع، وُتورث، وُتوھب، تملك، الدورَ  وأنَّ  الجانبين، ِمن األدلة بموجب القولُ  فالصوابُ 

 وُيْسِكنُ  يسُكنھا بھا أحقُّ  وھو كانت، كما وُيعيَدھا َيبنيھا أن وله األرض، يبيعَ  أن له يكن لم بناؤه، زال فلو والعرصة، األرض

م إن يستحق إنما المنفعة ھذه فإن اإلجارة، بعقد السكنى منفعة على ُيعاوض أن له وليس شاء، َمن فيھا  غيره، لىع فيھا يقدَّ

حاب، فى كالجلوس عليھا، ُيعاوض أن له يكن لم عنھا، استغنى فإذا وحاجته، لسبقه بھا ويختصُ   واإلقامة الواسعة، والطرقِ  الرِّ

 أن له يكن لم استغنى، فإذا ينتفع، دام ما بھا أحق فھو إليھا، سبق َمن التى المشتركة واألعيان المنافع من وغيرھا المعادن على

ح دوق ُيعاوض،  أبى أصحاب ذكره األرض، على ال البناء على يقع إنما رباعھا فى الملك ونقلَ  البيعَ  بأن القول ھذا أربابُ  صرَّ

 .حنيفة

زُتم اإلجارة، منعتم فقد: قيل فإن  فقد البيع، من أوسعُ  اإلجارة أن الشريعة فى والمعھود الشريعة، فى نظيرٌ  لھذا فھل البيع، وجوَّ

 .به؟ لنا عھد فال العكس، فأما والحر، كالوقف اإلجارة، وتجوز البيع، يمتنع

 مختلفة، وأحكاُمھما مختلِف، وموردھما وامتناعه، جوازه فى لآلخر مستلزم غيرُ  مستقل عقدٌ  واإلجارة البيع من واحد ُكلُّ : قيل

 المنفعة، على ترد فإنما اإلجارة أماو البناء، وھو غيره، من به أخصَّ  البائعُ  كان الذى المحل على وارد ألنه البيُع، جاز وإنما

 المكاتبُ  ھذا: قيل النظيَر، إال أبيتم فإن اإلجارة، دون البيع أجزنا فلھذا المعاوضة، دون التقدم حقُّ  إليھا وللسابق مشتركة، وھى

ً  ويصيرُ  بيُعه، لسيده يجوزُ   وهللا الكتابة، بعقد ملكھا التى وأكسابه منافعه إبطالُ  فيھا إذ إجارُته له يجوزُ  وال مشتريه، عند مكاتبا

 مشتركة كذلك المشترى عند تكون فإنھا المسلمين، بين مشتركةً  ورباعھا أرضھا منافع كانت وإن البيع، يمنعُ  ال أنه على. أعلم

 كما عة،المنف ھذه فى المسلمين اشتراك إبطالُ  بيعھا فى فليس البائع، عند كانت كما أسكن استغنى وإن سكن، احتاج إن المنفعة،

 عمر وقفھا التى الَخراج أرض بيع جوازُ  ھذا ونظيرُ  المكاتبة، بعقد ملكھا التى لمنافعه ملكه إبطالُ  المكاتب بيع فى ليس أنه

ً  األُمة عمل من عليه الحال استقر الذى الصحيح على عنه هللا رضى  كانت كما َخراجية، المشترى إلى تنتقل فإنھا وحديثاً، قديما

 بيعھا بطالن كان فإن ُتورث، أنھا على األُمة اتفقت وقد بالبيع، َيْبُطلُ  ال وھو َخراجھا، فى ھو إنما المقاتلة حقو البائع، عند

ً  جعلھا جواز على أحمد نصّ  وقد لميراثھا، مبطلة وقفيتھا تكون أن ينبغى فكذلك وقفاً، لكونھا  نقلُ  جاز فإذا النكاح، فى صداقا

ً  وعمالً، قياساً، فيھا البيعُ  جاز الھبة،و والميراث بالصداق فيھا الملك  .أعلم وهللا.. وفقھا
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 فصل

 ال؟ أم ذلك تفعلوا أن لكم يجوز وھل الَعنوة، أرض كسائر مزارعھا على الخراجُ  ُيضرب فھل َعنوة، فُِتَحتْ  قد مكةُ  كانت فإذا

 :الَعنوة ألصحاب قوالن المسألة ھذه فى: قيل

 من وأعظم أَجلُّ  فإنھا َعنوة، فتحت وإن مزارعھا على َخراج ال أنه بغيره، القولُ  يجوز ال الذى المنصور المنصوصُ : أحدھما

بِّ  وحَرمُ  الرؤوس، على كالجزية األرض على وھو األرض، جزية ھو والَخراجُ  سيما ال الَخراج، عليھا ُيضرب أن  أَجلُّ  الرَّ

ً  كونھا ِمن عليهِ  هللا وضعھا ما إلى عادت بفتحھا ومكة جزية، عليه ُتضرب أن من وأكبرُ  َقدراً  ً  حرما  أھلُ  فيه يشتِركُ  آمنا

 .األرض أھل وقِْبلةُ  ومتعبدھم مناِسكھم موضع ھو إذ اإلسالم،

 فاسد وھذا الَعنوة، أرض من غيرھا مزارع على ھو كما الَخراج، مزارعھا على أن أحمد أصحاب بعض قول وھو والثانى

ُ  َصلَّى هللا رسول لولفع ومذھبه، هللا رحمه أحمد لنص مخالف  فال عنھم، هللا رضى بعده ِمن الراشدين وخلفائه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .أعلم وهللا.. إليه التفات

ة ِرباع بيع تحريمَ  األصحاب بعضُ  بنى وقد  ُتباع الَعنوة أرض مساكن فإن صحيح، غيرُ  بناء وھذا َعنوة، فُِتَحتْ  كونھا على مكَّ

 .أعلم وهللا.. البناء ھذا طالنب فظھر واحداً، قوالً 

ابِّ  قتلِ  تعيينُ : وفيھا ُ  َصلَّى هللا لرسول السَّ ُ  َصلَّى النبىَّ  فإن استيفائه، من ُبدَّ  ال حدٌ  قتله وأن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُتقتل ال كما ُيقتلن ال الحرب أھل نساء أن مع بھجائه، يانُتغنِّ  كانتا اللَّتين والجاريتين خطل، وابن ُصبابة، بنَ  مقيسَ  ُيؤمِّن

ية، ُ  َصلَّى النبى سبِّھا ألجل سيُدھا قتلھا لما األعمى ولد أُمِّ  دم وأھدر الجاريتين، ھاتين بقتل أمر وقد الُذرِّ  وقتل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 وال الراشدين، الخلفاء من إجماعٌ  وھذا يسبه، وكان ،"وَرُسولَهُ  هللاَ  ذىآ َقدْ  فإنَّهُ  لَِكْعب َمنْ : "وقال اليھودى، األشرف بن كعب

يقَ  فإن مخالٌف، الصحابة فى لھم ُيعلم دِّ  غير ألحد ھذا يكن لم: سبَّه َمن بقتل ھمَّ  وقد األسلمى برزة ألبى قال عنه هللا رضى الصِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول ُ  َصلَّى هللا رسول يسبُّ  ھذا: له فقيل براھب، عنه هللا رضى عمر ومرَّ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  لو: فقال. َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ا لقتلُته، سمعته ة نعطھم لم إنَّ مَّ ُ  َصلَّى نبينا يسبُّوا أن على الذِّ  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 عھُده ُينقض فكيف السنة، فى جزيةٍ  دينار ومنع اليد،ب المحاربة من لنا وِنكاية أذيَّةً  أعظمُ  نبينا بَسبِّ  المحاربة أن ريبَ  وال

، دون بذلك وُيقتل  رؤوس على سبّ  أقبحَ  نبينا بَسبِّ  مجاھرته منع مفسدة إلى السنة فى ديناراً  منعه لمفسدة نسبة وأىُّ  السبِّ

، محاربته مفسدة إلى باليد محاربته لمفسدة نِسبة ال بل األشھاد،  َصلَّى هللا رسول سبُّ  وأماُنه ھُدهع به انتقض ما فأولى بالسبِّ

 ُ  وإجماعُ  النصوص، ومقتضى القِياس، محضُ  فھذا سبحانه، الخالق سبَّه إال ِمنه أعظمَ  بشىء عھُده ينتقض وال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .دليالً  أربعين من أكثرُ  المسألة ھذه وعلى عنھم هللا رضى الراشدين الخلفاء

ُ  ىَصلَّ  فالنبىُّ : قيل فإن  ولم األذلَّ، منھا األعزُّ  لُيخِرَجنَّ  المدينة إلى رجعنا لئن: قال وقد أَُبىّ  بن هللا عبد يقُتلْ  لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :يقولون: له قال َمن يقتل ولم َتْعِدْل، لم فإنَّكَ  اْعِدلْ : له قال وقد التميمى الُخويصرة َذا يقتل
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 للزبير حكم لما له قال َمن يقتل ولم ِهللا، وْجهُ  بَھا أُِريدَ  ما القِْسَمةَ  ھِذهِ  إنَّ : له القائل يقتل مول به، وتستخلى الغى عن تنھى إنك

 .وتنقُّص له أذى عنھم يبلُغه كان ممن ھؤالء وغيرُ  عمتك، ابنَ  كان أن: السقى فى بتقديمه

 وله حقَّه، َيستوفى أن له تعالى الربَّ  أن كما حقَّه، ُيْسقِطَ  أن هبعد لمن وليس ُيْسقَِطه، أن وله يستوفَِيِه، أن فله له كان الحقُّ : قيل

 فى عظيمة مصالحُ  وغيرھم ذكرُتم من قتل ترك فى كان وقد كيف وجوبه، بعد تعالى حقَّه ُيْسقِطَ  أن ألحد وليس ُيسقَِط، أن

 بعينه، ھذا إلى أشار وقد لنفروا، أصحاَبه، لُ يقتُ  أنه بلغھم لو فإنه عنه، تنفيرھم وعدم الناس، تأليف ِمن موته بعد زالت حياته

داً  أنَّ  النَّاسَ  َيْبلُغُ  الَ : "أَُبىّ  بن هللا عبد بقتل عليه أشار لما لعمر وقال  ".أْصَحابه َيْقُتلُ  ُمَحمَّ

 وآذاه، سبَّه نمَ  بقتل الحاصلة المصلحة ِمن إليه وأحبَّ  عنده أعظمَ  كانت عليه القلوب وجمعَ  التأليف، ھذا مصلحةَ  أن ريب وال

حت القتل، مصلحة ظھرت لما ولھذا ، قتل جداً، وترجَّ بِّ  بالعداوة جاھر فإنه األشرف، بن بكعب فعل كما السابَّ  قتلُه فكان والسَّ

 للمصلحة وكفَّ  الراجحة، للمصلحة َفَقَتلَ  األعمى، ولدِ  وأُم والجاريتين، ومقيس، َخَطل، ابنِ  قتلُ  وكذلك إبقائه، من أرجحَ 

ابه إلى األمر صار فإذا جحة،الرا  .حقه ُيسقطوا أن لھم يكن لم وخلفائه، ُنوَّ

  العلم أنواع من الفتح يوم ثانى العظيمة خطبته فى فيما: فصل

ة إنَّ : "قولُه فمنھا َمھا َمكَّ ْمَھا َولَمْ  هللاُ، َحرَّ  به ظھر ثم لَم،العا ھذا خلق يومَ  قدُره به سبق َقَدرى شرعى تحريمٌ  فھذا ،" النَّاسُ  ُيَحرِّ

ُ  َصلَّى أنه عنه،" الصحيح" فى كما عليھما وسالمه هللا صلوات ومحمد إبراھيم، خليله لسان على  إنَّ  اللُھمَّ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

مَ  َخليلَكَ  إْبَراھيمَ  َة، َحرَّ مُ  وإنِّى َمكَّ  لسان على واألرضَ  السمواتِ  لقخ يومَ  السابق التحريم ظھور عن إخبارٌ  فھذا ،" المِديَنة أُحرِّ

 إذ تحريُمھا، به المقطوعُ  والصوابُ  المدينة، تحريم فى تنازُعوا وإن تحريمھا، فى اإلسالم أھل من أحد ُينازع لم ولھذا إبراھيم،

ً  وِعشرونَ  بضعةٌ  فيه صحَّ  قد ُ  َصلَّى هللا رسولِ  عن حديثا  .بوجه فيھا مطعن ال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  ِبَھا َيْسفِكَ  أنْ  ألََحدٍ  َيحلُّ  فال: "قوله: ومنھا  فيھا وُيحرم غيرھا، فى ُيباح الذى وھو بھا، المختصِّ  الدم لسفك التحريمُ  ھذا ،" َدَما

 إذ غيرھا، فى مباحٌ  وھو بھا، مختصٌ  أمر ھو لُقطتھا، والتقاط خالئھا، واختالء بھا، الشجر َعْضدِ  تحريم أن كما حرماً، لكونھا

 :أنواعٌ  وھذا التخصيص، فائدة بطلت وإال واحد، ونظام واحد، كالم فى الجميعُ 

 تأويل، لھا كان إن سيما ال ُتقاَتل، ال اإلمام مبايعة من بھا الممتنعة الطائفة أن: ألجله العدوى شريح أبو ساقه الذى وھو أحدھا

 جائزاً  هللا َحَرمِ  وإحاللُ  عليھم، المنجنيق ونصبُ  تالُھم،قِ  يكن فلم الزبير، ابنَ  وبايُعوا يزيد، مبايعة ِمن مكة أھلُ  امتنع كما

ُ  َصلَّى هللا رسول نصَّ  وعارض وشيعُته، الفاسق سعيد بن عمرو ذلك فى خالف وإنما واإلجماع، بالنص  برأيه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  ُيعيذ ال ھو: له فيقال َعاِصياً، ُيِعيذُ  ال الَحَرمَ  إنَّ : فقال وھواه، ً  يكن لم دمه، سفك من ُيِعْذه لم ولو هللا، عذاب ِمن عاصيا  حرما

ً  وكان اآلدميين، إلى بالنسبة  هللا صلوات إبراھيم عھد ِمن العصاةَ  ُيعيذُ  يزل لم وھو البھيم، والحيوان الطير إلى بالنسبة حرما

 لم الساعة تلك فى ألنه معھما، ُسمِّىَ  وَمن ،َخَطل وابن ُصبابة، ابن مقيس ُيِعذ لم وإنما ذلك، على اإلسالم وقام وسالُمه، عليه

 فى العربُ  وكانت. واألرضَ  السموات هللا خلق يوم عليه وضع ما إلى عاد الحرب، ساعةُ  انقضت فلما ِحالً، بل َحَرماً، يكن

 جاء ثم حرماً، بھا صار التى الحرم خاصية بينھم ذلك وكان َيھيُجه، فال الحرم، فى ابنه أو أبيه، قاِتلَ  الرجلُ  يرى جاھليتھا

دَ  اإلسالم، اه، ذلك فأكَّ ُ  َصلَّى النبىُّ  وعلم وقوَّ  اإللحاق، فقطع والقتل، بالقتال إحالله فى به يتأسَّى َمن األُمة ِمن أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  لِقَِتالِ  َتَرخَّصَ  أََحدٌ  فإنْ : "ألصحابه وقال  ھذا وعلى ،"لَكَ  َيأَْذنْ  َولَمْ  لَِرُسولِِه، أِذنَ  هللا إنَّ : فقولوا َم،َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  أو حداً  أتى َفَمن  بن عمرَ  عن أحمد اإلمام وذكر فيه، عليه إقامُته َيُجزْ  لم إليه، لجأ ثم القتل، ُيوِجبُ  الحرم خاِرجَ  قِصاصا

: قال أنه عمر بن هللا عبد عن وُذِكر. منه يخُرجَ  حتَّى َمِسْسُته ما الخطاب قاِتلَ  فيه وجدتُ  لو: قال أنه عنه هللا رضى الخطاب

 قولُ  وھذا منه، يخُرجَ  حتى ِھجُته ما الحرم فى أبى قاتِلَ  لقيتُ  لو: قال أنه عباس، ابن وعن َنَدْھُته، َما عمر قاتِلَ  فيه لقيتُ  لو

 العراق، أھل من وافقه وَمنْ  حنيفةَ  أبو ذھب وإليه ه،خالفُ  صحابىّ  وال تابعىّ  عن ُيحفظ ال بل بعدھم، وَمنْ  التابعين جمھورِ 

 .الحديث أھل ِمن وافقه وَمنْ  أحمد واإلمامُ 

 القول لھذا واحتج المنذر، ابن اختيارُ  وھو الِحلِّ، فى منه ُيستوفى كما الحرم، فى منه ُيستوفى أنه إلى والشافعىُّ  مالك وذھب

◌َ  وبأن وزماٍن، مكانٍ  ُكلِّ  فى والقِصاص الحدودِ  استيفاء على الدالة النُّصوص بعمومِ  ُ  َصلَّى النبْىّ  َخَطل، ابن قتل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى عن ُيروى وبما الكعبة، بأستار متعلِّق وھو ً  ُيعيذُ  الَ  الَحَرمَ  إنَّ : " قال أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َوالَ  ِبَدمٍ  َفاراً  َوالَ  َعاِصيا

 بما فيه أتى لو وبأنه عليه، إقامته من يمنعه ولم الحرم، ُيِعْذهُ  لم النفِس، دونَ  فيما والقِصاصُ  الحدودُ  كان لو وبأنه ،"ةٍ ِبَخْربَ 

ً  كوُنه إذ إليه، لجأ ثم خاِرَجه، أتاه إذا فكذلك عليه، إقامته من َيمنع ولم الحرم، يعذه لم قِصاصاً، أو حداً  ُيوجب  إلى بالنسبة َحَرما

ً  قتله بين الحالُ  يفتِرق فلم لِفساده، قتلُه أُبيح حيوان وبأنه األمرين، بين يختلِفُ  ال عصمته،  قد كونه وبين الحرم، إلى الجئا

ُ  َصلَّى النبى وألن الَعقُور، والَكْلبِ  والِحَدأِة، كالحيَّة، فيه، قتلُه أُبيح ما أوجب  الِحلِّ  فى ْلنَ ُيْقتَ  َفواِسقُ  َخْمسٌ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  الحرم إلى التجاَءھن يجعل ولم فسقُھن، وھى الِعلَّة، على والَحَرم الِحلِّ  فى بقتلھن فنبَّه ،"والَحَرم  فاسق وكذلك قتلھن، ِمن ماِنعا

 .القتلَ  استوجب قد الذى آدم بنى

لون قال ً  َكانَ  َدَخلَهُ  َوَمن{: تعالى قوله سيما وال األدلة من ذكرنا ما ُيعاِرضُ  ما ھذا فى ليس: األوَّ  وھذا ،]97: عمران آل[}آِمنا

 عن إخبارٌ  وإما حرمه، فى شرعه الذى ودينه شرعه عن خبرٌ  وإما تعالى، خبره فى الُخْلفِ  الستحالة األمر بمعنى خبر إما

ا َيَرْوا لَمْ  أَوَ {: تعالى قال كما واإلسالم، الجاھلية فى حرمه فى المستِمرِّ  المعھود األمرِ  ً  َجَعْلَنا أَنَّ ً  َحَرما  ِمنْ  النَّاسُ  َوُيَتَخطَّفُ  آِمنا

تَِّبعِ  إن َوَقالُواْ { : تعالى وقوله ،] 67: العنكبوت[}َحْولِِھمْ  ً  لَُّھمْ  ُنَمكِّن لَمْ  أَوَ  أَْرِضَنا، ِمنْ  ُنَتَخطَّفْ  َمَعكَ  اْلُھَدى نَّ ً  َحَرما  إلَْيهِ  ُيْجبى آِمنا

ً  كان دخله وَمن: بعضھم كقول إليه، ُيلتفت فال الباطلة، األقوال من ھذا عدا وما] 57: القصص[}َشْىءٍ  ُكلِّ  َثَمَراتُ   ِمن آمنا

ً  كان: بعضھم وقول النار،  .الجحيم قعر فى وھو دخله، ممن فكم ذلك، ونحو اإلسالم، غير على الموت ِمن آمنا

 لِزمان العموماتِ  تلك فى تعرُّضَ  ال: أوالً  يقالف ومكان، زمان كل فى والِقصاص الحدودِ  استيفاء على الدالة العموماتُ  وأما

نه، وال بوضعه عليھا يدل ال اللَّفظ فإن موانعه، وعدم لشروطه فيھا تعرُّضَ  ال كما مكانه، وال االستيفاء،  مطلَقٌ  فھو بتضمُّ

ل يقول فال عام،ال لذلك تخصيص عليه الحكم توقف إن: ُيَقلْ  لم مانع، أو شرط للحكم كان إذا ولھذا إليھا، بالنسبة  إن: مَحصِّ

ا لَُكمْ  َوأُِحلَّ {: تعالى قوله تھا، فى بالمنكوحة مخصوص] 24: النساء[}َذلُِكمْ  َوَراءَ  مَّ  فھكذا شھود، بغير أو وليھا، إذن بغير أو ِعدَّ

ر لوو مانعه، وال شرطه، وال مكانه، وال لزمنه، فيھا تعرُّض ال والقِصاص الحدود استيفاء فى العامة النصوصُ   اللَّفظ تناول قُدِّ

 نظائره، كساِئر عداھا ما على العام اللَّفظ حملُ  ووجب موجبھا، يبُطل لئال المنع، على الدالة باألدلة تخصيُصه لوجب لذلك،

ةِ  لالستيفاء، المحرمةِ  والحال برؤه، ُيرجى الذى والمريض والمرِضِع، بالحامل، العموماتِ  تلك خصصُتم وإذا  أو المرض، كِشدَّ
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 الصاع بھذا لكم ِكلنا لمطلقھا، تقييداً  بل تخصيصاً، ذلك ليس: قلتم وإن األدلة؟ بھذه تخصيصھا من المانع فما الحر، أو البرِد،

 .بسواء سواء

م فقد َخَطل، ابن قتلُ  وأما ُ  َصلَّى والنبى الِحلِّ، وقت فى كان أنه تقدَّ  ِمن ذلك أن على ونصَّ  اإللحاق، قطع َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى وقوله خصائصه، َما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  غيرِ  فى حالل دمٍ  سفكُ  له أُِحلَّ  إنما أنه فى صريح" َنَھارٍ  ِمنْ  َساَعةً  لى أُِحلَّت وإنَّ

 فى الحاللَ  الدم أن فى صريحٌ  وھذا الساعة، بتلك يختصَّ  لم وقت، كل فى حالالً  كان لو إذ خاصة، الساعة تلك فى الحرم

ً  ُيِعيذُ  ال الَحَرمُ : "قوله وأما الساعة، تلك عدا فيما فيھا، حرام غيرھا  يردُّ  األشدق، سعيد بن عمرو الفاِسق كالم ِمن فھو" َعاِصيا

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  حديثَ  به ً  جاء كما الحديث، ھذا الكعبى ُشريح أبو له روى ِحين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ مُ  كيفف" الصحيح" فى مبينا  ُيَقدَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َقْولِ  علَى  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 روايتان وھما للعلماء، قوالن فيھا المسألةُ  فھذه منه، الحرمُ  ُيِعْذهُ  لم النفس، دون فيما والِقصاصُ  الحدُّ  كان لو: قولُكم وأما

ق، وَمن دونھا، وما النفس إلى بالنسبة العاِصمة األدلة عموم إلى نظر االستيفاء منع فَمن أحمد، اإلمام عن منصوصتان : قال فرَّ

 بالقتل واالنتھاك أعظم، النفس ُحرمة ألن دوَنه، ما تحريمُ  الحرم فى تحريمه من يلزمُ  وال القتل، إلى ينِصرفُ  إنما الدم سفكُ 

، يِّدِ  تأديبك منه يمنع فلم التأديب، مجرى يجرى القطع أو بالَجْلد الحد وألن: قالوا أشدُّ  فرق ال أنه المذھب ھذا وظاھرُ  عبَده، السَّ

ه، عن لحنبل وجدتھا مسألة ھذه: بكر أبو قال ذلك، فى ُدونھا وما النفس بين : قال القتل، إال الحرم فى ُتقام كلَّھا الحدود أن عمِّ

 إن أنه وھو المركَّب، بالجواب فنجيُبكم ئذوحين: قالوا منه، يخُرجَ  حتى الحدُّ  عليه يقُم لم الحرمَ  دخل جانٍ  كل أن على والعمل

ينا مؤثر، فرق بينھما يكن لم وإن اإللزام، بطل مؤثر، فرق ذلك فى دوَنھا وما النفس بينَ  كان  وبطل الحكم، فى بينھما سوَّ

 .التقديرين على بطالُنه فتحقق االعتراض،

 ما بينَ  جمعُ  فھو إليه، الالجىء فكذلك الحد، ُيوجب ما فيه أتى إذ الُحرمةَ  فيه انتھكَ  َمن ُيعيذ ال الحرمَ  إن: قولكم وأما: قالوا

قَ   ابن عن أبيه، عن طاووس، ابن عن معمر، حدثنا الرزاق، عبد حدثنا: أحمد اإلمام فروى بينھما، والصحابةُ  ورُسوله هللاُ  َفرَّ

 َفُيْؤَخَذ، َيْخُرَج، َحتَّى ُيناَشدُ  ولكنَّهُ  ُيؤوى، وال ُيَكلَُّم، وال ُيَجالَسُ  ال فإنَّه الَحَرَم، َدَخلَ  ُثمَّ  الِحلِّ  فى َقَتلَ  أو َسَرقَ  َمنْ : "قال عباس

، َعلَْيهِ  َفُيَقامَ  ً  عباس ابن عن األثرم، وذكر". الَحَرم فى َعلَْيهِ  أُقِيمَ  الَحَرِم، فى َقَتلَ  أَو َسَرقَ  َوإنْ  الَحدُّ ً  أحَدثَ  منْ : أيضا  فى َحَدثا

 الَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِعندَ  ُتَقاِتلُوُھمْ  َوالَ {: فقال الحرم، فى قاتل َمنْ  بقتل سبحانه هللا أمر وقد شىء، من فيهِ  أَْحَدثَ  ما عليهِ  أُقِيمَ  الَحَرِم،

 ]191: البقرة.[}َفاْقُتلُوُھم َقاَتلُوُكمْ  َفإن فِيِه، ُيَقاِتلُوُكمْ  َحتَّى

 :وجوه من فيه والمتھِتك الالجئ بين والفرق

مٌ  فإنَّه إليه، لجأ ثم خاِرَجه َجَنى َمنْ  بخالف فيه، الِجَناية على بإقدامه لُحرمته ھاتكٌ  فيه الجانى أن:  أحدھا  لُحرمته معظِّ

 .باطلٌ  اآلخر على أحدھما فقياس إليه، بالتجائه بھا مستشِعرٌ 

 َمن بمنزلة فإنَّه إليه، لجأ ثم خاِرَجه، جنى وَمنْ  وَحَرِمه، داِرهِ  فى الملك بساطِ  على الجانى المفسد بمنزلة فيه الجانى أن: الثانى

 .مستجيراً  َحَرِمه إلى دخل ثم وَحَرِمه، السلطانِ  ِبساط خاِرجَ  َجَنى
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 .غيره بخالف لُحرمتين ھاِتك فھو وَحَرمه، بيته وُحرمة سبحانه، هللا ُحرمة انتھك قد الحرم فى الجانى أن: الثالث

رُّ  وَعُظمَ  الفساُد، لعمَّ  الحرم، فى َناةالجُ  على الحدُّ  ُيقم لم لو أنه: الرابع  إلى الحاجة فى كغيرھم الحرم أھلَ  فإن هللا، حرم فى الشَّ

 وعمَّ  هللا، حدودُ  لتعطلت الحرم، فى الجرائم ارتكب َمن حقِّ  فى الحد ُيشرع لم ولو وأعراضھم، وأموالھم، نفوسھم، ِصيانة

 .وأھله للحرم الضررُ 

 حالُه ُيناسب فال بأستاره، المتعلق تعالى، الرب بيت إلى الالجىء المتنصل التائب بمنزلة لحرما إلى الالجىء أن:  والخامس

 محضُ  ھو عباس ابن قاله ما أن وتبيَّن الفرق، ِسرُّ  فظھر ُحْرمته، انتھاك على الُمْقِدم بخالف ُيھاج، أن وحرمه بيته حالُ  وال

 .الفقه

 فلم األذى، طبُعه العقور الكلبَ  فإن القياُس، َيِصحُّ  فال الَعقور، كالكلبِ  والَحَرمِ  الِحلِّ  فى هقتلُ  فأُبيحَ  مفسد، حيوان إنه: قولُكم وأما

 ِمن الصائلَ  فأشبه لِعارض، أُبيحَ  وإنما عظيمة، وُحْرمُته الُحْرمُة، فيه فاألصل اآلدمىُّ  وأما أھله، عن أذاه ليدفع الحرمُ  ُيحرمه

 .َيْعِصُمَھا الحرم فإن المأكوالت، ِمن المباحة الحيوانات

 ً  عليھم لَعُظمَ  الحرم أعاذھا فلو سواء، الِحلِّ  أھل كحاجة والِحَدأة والحيَّة، الَعقُور، الكلب قتل إلى الحرم أھلِ  حاجةَ  فإن وأيضا

 .بھا الضررُ 

  فصل

ُ  َصلَّى قوله: ومنھا  صحيح" فى لفظ وفى ،"َشْوُكَھا ُيْعَضدُ  وال: "آلخرا اللَّفظ وفى ،"َشَجرٌ  ِبَھا ُيْعَضدُ  وال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 اللَّفظ، ھذا من مراد أنواعه اختالف على اآلدمىُّ  ُيْنِبْتهُ  لم الذى البرىَّ  الشجر أن بينھم خالف ال" َشْوُكَھا ُيْخَبطُ  والَ ": "مسلم

 :أحمد مذھب فى وھى أقوال، ثالثة على الحرم فى الشجر ِمن اآلدمىُّ  أنبته فيما واختلفوا

 .وغيرھما الخطاب، وأبى عقيل، ابن اختيارُ  وھذا عليه، ضمانَ  وال قلَعه، له أن: أحدھا

 ".خصاله" فى البناء ابن ذكره الذى وھو الشافعى، قولُ  وھو حال، بكل الجزاءُ  ففيه فعل، وإن قلُعه، له ليس أنه: والثانى

الً، الَحرم فى أنبته ما وبين رم،الح فى غرَسه ثم الِحلِّ، فى أنبته ما بين الفرق:  الثالث  ُيقلع ال: والثانى فيه، جزاء ال: فاألول أوَّ

 .القاضى قول وھذا حال، بكل الجزاء وفيه

وح، جنسه اآلدمى ُينبت ال وما ونحوه، والنخل، والَجوز، كاللَّوز جنسه اآلدمى ُينبت ما بين الفرقُ  وھو: رابع قول وفيه  كالدَّ

لَم،  .الجزاء وفيه يجوُز، ال: والثانى فيه، جزاء وال قلُعه يجوز لفاألو ونحوه، والسَّ

 على بالقياس شجرھم جنس ِمن اآلدمىُّ  أنبتَ  ما إال ُكلِّه، الشجر تحريم فى الحديث بُعموم األخذ واألولى": المغنى" صاحب قال

ً  هأصلُ  كان ما الصيد ِمن أخرجنا إنما فإننا الحيوان، من واألھلى الزرع، من أنبتوه ما  كذا الوحشى، ِمن تأنَّسَ  ما دون إنسيا

 .أقوال أربعةُ  أحمد مذھب فى فصار الرابع، القول ھذا باختيار منه تصريح وھذا ھھنا،
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 السباع، فأشبه بطبعه، الناس ُيؤذى ألنه قطعه، يحُرم ال: الشافعى وقال والَعْوَسج، الشوك قطع تحريم فى جداً  ظاھر والحديث

 .وغيرھما ومجاھد عطاء عن مروى وھو عقيل، وابن اب،الخط أبى اختيارُ  وھذا

ُ  َصلَّى وقوله  على قياُسه َيِصحُّ  وال المنع، فى صريح" َشْوُكَھا ُيْخَتلَى ال: "اآلخر اللَّفظ ،وفى" َشْوُكَھا ُيْعَضدُ  ال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .منه َيْدنُ  لم َمن ىُيؤذ ال وھذا األذى، بطبعھا َتْقِصدُ  تلك فإن العاِدية، السباع

ق لم والحديثُ  ُزوا قد ولكن واليابس، األخضر بين ُيفرِّ  وعلى خالف، فيه ُيعرف وال الميت، بمنزلة ألنه: قالوا اليابس، َقْطعَ  جوَّ

 الشجرة ُحرمة انتھاكُ  اليابسِ  أخذ فى وليس الصيد، تنفير بمنزلة جعله فإنه األخضر، أراد إنما أنه على يدل الحديث فسياقُ  ھذا

ُ  َصلَّى النبىُّ  غرس ولھذا ربِّھا، بحمدِ  ُتسبِّحُ  التى الخضراء  ُيَخفَّفُ  لََعلَّهُ : "وقال أخضرين، ُغصنين القبرين على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".َيْيَبَسا لَمْ  َما َعْنُھَما

 نزاع ال وھذا ھَو، َيْعُضْدهُ  لم ألنه به، تفاعُ االن جاز الغصُن، انكسر أو بنفسھا، الشجرةُ  انقلعت إذا أنه على دليل الحديث وفى

 .فيه

 بھا؟ ينتفع أن لِغيره أو له يجوز فھل تركھا، ثم قالِع، قلعھا إذا فيما تقولون فما: قيل فإن

 وفيه. هب ينتفِعُ  قطعه إذا أسمع لم: وقال بحطبھا، ينتفع لم بالصيد، شبَّھه َمن: فقال المسألة، ھذه عن أحمد اإلمام ُسِئل قد: قيل

 الصيد بخالف وھذا الريح، قلعته لو كما به االنتفاعُ  له فأُبيح فعله، بغير قُِطع ألنه به، االنتفاعُ  القاطع لغير يجوز أنه آخر، وجه

 أو صريح "َشْوُكھا ُيْخَبطُ  وال( اآلخر اللَّفظ فى وقوله. ميتةً  جعله له الُمْحرم َقْتلَ  فإنَّ  غيره، على َيْحُرمُ  حيث ُمْحرم قتله إذا

 أصحُّ  واألول عطاء، عن وُيروى أخذه، له: الشافعى وقال هللا، رحمه أحمد مذھبُ  وھذا الورق، قطع تحريم فى كالصريح

ً  منه، الطائر ريش منزلةُ  الشجرة من منزلته فإن والقياس، النصِّ  لظاھر  فإنه األغصان، يبس إلى ذريعة الورق أخذ فإن وأيضا

 .ووقايُتھا لباُسھا

 فصل

ُ  َصلَّى ولهوق  يدخل وال اآلدميون، أنبته ما دون بنفسه َيْنُبتُ  ما ذلك ِمن المراد أن خالف ال" خالھا ُيْخَتلَى وال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

طبِ  ھو بل الحديث، فى اليابسُ   وأخلتِ  حشيش، فھو يبس، فإذا رطباً، دام ما الرطب الحشيش: بالقصر الخال فإن خاصة، للرَّ

 سميت ومنه الَخلى، لھا يقطع: أى لِفرسه، َيْخَتلِى عمر ابن كان: الحديث ومنه قطعه،: الَخلى واْختالء َخالھا، َكُثرَ  األرض،

 .سواه فيما العموم إرادة على دليل باالستثناء تخصيصه وفى بالنص، مستثنى: واإلذخر الَخلى، وعاء وھى: الِمخالة

 ؟ال أم الرعى الحديثُ  يتناول فھل: قيل فإن

 قوالن، فيه ھذا: قيل

 وھو الرعى، يجوز فال بلفظه، يتناوله لم وإن بمعناه، يتناولُه: الشافعٮوالثانى قولُ  وھذا الرعُى، فيجوز يتناولُه، ال: أحدھما

 .أحمد ألصحاب والقوالن حنيفة، أبى مذھب
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مون قال  ترعاه؟ هعلي الدابة إرسالِ  وبين للدابة، وتقديمه اختالئه بين فرق وأىُّ : المحرِّ

 .الرعى جواز على دل أفواُھھا، ُتَسدُّ  كانت أنھا قطُّ  ُينقل ولم فيه، وتكُثر الَحَرم، تدخل أن الَھَدايا عادةُ  كانت لما: المبيحون قال

مون قال  وھو صاِحُبَھا، ُيسلَِّطَھا أن غير ِمن بطبعھا َترعى أن وبين ذلك، على وُيسلطھا ترعى، ُيرسلھا أن بين الفرقُ : المحرِّ

د أن له يجز لم وإن الطيب، شمِّ  عن اإلحرام فى أنَفه َيُسدَّ  أن عليه يجب ال كما أفواھھا، َيُسدَّ  أن عليه يجب ال ه، يتعمَّ  وكذلك شمَّ

: قيل فإن. نظائرهُ  وكذلك ذلك، يقصد أن له يجز لم وإن طريقه، فى صيداً  ُيوطئ أن خشية السير من يمتنع أن عليه يجبُ  ال

ً  كان وما والفقع، الكمأة أخذ الحديث فى يدُخلُ  فھل  األرض؟ فى مغيبا

 .والِعْشِرق الضغابيسُ  الحرم شجر من ُيؤكل: أحمد قال وقد الثمرة، بمنزلة ألنه فيه، يدخل ال: قيل

  فصل

ُ  َصلَّى وقوله  ال إنه حتى سبب، بكل واصطياِدهِ  الصيد قتل إلى التسبُّب تحريم فى صريحٌ " َصْيُدَھا ُيَنفَّرُ  وال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 سبق إذا المحترم الحيوان أن ھذا ففى به، أحقُّ  فھو مكان، إلى سبق قد المكان، ھذا فى محتَرم حيوان ألنه مكانه، عن ُينفِّره

 .عنه ُيزعج لم مكان، إلى

  فصل

ُ  َصلَّى وقوله َفَھا َمنْ  إال َساقَِطَتھا َيْلَتقِطُ  وال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أن على دليل فيه ،"لُِمْنِشدٍ  إالَّ  َساقَِطُتَھا َتِحلُّ  والَ : "لفظ وفى". َعرَّ

 فى اخُتلِفَ  وقد أصالً، فائدة بذلك مكة لِتخصيص يكن لم وإال للتمليِك، ال للتعريف إال ُتلتقط ال وأنھا بحال، ُتملك ال الحرم لَُقَطةَ 

 ابن عن وُيروى الشافعى، قولى وأحدُ  أحمد، عن الروايتين إحدى وھذا سواء، والَحَرم الِحلِّ  لَُقَطةُ : حنيفة وأبو مالك فقال ذلك،

 التقاُطھا يجوز ال: اآلخر القول فى والشافعى األخرى، الرواية فى أحمد وقال عنھم، هللا رضى وعائشة عباس، وابن عمر،

فھا التقطھا، فإن لِصاحبھا، لِحفظھا يُجوز وإنما للتمليك،  وأبى مھدى، بن الرحمن عبد قول وھذا َصاحُبھا، يأتى حتى أبداً  عرَّ

 :قوله ومنه الطالب،: والناشد. المعرِّف: والُمنِشدُ  فيه، صريحٌ  والحديثُ  الصحيح، ھو وھذا ُعبيد،

 لِلُمْنِشدِ  الناِشدِ  إَصاَخة

ُ  َصلَّى الَنبى أن": سننه" فى داود أبو روى وقد  حتى يتُرُكھا يعنى: وھب ابنُ  وقال ،" الَحاجِّ  لَُقَطةِ  نْ عَ  َنَھى: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .صاحُبھا َيِجَدھا

قون الناس أن ذلك، فى اآلفاق سائر وبين بينھا والفرقُ  مكة، خصائص من وھذا: شيخنا قال  المختلفة، األقطار إلى عنھا يتفرَّ

 .لبالدا من غيرھا بخالف عنھا، والسؤالِ  طلبھا ِمن الضالةِ  صاحبُ  يتمكن فال
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  فصل

ُ  َصلَّى وقوله ا النََّظَرْيِن، ِبَخْيرِ  َفُھوَ  َقِتيٌل، لَهُ  قُتِلَ  وَمنْ : "الخطبة فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ا َيْقُتَل، أَنْ  إمَّ َيةَ  َيأُْخذَ  أَنْ  َوإمَّ  على دليل فيه"  الدِّ

َيةُ  وإما القِصاُص، إما: شيئين أحدُ  ُھو بل القِصاص، فى يتعيَّن ال العمدِ  بقتل الواجب أن  .الدِّ

 .أحمد اإلمام عن روايات وھى: أقوال ثالثة ذلك وفى

َيُة، وإما القِصاُص، إما شيئين، أحد الواجب أن: أحدھا  إلى والعفوِ  مجاناً، العفوِ : أشياء أربعة بين الولى إلى ذلك فى والخيرةُ  الدِّ

َيِة، َيِة، من أكثر على المصالحة: والرابع. لثالثةا ھذه بين تخييره فى خالف وال والقِصاِص، الدِّ ً  أشھرھما. وجھان فيه الدِّ : مذھبا

َية إال مال على العفو له ليس: والثانى. جوازه َية، اختار فإن دليالً، أرجحُ  وھذا دونھا، أو الدِّ  بعد، طلَبه يملِكْ  ولم القوُد، سقط الدِّ

 .مالك عن الروايتين وإحدى الشافعى، مذھبُ  وھذا

َية إلى يعفو أن له ليس وأنه َعْيناً، الَقود موِجَبه أن:  الثانى لقولوا  الجانى، يرض ولم الدية إلى عدل فإن الجانى، برضى إال الدِّ

 .حنيفة وأبى األُخرى الرواية فى مالك مذھبُ  وھذا بحاله، فَقوُده

ً  الَقودُ  موِجَبه أن:  الثالث والقولُ  َية، إلى القِصاص عن عفا فإذا الجانى، يرض لم وإن َية،الدِّ  وبين بينه التخيير مع َعْينا  الدِّ

 أحدُ  الواجبُ : قلنا فإن مطلقاً، الَقود عن عفا فإن َعْيناً، الِقصاص إلى العودُ  فله يرض، لم وإن إشكاَل، فال الجانى، فرضىَ 

 .منھا حقُّه سقط َعْيناً، القِصاص الواجبُ : قلنا وإن الدَية، فله الشيئين،

 القاتل؟ مات لو فيما تقولون فما: لقي فإن

َية، تسقطُ : أحدھما: قوالن ذلك فى: قلنا  استيفائه محلُّ  زال وقد َعْيناً، القِصاصُ  عندھم الواجبَ  ألن حنيفة، أبى مذھبُ  وھو الدِّ

ة إلى ينتقِلُ  ال الجناية أرشَ  فإن الجانى، العبدُ  مات لو ما فأشبه تعالى، هللا بفعل  وموت الرھن تلف بخالف اوھذ السيِد، ِذمَّ

 .الوثيقة بتلف يسقط فلم عنه، والمضمونِ  الراھن ِذمة فى لثبوته الحقُّ  يسقُطُ  ال حيثُ  الضامن،

َيةُ  تتعينُ : وأحمد الشافعى وقال ر ألنه ِتْركته، فى الدِّ َيةُ  فوجب إسقاط، غير من القِصاِص  استيفاءُ  تعذَّ  من الورثة يذھبُ  لئال الدِّ

َية الدم َية، إلى العفو بعده اختار ثم القَِصاص، اختار لو تقولون فما: قيل فإن مجاناً، والدِّ  ذلك؟ له ھل الدِّ

 لما ألنه ذلك، له ليس: والثانى األدنى، إلى االنتقالُ  له فكان أعلى، القِصاص ألن ذلك، له أنَّ : أحدھما وجھان، فيه ھذا: قلنا

َية أسقط فقد القِصاص، اختار  .إسقاطھا بعد إليھا يعودَ  أن له فليس ه،ل باختياره الدِّ

ُ  َصلَّى قوله وبينَ  الحديث، ھذا بين تجمعون فكيف: قيل فإن  .؟" َقَودٌ  َفُھوَ  َعْمَداً، َقَتلَ  َمنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 بين تخييره على يدل" النََّظَرْينِ  ِبَخْيرِ  َفُھوَ : "وقوله العمد، بقتل الَقْود وجوب على يدل ھذا فإن بوجه، بينھما تعاُرضَ  ال: قيل

َيُة، وھو بدله، أخذ وبين له الواجب ھذا استيفاء  ،}القَِصاصُ  َعلَْيُكمُ  ُكِتبَ {: تعالى قوله نظيرُ  الحديثُ  وھذا تعارض؟، فأىُّ  الدِّ

 .أعلم وهللا.. بدله وبين له، ُكِتبَ  ما بين له المستحق تخيير ينفى ال وھذا
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  فصل

ُ  َصلَّى وقوله  :مسألتين على يدل اإلْذِخَر، إال: له العباس قولِ  بعد ،" إالَّاإلْذِخرَ : "الخطبة فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .اإلَذِخرَ  قطع إباحة: إحداھما

ُ  َصلَّى النبى ألن فراغه، قبل وال الكالم، أول من ينوَيه أن االستثناء فى ُيشترط ال أنه:  والثانية ً  كان لو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ناويا

 منه لھم بدَّ  ال أنھم وإعالمه ذلك، له العباس سؤال على له استثناؤه يتوقف لم تمامه، قبلَ  أو كالمه، أول من اإلْذِخر الستثناء

ُ  َصلَّى استثناؤه ھذا ونظير وبيوتھم، لَِقْيِنِھمْ  رهُ  أن بعد بدر أسارى من بيضاء ابن لِسھيل َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ : فقال مسعود، ابنُ  به ذكَّ

 إالَّ : "فقال اإلسالم، يذكر سمعُته فإنى بيضاء، اْبنَ  سھيلَ  إال: مسعود ابنُ  فقال" ُعُنقٍ  َضْرَبةِ  أَوْ  بِفَِداء إال ِمْنُھم أَحدٌ  َيْنَفلَِتنَّ  ال"

 .هكالم أول من الصورتين فى االستثناء نوى قد يكن لم أنه المعلوم ومن" َبْيَضاء اْبنَ  ُسَھْيلَ 

ً  ونظيره ً  امرأَةٍ  ُكلُّ  َتلِدُ  اْمَرأَةٍ  ِماَئةِ  َعلَى اللَّْيلَةَ  ألَُطوَفنَّ :"قال لما لِسليمان الَملَك قولُ  أيضا  له فقال ،"هللاِ  سبيلِ  فى ُيَقاِتلُ  ُغالما

ِبىُّ  َفَقالَ  َيقُْل، َفلَمْ  َتَعالَى، هللاُ  َشاءَ  إنْ : قُلْ : الَملَكُ  ُ  َصلَّى النَّ  هللا سبيل فى لََقاَتلُوا َتَعالَى، هللاُ  َشاءَ  إنْ :َقالَ  لَوْ : "َوَسلَّمَ  هِ َعلَيْ  هللاَّ

ً  لََكانَ : "لفظ ،وفى" أَجَمُعون  ال: يقول النية يشترط وَمن لنفعه، الحالة ھذه فى منه وقع لو االستثناء ھذا أن فأخبر" لَِحاَجِتهِ  َدَركا

 .ينفُعه

ُ  َصلَّى قولُه ھذا ونظيرُ  ً  ألَْغُزَونَّ  وهللاِ  قَُرْيشاً، ألَْغُزَونَّ  وهللاِ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فھذا ،"هللاُ  َشاءَ  إنْ :" قال ثم سكت، ثم ثالثاً،" قَُرْيشا

 وھو جوازه، على أحمد نص وقد عليه، والسكوت الكالم من الفراغ بعد االستثناء إنشاء يتضمن وھو سكوت، بعد استثناء

 .التوفيق وبا.. أولى الصريحة الصحيحة األحاديث ھذه موجب إلى والمصيرُ  ريب، بال الصوابُ 

  فصل

ُ  َصلَّى النبى فقال لى، اكُتبوا: فقال قام، شاه، أبو: له يقال الصحابة ِمن رجالً  أن: القصة وفى  ،"َشاه ألبى اْكُتُبوا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى فإن الحديث، ِكتابة عن لنھىا ونسخ العلم، كتابة على دليل ففيه خطبته، ُيريدُ   َعنِّى َكَتبَ  َمنْ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ً  فى أِذن ثم ُيتلَى، ال الذى بالوحى ُيتلَى الذى الوحىُ  يختلِط أن خشية اإلسالم أول فى كان وھذا" َفْلَيْمُحهُ  القُْرآِن، َغْيرَ  َشْيئا

 .لحديثه الكتابة

 بن َعْمرو حفيده رواھا التى وھى الصادقة، ُتسمَّى صحيفة كتبه مما وكان حديثه، يكُتب كان أنه َعْمرو بن هللا عبد عن وصح

 عمر، ابن عن نافع عن أيوب درجة فى يجعلھا الحديث أھل أئمة بعض وكان األحاديث، أصح من وھى عنه، أبيه عن شعيب،

 .بھا احتجوا وغيرھم األربعة واألئمة

  فصل

ُ  َصلَّى النبى نأ: القصة وفى  كراھة على دليل ففيه منه، الصورُ  ُمحيت حتى يدخله ولم فيه، وصلَّى البيت، دخل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ام، فى الصالة من بالكراھة أحقُّ  وھذا المصّوِر، المكان فى الصالة ام، فى الصالة كراھة ألن الحمَّ  َمِظنَّة لكونه إما الحمَّ



59 

 

 الصور جھة من كان األُمم شرك وغالِبُ  الشِّْرِك، َفَمِظنَّةُ  الصور، محلُّ  وأما الصحيح، وھو الشيطان، بيتَ  لكونه وإما النجاسة،

 .والقبور

  فصل

 لِْبس العباس بنى خلفاء جعل َثمَّ  وِمنْ  أحياناً، السواد لِْبس جواز على دليل ففيه سوداء، عمامة وعليه مكة، دخل أنه: القصة وفى

ُ  َصلَّى والنبى وخطبائھم، وقضاتھم، ولِوالتھم، م،لھ شعاراً  السواد ً  يلبسه لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فى شعاَره كان وال راتباً، لباسا

 ساِئرُ  يكن ولم الصحابة، سائر دون الفتح يومَ  السوداء العمامة لبسُ  له اتفق وإنما البتة، العظام والمجامع والُجَمع، األعياد،

 .أبيض لواؤه كان بل السواد، يومئذ لباسه

  فصل

مھا ثم النساء، ُمتعة إباحةُ  الغزوة، ھذه فى وقع ومما مت الذى الوقت فى مكة،واْخُتلِفَ  ِمن خروجه قبلَ  حرَّ  على الُمتعة، فيه ُحرِّ

 :أقوال أربعة

 .وغيره الشافعى،: منھم.العلماء من طائفة قولُ  وھذا َخْيَبر، يوم أنه: أحدھا

 .وطائفة عيينة، ابنِ  قولُ  وھذا مكة، تحف عامَ  أنه:  والثانى

 .بالفتح ُحَنْين غزاة التصال الثانى، القولُ  ھو الحقيقة فى وھذا ُحَنْين، عام أنه: والثالث

ةِ  عامَ  أنه:  والرابع ةِ  إلى مكة فتح من وھُمه فيه سافر الرواة، بعض من وھم وھو الوداع، َحجَّ  وھم سافر كما الوداع، َحجَّ

ةِ  إلى الِجعرانة رةِ ُعمْ  من معاوية ُ  َصلَّى هللا رسول عن قصرتْ : قال حيث الوداع َحجَّ  فى المروة على بمشقص َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ته، م وقد َحجَّ  يعرض ما كثيراً  واقعة، إلى واقعة وِمن مكان، إلى مكان وِمن زمان، إلى زمان ِمن الوھم وسفرُ  الَحج، فى تقدَّ

 .دونھم فَمن للُحفَّاظ

مت أنَّ :والصحيح ُ  َصلَّى النبى مع الفتح عامَ  استمتعوا أنھم" مسلم صحيح" فى ثبت قد ألنه الفتح، عام الُمتعةإنماُحرِّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  فيھا، مثلُه يقعُ  وال البتة، الشريعة فى بمثله عھد ال وھذا مرتين، النسخُ  لزم َخْيَبر، زمنَ  التحريمُ  كان ولو بإذنه، َوَسلَّمَ  : وأيضا

 سورة فى ذلك بعد أُِبْحنَ  إنما بعد، ثبتت تكن لم الكتاب أھل نساء وإباحة يھوديات، ُكنَّ  وإنما مسلمات، فيھا يكن لم َخْيَبر فإن

َباُت، لَُكمُ  أُِحلَّ  الَيْومَ { : بقوله المائدة يِّ  اْلُمْؤِمَناتِ  ِمنَ  ُھْم،َواْلُمْحَصَناتُ لَ  ِحلٌ  َوَطَعاُمُكمْ  لَُّكْم، ِحلٌ  اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذينَ  َوَطَعامُ  الطَّ

: وبقوله ،] 3: المائدة[}ِديَنُكمْ  لَُكمْ  أْكَمْلتُ  الَيْومَ {: بقوله متصل وھذا ،]5: المائدة[}َقْبلُِكمْ  ِمن اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِمنَ  واْلُمْحَصَناتُ 

 أھل نساء إباحةُ  تكن فلم فيھا، أو الوداع، حجة بعد األمر آِخر فى كان وھذا ،]3: دةالمائ[}ِدينُِكمْ  ِمن َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َيِئسَ  الَيْومَ {

 منھن، اسُتِرقَّ  َمن اسُتِرقَّ  الفتح وبعد الفتح، قبل عدوھم بنساء االستمتاع فى رغبةٌ  للمسلمين كان وال َخْيَبر، زمنَ  ثابتة الكتاب

 َصلَّى هللا رسولَ  أن: "طالب أبى بن على حديث من" الصحيحين" فى بتث بما تصنعون فما: قيل فإن. للمسلمين إماءً  وِصْرنَ 

 ُ  صريح؟ صحيح وھذا" اإلنسية الُحُمر لُُحوم أْكلِ  وعن َخْيَبر، يوم النساء ُمتعة عن نھى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ت قد الحديثُ  ھذا: قيل ُ  َصلَّى لنبىا نھى على االقتصار: والثانى. أحُدھما ھذا: بلفظين روايُته صحَّ  ِنكاح عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

: عيينة ابن سفيان قال: أصبغ بن قاسم قال الزھرى، عن ُعيينة ابن رواية ھذه َخْيَبر، يومَ  األھلية الُحُمر لُحوم وعن الُمتعة،

 أكثرُ  ھذا على: قال ثم": التمھيد" عمر،وفى أبو الُمتعة،ذكره نكاح عن ال َخْيَبر، زمنَ  األھلية الُحُمر لحوم عن نھى أنه يعنى

م: فرواه لتحريمھن، ظرفٌ  َخْيَبر يومَ  أن الرواة بعضُ  فتوھم انتھى، الناس ُ  َصلَّى هللا رسول حرَّ  زمن الُمتعة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

م: فقال الحديث، بعض رواية على بعضھم واقتصر األھلية، والُحُمرَ  َخْيَبر، ُ  َصلَّى هللا رسول حرَّ  زَمن الُمتعة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .البيِّن بالغلط فجاء َخْيَبر،

 ھذا: قيل الُحُمِر؟ تحريم ِمن الُمتعةُ  وأين واحد، وقت فى وقعا قد يكونا لم إذا التحريمين، بين الجمع فى فائدة فأى: قيل فإن

ً  عنه هللا رضى طالب أبى بن على رواه الحديثُ   الُمتعة ُيبيح كان فإنه المسألتين، فى عباس بن هللا عبد عمه ابن على به محتجا

 تحريمَ  وأطلق َخْيَبر، بزمن الُحُمر تحريمَ  وقيَّد التحريمين، له وروى المسألتين، فى طالب أبى بن على فناظره الُحُمر، ولحوم

ُ  َصلَّى هللا رسول إنَّ  تائه، امرؤ إنك: وقال الُمتعة م َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ م لُمتعة،ا حرَّ  قاله كما َخْيَبر، يومَ  األھلية الُحُمر لحوم وحرَّ

ً  األمرين فروى الناس، أكثرُ  وعليه ُعيينة، بنُ  سفيانُ   نظر ھھنا ولكن.الموفق وهللا.. َخْيَبر بيوم لھما مقيِّداً  ال بھما، عليه محتجا

مھا َھلْ : أنه وھو آخر،  الذى ھو ھذا للمضطر؟ وأباحھا عنھا، االستغناء عند مھاحرَّ  أو بحال، ُتباح ال التى الفواحش تحريمَ  حرَّ

عَ  فلما والدم، كالميتة للمضطر أبحُتھا أنا: وقال عباس ابنُ  فيه نظر ع، َمنْ  فيھا توسَّ  ابنُ  أمسك الضرورة، عند يقف ولم توسَّ

ُمواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  اأَيُّھَ  َيا{: ويقرأ إباحتھا يرى مسعود ابنُ  كان وقد عنه، ورجع بحلِّھا، اإلفتاء عن عباس  أََحلَّ  َما َطيَِّباتِ  ُتَحرِّ

ا: قال عنه" الصحيحين" ففى ،]87: المائدة[}لَُكمْ  هللاُ  ُ  َصلَّى هللا رسول مع نغزو كنَّ  أال: فقلنا ِنساء، لنا وليس َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َھا َيا{: هللا عبد قرأ ثم جل،أ إلى بالثوبِ  المرأة ننكح أن لنا رخَّص ثم فنھانا، نختِصى؟ ُمواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ  َماأََحلَّ  َطيَِّباتِ  ُتَحرِّ

 ]87: المائدة[}اْلُمْعَتِدينَ  ُيِحبُّ  الَ  هللاَ  َتْعَتُدوا،إنَّ  َوالَ  لَُكمْ  هللاُ 

مھا،ُيح َمن على الردُّ : أحدھما: أمرين يحتمل الحديث ھذا عقيب اآلية ھذه هللا عبد وقراءة  لما الطيبات ِمن تكن لم لو وأنھا رِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أباحھا  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فإن معتد، وأنه مطلقاً، أباحھا َمن على الرد وھو اآلية، ھذه آِخرَ  أراد يكون أن: والثانى  إنما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 مع الَحَضر فى فيھا رخَّص فَمن. المرأة إلى الحاجة وشدة النساء، عدم وعند الغزو، فى حاجةال وعند للضرورة، فيھا رخَّص

 .المعتدين ُيحب ال وهللا اعتدى، فقد المعتاد، النكاح وإمكان النساء، كثرة

 سولر منادى علينا خرج: قاال األكوع، بن وسلمة جابر، حديث من" صحيحه" فى مسلم روى بما تصنعون فكيف: قيل فإن

ُ  َصلَّى هللا ُ  َصلَّى هللا رسول إنَّ : فقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .النساء ُمتعة: يعنى تستمتعوا، أن لكم أِذن قد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

مھا ثم التحريم، قبل الفتح زمنَ  كان ھذا: قيل : قال األكوع بن سلمة عن ،"صحيحه" فى مسلم رواه ما بدليلِ  ذلك بعد حرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لنا صرخَّ   غزاة ألن الفتح، عام ھو: أوطاس وعام. عنھا نھى ثم ثالثاً، الُمتعة فى أوطاسٍ  عامَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .مكة بفتح متصلة أوطاس
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 األيامَ  والدقيق مرالت ِمن بالَقْبَضةِ  نستمتع كنا: قال هللا، عبد بن جابر عن ،"صحيحه" فى مسلم رواه بما تصنعون فما: قيل فإن

ُ  َصلَّى هللا رسول عھدِ  على  أنه عمر عن ثبت وفيما حريث، بن َعْمرو شأن فى ُعَمرُ  عنھا نھى حتى بكر وأبى َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول عھدِ  على كانتا ُمتعتانِ : قال  .الحجِّ  ةُ وُمتع النساءِ  ُمتعةُ : عنھما أنھى أنا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

مھا الذى ھو ُعَمر إن: تقول طائفة: طائفتان ھذا فى الناس: قيل ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أمر وقد عنھا، ونھى حرَّ  باتباع َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 عبد رواية من فإنه الفتح، عامَ  الُمتعة تحريم فى معبد بن َسْبَرة حديث تصحيح الطائفة ھذه تر ولم الراشدون، الخلفاء َسنَّه ما

 شدة مع" صحيحه" فى حديثه إخراجَ  البخارىُّ  ير ولم معين، ابنُ  فيه تكلم وقد جده، عن أبيه، عن َسْبَرة، بن الربيع بن الملك

 حديثُ  صح ولو: قالوا به، واالحتجاج إخراجه عن يصبر لم عنده صح ولو اإلسالم، أُصول من أصالً  وكونه إليه، الحاجة

ً  باآلية، ويحتجّ  فعلوھا، أنھم يروى حتى مسعود ابن على يخفَ  لم سبرة،  عھد على كانت إنھا: ُعَمر يقل لم صح ولو وأيضا

ُ  َصلَّى هللا رسول ُ  َصلَّى إنه: يقول كان بل عليھا، وأُعاقب عنھا، أنھى وأنا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ مھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ . عنھا ونھى حرَّ

يق عھد على لُتفع لم صح ولو: قالوا دِّ ً  النبوة خالفة عھدُ  وھو الصِّ  .حقا

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أنَّ : عنه هللا رضى على حديثُ  صحَّ  فقد يصح، لم ولو َسْبَرة، حديثِ  صحةَ  رأت: الثانية والطائفة  َعلَْيهِ  هللاَّ

م َوَسلَّمَ   كان حتى اشتھر قد يكن ولم التحريُم، يبلغه مل بفعلھا عنھا أخبر الذى أن على جابر حديث حملُ  فوجب النساء، ُمتعة حرَّ

 التوفيق وبا.. فيھا الواردة األحاديثُ  تأَتلِفُ  وبھذا واشتھر، تحريُمھا ظھر النزاُع، فيھا وقع فلما عنه، ُعَمررضٮا زمنُ 

  والرجلين للرجل وأمانھا المرأة إجارة جواز فى فصل

ُ  َصلَّى النبىُّ  أجاز والرجلين،كما للرجل وأماِنھا المرأةِ  إجارة جوازُ : الفقه من الفتح قصة وفى  ھانىء أُمِّ  أمانَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .لِحمَوْيھا

ُته تغلَّظت الذى المرتد قتل جوازُ  الفقه من وفيھا  وھاجر، أسلم قد كان سرح أبى بن سعد بن هللا عبد فإن استتابة، غير من ِردَّ

ُ  َصلَّى هللا لرسول الوحىَ  يكُتب وكان ، ثم َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  رسولَ  عفان ابن عثمانُ  به أتى الفتح، يومُ  كان فلما بمكة، ولحق ارتدَّ

ُ  َصلَّى هللا  فقال ،"عنقه فيضربَ  بعُضُكم إليه ليقوم عنه أمسكتُ  إنما: "وقال بايعه، ثم طويالً، عنه فأمسك ليبايعه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ته كفُره تغلَّظ قد كان فھذا ،"األَْعُين َخائَِنةُ  لَهُ  َتُكونَ  أَنْ  لَِنبىٍّ  َيْنَبِغى َما: "فقال هللا؟ رسول يا إلىَّ  أومأتَ  ھالَّ : رجل له  بعد بِردَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وكان ويعيُبه، اإلسالم على يطعن بالمشركين ولَِحقَ  ارتدَّ  ثم الوحى، وكتابةِ  وھجرته، إيمانه،  َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  يأمر لم الرضاعة، ِمن أخاه وكان عفان بنُ  عثمانُ  به جاء فلما قتله، ُيريدُ   ولم عثمان، ِمن حياءً  بقتله َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فھاُبوا فيقتله، أصحابه بعضُ  إليه ليقوم ُيبايعه  رسولُ  واستحيى إذنه، بغير قتله على ِدُمواُيقْ  أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا ابقُ  القدرُ  وساعدَ  عثمان، من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الفتوح، من ذلك بعد منه ظھر مما هللا بعبد سبحانه هللا يريد لما السَّ

ً  هللاُ  َيْھِدى َكْيفَ {: بقوله هللا استثنى ممن وكان فبايعه، ُسولَ  أنَّ  َوَشِھُدواْ  إيَماِنِھمْ  َبْعدَ  َكَفُروا َقْوما َناُت، َوَجاَءُھمُ  َحقٌ  الرَّ  الَ  َوهللاُ  الَبيِّ

الِِمينَ  الَقْومَ  َيْھِدى  ُھمْ  َوال الَعَذابُ  َعْنُھمُ  ُيَخفَّفُ  الَ  فِيَھا َخالِِدينَ  أَْجَمِعينَ  والنَّاسِ  َوالَمالَِئَكةِ  هللاِ  َلْعَنةَ  َعلَْيِھمْ  أنَّ  َجَزاُؤُھمْ  أُولَِئكَ  الظَّ

ُ  َصلَّى وقوله ،] 89- 86: عمران آل[}َرحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَ  َفإنَّ  َوأَْصلَُحواْ  َذلَِك◌َ  َبْعدِ  ِمن َتاُبوا الَِّذينَ  إالَّ  ُيْنَظُرونَ   :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى النبى أنَّ : أى ،" األَْعُينِ  َخاِئَنةُ  لَهُ  َتُكونَ  أَن لَِنبىٍّ  َيْنَبِغى َما" ه وال باِطَنه، ظاِھُره ُيخالِفُ  ال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وإذا عالِنيَته، ِسرُّ

حَ  بل به، ُيومِ  لم وأمُره، هللاِ  حكمُ  نفذ   .وأظھره وأَعلَنه، به، صرَّ

  أوطاس غزوة وُتسمى ُحَنْين غزوة فى: فصل

 َصلَّى هللا رسول لِقتال أََتْوا الذين ألنھم َھوازن، غزوةَ  مىوُتس مكانھا، باسم الغزوةُ  فُسمِّيت والطائف، مكة بينَ  موضعان وھما

 ُ  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا برسول َھواِزنُ  سمعت ولما: إسحاق ابن قال  عوف بنُ  مالكُ  جمعھا مكة، ِمن عليه هللاُ  فتح وما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 وھم ھالل، بنى من وناسٌ  بكر، بن وسعدُ  ُكلُّھا، وُجَشمُ  ُمَضرُ  إليه واجتمعت ُكلُّھا، ثقيفٌ  َھواِزن مع إليه واجتمع النَّْصرى،

مة، بنُ  دريدُ : جشم وفى ِكالب، وال كعٌب،: َھواِزن ِمن يحُضْرَھا ولم ھؤالء، إال َعيالن َقْيس من يشھدھا ولم قليل،  شيخ الصِّ

ً  وكان بالحرب، ومعرفُته رأُيهُ  إال فيه ليس كبير باً، شجاعا  وفى األسود، بن قاربُ : األحالف وفى لھم، سيَِّدانِ  ثقيف وفى مجرَّ

 إلى السيرَ  أجمع فلما النَّْصرى، عوف بن مالك إلى الناس أمر وِجماعُ  الحارث، ابن أحمر وأخوه الحارث بن ُسبيع: مالك بنى

ُ  َصلَّى هللا رسول  ُدَرْيدُ  وفيھم الناسُ  إليه اجتمع بأوطاس، نزل فلما وأبناءھم، ھمونساءَ  أموالَھم الناس مع ساق َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

مة، بن  أسمع مالى َدْھٌس، َسْھلٌ  وال ِضْرس، َحْزنٌ  ال الخيل، َمَجالُ  نِْعمَ : قال. بأوطاس: قالوا أنتم؟ واد بأى: قال نزل فلما الصِّ

. وأبناءھم وأموالَھم ِنساَءُھم الناسِ  مع عوفٍ  بن مالِكُ  ساق: قالوا الشاء؟ وُيعار الصبى، وُبكاء الحمير، وُنھاق البعير، ُرغاء

 من بعده ما له كائن يومٌ  ھذا وإن قومك، رئيسَ  أصبحتَ  قد إنك ؛ مالك يا: قال. له وُدعي مالك، ھذا: قيل مالك؟ أَْينَ : قال

 ونساَءھم، أبناءھم، الناس مع سقتُ  :قال الشاء؟، وُيعار الصغير، وُبكاء الحمير، وُنھاق البعير، ُرغاء أسمع مالى األيام،

 المنھزمَ  يردُّ  وھل وِهللا، ضأنٍ  راعي: فقال. عنھم ليقاتل وماله أھلَه رجل ُكلِّ  خلفَ  أجعل أن أردتُ : قال ولَِم؟: قال. وأموالَھم

 كعبٌ  فعلت ما: قال ثم ومالك، أھلك فى فُِضْحتَ  عليَك، كانت وإن ورمحه، بسيفه رجلٌ  إال ينفْعك لم لك كانت إن إنھا ، شيء

، الَحدُّ  غاب: قال. منھم أحدٌ  يشھْدھا لم: قالوا وِكالب؟  ولَوِدْدت ِكالب، وال كعبٌ  عنه َتِغبْ  لم وِرفعة، عالءٍ  يوم كان لو والِجدُّ

 عامر، من نِ الَجَذَعا َذاِنكَ : قال عامر، بن وَعْوف عامر، بن َعْمرو: قالوا منكم؟ شھدھا فَمن وكالب، كعبٌ  فعلت ما فعلتم أنكم

 بالدھم ُمتمنَّع إلى ارفعھم شيئاً، الخيل نحورِ  إلى َھواِزن َبْيضةِ  الَبْيضةِ  بتقديم تصنع لم إنك ؛ مالك يا. يضران وال ينفعان ال

باة الق ثم قومھم، وُعليا  أحرزتَ  وقد ذلك، أْلفاك عليك، كانت وإن وراَءك، َمنْ  بك لحقَ  لك، كانت فإن الخيل، متون على الصُّ

 حتى السيف ھذا على ألتَّكئِنَّ  أو َھواِزن، معَشرَ  يا لُتِطيُعنَّنى وهللاِ  َعقلَُك، َوَكِبرَ  َكِبْرتَ  قد إنك أفعُل، ال وهللاِ : قال. ومالك أھلك

 .َيفُْتنى ولم أشھده لم يوم ھذا: ُدريد فقال أطعناك،: فقالوا ورأى، ِذكر فيھا لُِدريد يكون أن وكره ظھرى، ِمن يخُرجَ 

 َوأََضعْ  فِيَھا أَُخبُّ ...  َجَذعْ  فِيَھا لَْيَتِنى ايَ 

َمعْ  َوْطَفاءَ  أقُودُ  َھا...  الزَّ  َصَدعْ  َشاةٌ  َكأَنَّ

وا ثم سيوفكم، ُجفون فاكسروا رأيتُموھم إذا: للناس مالك قال ثم ً  وبعث.. واحد رجل شدةَ  ُشدُّ قت وقد فأََتْوه رجاله، ِمن عيونا  تفرَّ

ً  ِرجاالً  رأينا: قالوا شأنكم؟ ما ويلكم: قال أوصالُھم، ه ما فوهللاِ  ترى، ما أصاَبَنا أن تماسكنا ما وهللاِ  ُبلٍق، خيل على بيضا  ذلك ردَّ

 .ُيريدُ  ما على َمَضى أن وجھه عن
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ُ  َصلَّى هللا نبىُّ  بھم سمع ولما  فيھم فُيقيم الناس، فى دُخلي أن وأمره األسلمى، َحْدَردٍ  أبى بن هللا عبد إليھم بعث َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 هللا رسول حرب من له جمعوا قد ما وعلم سِمعَ  حتى فيھم فدخل حدرد، أبى ابن فانطلق بخبرھم، يأتيه ثم علمھم، يعلَم حتى

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أتى حتى أقبل ثم عليه، ُھم ما ھوازن وأمر مالك ِمن وَسِمعَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  الخبر فأخبره َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أجمع فلما ً  أُمية بنِ  صفوان عند أن له ُذِكرَ  َھواِزن، إلى السير َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  إليه، فأرسل وسالحاً، أدراعا

ً : صفوان فقال غداً، عدونا فيه نلقى ھذا ِسالحك أِعْرنا ؛ أُمية أبا يا: فقال مشرك، يومئذ وھو  َعاِريَّةٌ  َبلْ : "قال محمد؟ يا أغصبا

َيَھا َحتَّى َمْضُموَنةٌ  ُ  َصلَّى هللا رسول أن فزعموا السالح، ِمن يكفيھا بما ِدرع مائة فأعطاه بأس، بھذا ليس: فقال ،"إلَْيكَ  ُنَؤدِّ  هللاَّ

 .ففعل حملھا، يكفَيھم أن سأله َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  خرج ثم  بھم هللا ففتح معه، خرجوا الذين أصحابه من آالف عشرة مع مكة، أھل ِمن ألفانِ  معه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .ھوازن لقاء ُيريد مضى ثم أميراً، مكة على أسيد بن عتَّابَ  واستعمل ألفاً، عشر اثنى وكانوا مكة،

ثنى: إسحاق ابن قال  استقبلنا لما: قال هللا، عبد بن جابر أبيه عن جابر، ابن الرحمن عبد عن قتادة، بن عمر بن عاصم فحدَّ

 قد القومُ  وكان الصبح، َعماية وفى: قال. انحداراً  فيه ننحدر إنما َحُطوط، أجوفَ  ِتھامة أودية من وادٍ  فى انحدرنا ُحَنْين، وادى

ون ونحن راعنا ما فوهللاِ  عدواوأ وتھيؤوا، أجمعوا، قد ومضايقه، وأْحنائه ِشعابه فى لنا فَكَمُنوا الوادى، إلى سبقونا  إال منحطُّ

وا قد الكتائُب، ةَ  علينا شدُّ ُ  َصلَّى هللا أحد،وانحازرسولُ  على منھم أحدٌ  َيْلِوى ال راجعين الناسُ  وانشمر واحد، رجل َشدَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َھا أْينَ  إلى: "قال ثم اليمين، ذاتَ  َوَسلَّمَ  ، َھلُمَّ  النَّاُس؟ أَيُّ دُ  أَنا هللا، ُسولُ رَ  أنا إلىَّ ُ  َصلَّى هللا رسول مع وبقى ،"هللا َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  هللاَّ

 على: بيته أھل ومن وعمر، بكر أبو: المھاجرين من معه ثبت وفيمن بيته، وأھلِ  واألنصارِ  المھاجرين من َنَفرٌ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

 وقُِتلَ  أيمن، أُم ابن وأيمن زيد، بن وأُسامةُ  الحارث، بن وربيعةُ  العباس، بن والَفضل وابنه، الحارث بن سفيان وأبو والعباس

 إذا خلفه، وَھواِزنُ  َھواِزن، أمامَ  طويل ُرمح رأس فى سوداء راية بيده أحمر له جمل على َھواِزن من ورجل: قال. يومئذ

 ورجل طالب، أبى بن على عليه أھوى إذ كذلك ھو فبينا فاتبعوه، وراءه لمن رمحه رفع الناُس، فاته وإذا برمحه، طعن أدرك،

 الرجل، على األنصارىُّ  ووثب عجزه، على فوقع الجمل، عرقوبى فضرب َخْلفِِه، منْ  على فأتى: قال ُيريدانه، األنصار من

 ِمن الناس راجعةُ  رجعت ما فوهللاِ : قال الناُس، فاجتلد: قال رحله، عن فانجعفَ  ساقه، بنصف قَدمه أطن ضربةً  فضربه

ُ  َصلَّى هللا رسول عند األسارى وجدوا حتى مھزيمتھ  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول َمع كان َمن ورأى المسلمون، انھزم ولما: إسحاق ابن قال  تكلَّم الھزيمة، مكة أھل ُجفاة ِمن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

غِن، من أنفسھم فى بما منھم رجال  ِكنانته، فى لمعه األزالمَ  وإن البحر، دونَ  ھزيمتُھم تنتھى ال: ربح بن سفيان أبو فقال الضِّ

ْحرُ  بطل أال: َكلََدة صوابه :ھشام ابن وقال الحنبل بن َجَبلَة وصرخ ً  بعدُ  وكان ألُمه أخوه صفوانُ  له فقال اليوم، السِّ : مشركا

 .َھواِزن ِمن رجلٌ  يربَّنى أن من إلىَّ  أحبُّ  قريش، ِمن َرُجلٌ  َيُربَّنى ألن فوهللاِ  فاك، هللاُ  فضَّ  اسكت

ُ  َصلَّى هللا رسول دخل الفتح، عامُ  كان لما: قال الَحَجبى، ُعثمان بن شيبة عن سعد ابنُ  وذكر : قلت َعنوة، مكة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ة، محمد ِمن أُصيب أن اختلطوا إن فعسى بُحَنْين، َھواِزن إلى قريش مع أسيرُ   قريش بثأر قمتُ  الذى أنا أكونف منه، فأثارَ  ِغرَّ

 فى األمر يزدادُ  ال له خرجتُ  لما ُمْرصداً  وكنت أبداً، تبعُته ما محمداً، اتبع إال أحد والعجم العرب ِمن يبقَ  لم لو: وأقولُ  ُكلِّھا،
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ُ  َصلَّى هللا رسولُ  اقتحم الناُس، اختلط فلما قوًة، إال نفسى  منه، أريدُ  ما أريدُ  فدنوتُ  السيف، لتَ فأص بغلته، عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  بصرى على يدى فوضعتُ  يمحُشنى، كاد كالبرق نار ِمن ُشواظٌ  لى فُرفِعَ  إياه، أشعره ِكدتُ  حتى سيفى ورفعتُ   عليه، خوفا

ُ  َصلَّى هللا رسول إلىَّ  فالتفتَ   ِمنَ  أَِعْذهُ  اللُھمَّ : "قال ثم َصْدِرى، َفَمَسحَ  ِمْنُه، َفَدَنْوتُ " ِمنِّى اْدنُ  َشْيُب؛ َيا: "فنادانى َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ْيَطانَ   اْدنُ : "قال ثم نفسى، فى كان ما هللاُ  وأذھبَ  ونفسى، وبصرى، سمعى، ِمنْ  إلىَّ  أحبَّ  ساعَتِئذٍ  كان لھو فوهللاِ : قال" الشَّ

ً  كان لو أبى الساعة تلك لقيتُ  ولو شئ، ُكلَّ  بنفسى أقَيه أن أحب أنى يعلمُ  هللا بسيفى، أضربُ  أماَمه فتقدمتُ  ،"فقاِتلْ   ألوقعتُ  حيا

وا المسلمون، تراجعَ  حتى لزمه فيمن ألزُمه فجعلتُ  السيف، به ةَ  فكرُّ َبتْ  واحد، رجل َكرَّ ُ  َصلَّى هللا رسولِ  بغلةُ  وقُرِّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

قوا حتى أثرھم فى وخرج عليھا، فاستوى َوَسلََّم،  دخل ما عليه، فدخلتُ  ِخباءه، فدخل معسكره، إلى جعور وجه، ُكلِّ  فى تفرَّ

ً  غيرى أحدٌ  عليه ا َخْيرٌ  بكَ  هللاُ  أرادَ  الذى َشْيُب؛ يا: "فقال به، وسروراً  وجھه، لرؤية حبا ثنى ثم ،"لَِنْفِسك أَرْدتَ  ممَّ  ما بكلِّ  حدَّ

. لى استغفر: قلت ثم هللا، رسولُ  وأنكَ  هللاُ، إال هإل ال أنْ  أشھدُ  فإنى: فقلتُ : قال قط، ألحد أذكره أكن لم ما نفسى فى أضمرتُ 

 ".لَكَ  هللاُ  َغَفرَ : "فقال

ثنى: إسحاق ابن وقال ْھرى، وحدَّ ُ  َصلَّى هللا رسولِ  لمعَ  إنى: قال المطلب، عبد ابن العباس أبيه عن العباس، بن كثير عن الزُّ  هللاَّ

ً  امرءاً  وكنت بھا، َشَجْرُتھا قد البيضاء، بغلته ِبَحَكَمةِ  آخذٌ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ُ  َصلَّى هللا رُسولُ  قال الصوت، شديدَ  جسيما  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َھا أْينَ  إلى: "الناس من رأى ما رأى حين يقول  يا: اْصَرخْ  َعبَّاسُ  يا: "فقال شىء، على َيْلُوون الناس أر فلم: قال". النَّاسُ  أَيُّ

ُمَرةِ  أَْصَحاب َياَمْعَشرَ  األْنَصاِر، َمْعَشر  فيأخذ ذلك، على يقِدرُ  فال بعيَره، ليثنى الرجلُ  فيذھبُ : قال.لَبَّْيكَ  لَبَّْيكَ : فأجابوا ،"السَّ

 هللا رسول إلى ينتھىَ  حتى الصوت ويؤم سبيلَه، وُيخلى بعيره، عن ويقتِحمُ  وُترَسه، وقوسه سيَفه ويأخذ ُعُنقه، فى فيقذفھا ِدرعه

ُ  َصلَّى لَ  الدعوة فكانت فاقتتلُوا النَّاس، استقبلُوا مائة، منھم إليه اجتمع إذا حتى َوَسلََّم، هِ َعلَيْ  هللاَّ  ثم لألنصار، يا: ماكانت أوَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأشرف الحرب، عند ُصُبَراً  وكانوا للخزرج، يا: آخراً  خلصت  ُمْجَتلَدِ  إلى فنظر ركائبه، فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :غيره وَزاد" الَوطيسُ  َحِمىَ  اآلنَ : "فقال َيْجَتلُِدوَن، ھمو القوم،

ِبىُّ  أَنا لِبْ  َعْبدِ  اْبنُ  أنا...  َكِذبْ  الَ  النَّ  الُمطَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أخذ ثم": مسلم صحيح" وفى  َوَربِّ  اْنَھَزُموا:"قال الُكفَّاِر،ثم وجوه فى بھا َحصَياٍت،فرمى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

دٍ مُ  ُھم أرى ِزْلتُ  فما رماھم، أن إال ھو فما ،"َحمَّ  .ُمْدِبَراً  وأمَرھم كليالً، َحدَّ

 خلق فما ،"الُوُجوهُ  َشاَھتِ : "وقال وجوَھھم، بھا استقبل ثم األرض، ُتراب ِمن قبضة قبضَ  ثم البغلة، عن نزل إنه: له لفظ وفى

ً  منھم هللاُ  ً  عينيه مأل إال إنسانا  .مدبرين ولَّواف القبضة، بتلك ترابا

 ِمن أقبل األسود، الَبجادِ  مثلَ  ُحَنْينٍ  يومَ  يقتتلون والناس القوم، ھزيمةِ  قبل رأيت لقد: قال مطعم، بن ُجبير عن إسحاق ابن وذكر

 أنھا أشك فلم القوم، ھزيمة إال يكن فلم الوادى، مأل قد مبثوث أسودُ  نمل فإذا فنظرتُ  القوم، وبينَ  بيننا سقط حتى السماء

 .لمالئكةا

ه بأوطاس، بعُضھم وعسكر َعْوف، بن مالكُ  ومعھم الطائف، أتوا المشركون، انھزم ولما: إسحاق ابن قال  نحو بعُضھم وتوجَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وبعثَ  نخلَة، ه َمن آثار فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ، عامر أبا أوطاس قِبل توجَّ  َمن بعضَ  الناس ِمن فأدرك األشعرىَّ
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 هللاُ، فھزمھم عليه، هللا ففتح فقاتلھم، أخيه، ابن وھو األشعرى، موسى أبو الراية فأخذ فقُِتل، بسھم فُرِمى القَِتال، فناوُشوه زم،انھ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال عامر، أبى قاتل وقتل  َكِثيرٍ  َفْوقَ  القَِياَمةِ  َيْومَ  هُ واْجَعلْ  َوأَْھلِه، َعاِمرٍ  أبى لُعَبْيدٍ  اْغفِرْ  اللُھمَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .موسى ألبى واستغفر" َخْلقِكَ  ِمنْ 

ن حتى عوف بن مالكُ  ومضى ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وأمر ثقيف، بحصن تحصَّ ْبى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ذلكَ  َفُجِمعَ  ُتْجَمعَ  أن والغنائمِ  بالسَّ

ھوه ُكلُُّه، بىُ  وكان الِجْعَراَنِة، إلى ووجَّ  شاة، ألف أربعين من أكثرَ  والغنم ألفاً، وعشرين أربعةً  واإلبلُ  رأس، آالف ستةَ  السَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول بھم فاستأنى فضة، أُوقية آالف وأربعة  باألموال بدأ ثم ليلة عشرة ِبْضعَ  مسلمين عليه يقَدموا أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

لَ  قلوُبھم المؤلَّفةَ  وأعطى فقسمھا، : فقال يزيد؟ ابنى: فقال اإلبل، من ومائةً  أُوقية، أربعين حرب بنَ  سفيان أبا فأعطى ناِس،ال أوَّ

ًة، أْرَبِعينَ  أْعُطوهُ : "قال معاوية؟ ابنى: فقال ،"اإلبل ِمنَ  َوِمائةً  أُوقِيَّةً  أْرَبِعينَ  أْعُطوهُ "  بن حكيم وأعطى ،"اإلبل من َوِماَئةً  أُوقِيَّ

 بن العالء وأعطى اإلبل، من مائة كلدة بن الحارث بن النضر وأعطى فأعطاه، أُخرى مائة ألهس ثم اإلبل، من مائة ِحزام

 فكمَّل شعراً، ذلك فى فقال أربعين، مرداس بن العباسَ  وأعطى الخمسين وأصحاب المائة أصحاب وذكر خمسين، الثقفى حارثة

 .المائة له

ھ ثم والناس، الغنائم بإحصاءِ  ثابت بن زيد أمر ثم ً  رجل لكل سھاُمھم فكانت الناس، على افضَّ  فإن شاة، وأربعينَ  اإلبل من أربعا

ً  كان  .شاة ومائة وعشرين بعيراً  عشر اثنى أخذ فارسا

ثنى: إسحاق ابن قال  هللا رسولُ  أعطى لما: قال الخدرى سعيد أبى عن لبيد، بن محمود عن قتادة، بن عمر بن عاصم وحدَّ

ُ  َصلَّى  الحىُّ  ھذا َوَجدَ  شىء، منھا األنصار فى يكن ولم العرب، قبائل وفى قريش، فى العطايا تلك ِمن أعطى ما مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وهللاِ  لقى: قائلُھم قال حتى القالُة، فيھم َكُثرت حتى أنفسھم، فى األنصار من  عليه فدخل قوَمه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 الذى الفئ ھذا فى صنعتَ  لِما أنفسھم فى عليك َوَجدوا قد األنصار من الحىَّ  ھذا إن هللا؛ رسول يا: الفق عبادة، بنُ  سعدُ 

ً  عطايا وأعطيتَ  قومك، فى قسمتَ  أصبَت،  :قال. شىء منھا األنصار من الحىِّ  ھذا فى يكن ولم العرب، قبائل فى ِعظاما

 فجاء: قال" الَحِظيَرةِ  ھِذهِ  فى َقوَمكَ  لى فاْجَمعْ : "قال. قوِمى ِمن إال أنا ما هللا؛ ولَ رس يا: قال ؟"َسْعدُ  َيا َذلِكَ  ِمنْ  أَْنتَ  فأَْينَ "

ھم، آخرون وجاء فدخلوا، فتركھم، المھاجريَن، من رجالٌ   من الحىُّ  ھذا لك اجتمع قد: فقال سعٌد، أتى اجتمعوا، فلما فردَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأتاھم األنصار،  َقالَةٌ  َما األْنَصاِر؛ َمْعَشرَ  َيا: "قال ثم أھله، ھو بما عليه وأثنى هللا، َفَحِمدَ  َسلََّم،وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ؟"قُلُوبُكم َبْينَ  هللاُ  َفأَلَّفَ  وأَْعَداءً  بى، هللاُ  َفأَْغَناُكمُ  وَعالَةً  بى، هللاُ  َفَھداُكم ُضالَّالً  آِتُكمْ  ألَمْ  أَْنفُِسُكْم، فى َوَجْدُتُموَھا وِجَدةٌ  َعْنُكم، َبلََغْتنى

 المنُّ  ولِرُسولِه ِ  هللا، رسولَ  يا نجيُبك بماَذا: قالوا ؟"األْنَصارِ  َمْعَشرَ  يا ُتجيُبونى أاَلَ : "قال ثم وأفضُل، أَمنُّ  ورسولُه هللا: قالوا

ْقُتمْ  َفلََصَدْقُتم لَقُْلُتم، ِشْئُتم، لَوْ  وهللاِ  أََما: "قال والَفْضُل؟ ً  َتَناأََتيْ : ولَُصدِّ با ْقَناَك، ُمَكذَّ  فآَوْيَناَك، َوَطِريداً  َفَنَصْرَناَك، وَمْخُذوالً  َفَصدَّ

ْنَيا ِمنَ  لَُعاَعةٍ  فى أَْنفُِسُكم فى األْنصارِ  َمْعَشرَ  َيا علىَّ  أَوَجْدتم فآسيناَك، وعاِئالً  ً  بَِھا َتأَلَّْفتُ  الدُّ  إْسالِمُكم، إلى َووَكْلُتُكم لُِيْسلُِموا، قوما

دٍ  َنْفسُ  َفوالَّذى رحالِكم، إلى هللا ِبَرُسولِ  وَتْرِجُعونَ  والَبعير، بالشَّاء النَّاسُ  َيْذَھبَ  أنْ  األْنَصارِ  َمْعَشرَ  يا َتْرَضْونَ  أال  لََما بَيِدهِ  ُمَحمَّ

ا خيرٌ  ِبهِ  َتْنَقلُِبون ً  النَّاسُ  َسَلكَ  َولَوْ  صاِر،األنْ  ِمن اْمُرءاً  َلُكْنتُ  الِھْجَرةُ، َولَْوال ِبِه، َيْنَقلُِبونَ  ِممَّ ً  األنصار وَسلََكت َوَوادياً، ِشْعبا  ِشْعبا
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 ً  أبناءِ  وأبناءَ  األْنصار، َوأَْبَناءَ  األْنَصارَ  اْرَحمِ  اللُھمَّ  ِدثاٌر، والنَّاسُ  ِشَعاٌر، األنصارُ  وواديھا، األْنصارِ  ِشْعبَ  لََسلْكتُ  َوَواديا

 ".األْنصار

ُ  َصلَّى هللا برُسولِ  َرضيَنا: وقالوا لِحاھم، ضلُواأخ حتَّى القومُ  فبكى: قال ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  هللا رسولُ  انصرف ثم وحظاً، َقْسَما

ُ  َصلَّى قوا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .وتفرَّ

ى عبد بن الحارث بنت الشَّيماءُ  وقدمت ُ  َصلَّى هللا رسول أُختُ  الُعزَّ  إنى هللا؛ رسول يا: فقالت لّرضاعة،ا من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ةٌ : قالت ؟"ذلك عالَمةُ  وما: "قال الرضاعة، ِمن أخُتك َكُتكَ  وأنا ظھرى، فى َعَضضتنيھا عضَّ  َصلَّى رسولُ  فعرف: قال. متورِّ

 ُ َمًة، ُمَحبََّبةً  َفِعْنِدى ةَ اإلقامَ  أْحَبْبتِ  إنْ : "فقال وخيَّرھا، عليه وأجلسھا رداَءهُ، لھا فبسط. العالمة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أنْ  أْحَبْبتِ  وإنْ  ُمَكرَّ

نى ُتَمتِّعنى بل: قالت ؟"َقْوِمكِ  إلى َفَتْرِجعى أَُمتَِّعكِ  : له يقال ُغالما أعطاھا أنه سعد بنو فزعمت ففعل، قومى، إلى وتردُّ

 هللا رسول فأعطاھا فأسلمت،: عمر أبو وقال. بقية نسلھما من فيھم يزل فلم اآلخر، من إحداھما فزوجت وجارية،" مكحول"

ُ  َصلَّى  .لقب والشيماء: وقال. حذافة وسماھا وشاًء، ونعما، وجارية، أعبد ثالثة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول على َھواِزنَ  وفد وقدم  عمُّ  ُبرقان أبو وفيھم ُصَرد، بن ُزَھيرُ  ورأُسھم رجالً، عشر أربعةَ  وھم َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول  الرضاعة، من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ْبى عليھم نَّ َيمُ  أن فسألوه  إلَْيُكم أَحبُّ  وِنَساُؤُكمْ  َفأَْبَناُؤُكم أْصَدقُُه، إلىَّ  الَحِديث أَحبَّ  وإنَّ  َتَرْوَن، َمنْ  َمِعى إنَّ : "فقال واألموال، بالسَّ

ً  باألحساب نعِدلُ  كنا ما: قالوا ؟"أْمَوالُُكمْ  أمْ  ا: فقولوا َفقُوُموا الَغَداةَ  َصلَّْيتُ  إذا: "فقال شيئا ُ  َصلَّى هللا ِبَرُسولِ  َنْسَتْشفِعُ  إنَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا َرُسولِ  إلى ِبالُمؤمنين وَنْسَتْشفِعُ  الُمؤِمنيَن، إلى َوَسلَّمَ  واَيرُ  أنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  قاموا الغداة، صلَّى فلما ،"َسْبيَنا َعلَْيَنا دُّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال ذلَِك، فقالُوا ا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ لِِب، َعْبدِ  ولبنى لى َكانَ  َما أمَّ  فقال ،"النَّاسَ  لَُكمُ  َوَسأَْسأَلُ  لَُكْم، َفُھوَ  الُمطَّ

ُ  َصلَّى هللا سوللِر فھو لنا كان ما: واألنصار المھاِجُرونَ   وقال فال، تميم وبنو أنا أما: حابس بنُ  األقرعُ  فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 فھو لنا كان ما: سليم بنو فقالت فال، سليم وبُنو أنا أما: مرداس بنُ  العباسُ  وقال فال، َفزارة وبنو أنا أما: ِحصن بن ُعيينة

ُ  َصلَّى هللا لرسول نتمونى،: مرداس بنُ  العباسُ  فقال َم،َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال وھَّ  القَّْومَ  ھؤالء إنَّ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ْرُتھم، وَقد َسْبَيُھم، اْسَتأَنْيتُ  ُكْنتُ  وَقدْ  ُمْسلِِميَن، َجاؤوا َقدْ   َفَطاَبتْ  شئ، ِمْنُھنَّ  هُ ِعْندَ  كانَ  فمنْ  َشيئاً، والنِّساء باألبناء َيْعِدلُوا َفلَمْ  َخيَّ

ه، بأن َنْفَسهُ  لِ  منْ  فرائضَ  ستُّ  َفِريَضةٍ  ِبُكلِّ  ولَهُ  عليِھْم، فليردَّ  ِبَحقِِّه، َيْسَتْمِسكَ  أنْ  أَحبَّ  َوَمنْ  ذلَك، فسبيلُ  َيُردَّ  هللاُ  يفئ ما أوَّ

ُ  َصلَّى هللا لرسول طيبنا قد: الناسُ  فقال ،" علينا ا: "فقال. َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فاْرِجُعوا َيْرَض، لَمْ  ِممَّنْ  ِمْنُكمْ  َرِضىَ  َمنْ  نعِرفُ  ال إنَّ

 .وأبناءھم نساءھم عليھم فردوا ،" أَْمَرُكم عرفاُؤكم إليَنا َيرَفعَ  َحتَّى

ھا ثم يديه، فى صارت عجوزاً  يرد أن أبى فإنه حصن، بن ُعيينة غير أحد منھم يتخلف ولم  هللا رسولُ  وكسا ذلك، بعد ردَّ

ُ  َصلَّى بىَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .قُبطية قُبطية السَّ
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 الحكمية والنُّكت الفقھية المسائل من الغزوة ھذه تضمنته ما بعض إلى اإلشارة فى: فصل

ة، فتح إذا أنه الوعد، صادقُ  وھو رسولَه، وعد قد وَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  كان  بأسرھا، العربُ  له ودانت أفواجاً، دينه فى النَّاسُ  دخل مكَّ

 لحرب ويتألَّبوا يجمعوا وأن اإلسالم، عن َتِبَعَھا وَمن َھواِزنَ  قلوبَ  أمسك أن تعالى ِحكمُته اقتضت المبين، الفتحُ  له تمَّ  فلما

ُ  َصلَّى هللا رسول ً  غنائُمھم ونولِتك لدينه، ونصره لرسوله، إعزازه وتمامُ  هللا، أمرُ  لِيظھر والمسلمين، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  شكرانا

 أحدٌ  بعدُ  ُيقاومھم فال مثلھا، المسلمون يلق لم التى العظيمة الَشْوكة لھذه وقھَره وِعباَده، رسولَه سبحانه هللاُ  ولُيظھرَ  الفتح، ألھل

 المسلمين أذاق أن سبحانه حكمُته واقتضت للمتوسمين وتبدو للمتأملين، تلوحُ  التى الباھرة الحكم ِمن ذلك ولغير العرب، من

ً  لُِيطاِمنَ  َشْوكتھم وقوةِ  وُعددھم، َعددھم، كثرة مع والكسرة الھزيمة مرارةَ  أوالً   وحرمه بلَده تدخل ولم بالفتح، ُرفِعت ُرؤوسا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  دخله كما ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  رأسه واضعا ً  سرجه َتَمسُّ  تكادُ  ذقنه إنَّ  حتى فرسه، على منحنيا  لربه، تواضعا

 ً ته، واستكانةً  لعظمته، وخضوعا  لَنْ : "قال لمن ُسبحانه ولِيبين بعَده، ألحد وال قبله ألحد َيِحلَّ  ولم وبلده، َحَرمهُ  له أحلَّ  أن لعزَّ

 سبحانه وأنه غيره، له ناصر فال يخُذله، وَمن له، غالب فال ينصُره، َمن وأنه عنده، من ھو إنما النصرَ  أن" قِلَّةٍ  عن الَيْومَ  ُنْغلَبَ 

 قلوُبھم، انكسرت فلما ُمدبرين، فوليُتم شيئاً، عنكم ُتغن لم فإنھا أعجبتكم، التى كثرُتكم ال ودينه، رسوله نصر تولَّى الذى ھو

 اقتضت وقد تروھا، لم جنوداً  وأنزل المؤمنين، وعلى رسوله على سكينَته هللا فأنزل النصر، َبِريدِ  مع الجبر ِخلَعُ  إليھا أُرسلت

ُمنَّ  أَن َوُنِريدُ {: االنكسار أھل على تفِيضُ  إنما وجوائَزه النصر ِخلَعَ  أن كمُتهح ةً  َوَنْجَعلَُھمْ  األَْرِض  فِى اْسُتْضِعفُواْ  الَِّذينَ  َعلَى نَّ  أَِئمَّ

ا ِمْنُھم وُجُنوَدُھَما وَھاَمانَ  فِْرَعْونَ  َوُنِرىَ  األَْرِض  فِى لَُھمْ  وُنَمكِّنَ  اْلَواِرثينَ  َوَنْجَعلَُھمُ   ]6: القصص[}َيْحَذُرون َكاُنواْ  مَّ

ً  وال سبياً، وال متاعاً، وال فضًة، وال ذھباً، منھا يغنُموا فلم مكة، غنائمَ  الجيش منع لما سبحانه هللا أن: ومنھا  روى كما أرضا

 الخيل بإيجافِ  فتحوھا قد وكانوا. ال: لقا َشْيئاً؟ الَفْتح َيْومَ  َغِنُموا َھلْ : جابراً  سألتُ : قال منبِّه، ابن وھب عن داود، أبو

ك القوة، أسباب ِمن الجيشُ  إليه يحتاج ما إلى حاجة وفيھم آالف، عشرةُ  وُھم والركاب،  لغزوھم، المشركين قلوبَ  سبحاَنه فحرَّ

مَ  ه،وجند لِحزبه وكرامًة، وِضيافًة، ُنُزالً، معھم وَسبيھم وشائھم، وَنعمھم، أموالھم، إخراجَ  قلوبھم فى وقذفَ   سبحانه تقديَره وتمَّ

 وأوليائه، رسوله على نصَرهُ  هللاُ  أنزل فلما مفعوالً، كان أمراً  هللاُ  ليقضى النصر، مبادئ لھم وأالح الظفر، فى أطمعھم بأن

 هللاُ  فأوحى وذراريكم، نسائكم فى وال دمائكم، فى لنا حاجةَ  ال: قيل ورسوله، هللا سھامُ  فيھا وجرت ألھلھا، الغنائمُ  وبردت

 وأَْبَناَءُكم ِنَساَءُكم َعلَْيُكمْ  َنُردَّ  أن وإتيانكم إسالِمكم ُشْكرِ  ِمن إن: فقيل. مسلمين فجاؤوا واإلنابَة، التوبةَ  قلوبھم إلى سبحانه

ا َخْيراً  ُيْؤِتُكمْ  َخْيراً  قُلُوِبُكمْ  فِى هللاُ  َيْعلَمِ  إن{و َوَسْبَيُكم، مَّ ِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاُ  ْم،لَكُ  َوَيْغفِرْ  ِمْنُكمْ  أُِخذَ  مِّ  ]70: األنفال[}رَّ

: فيقال بالذكر، الغزاتين ھاتين بين ُيْقَرنُ  ولھذا ُحَنْين، بغزوة غزوھم وختم بدر، بغزوةِ  العرب غزو افتتح سبحانه هللا أن: ومنھا

ُ  َصلَّى والنبىُّ  لغزاتين،ا ھاتين فى المسلمين مع بأنفسھا قاتلت والمالئكة سنين، سبعُ  بينھما كان وإن وُحَنْين، بدرٌ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول لغزو العرب جمرةُ  ُطفَِئت الغزاتين وبھاتين فيھما، بالحصباء المشركين وجوه فى رمى  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

فتھم:فاألُولى والمسلمين، ھم، ِمن وكسرت خوَّ  يجدوا لم حتى جمعھم وأذلَّت سھاَمھم، واستنفدت قواھم، استفرغت: والثانية َحدِّ

 .هللا دين فى الدخول من ُبداً 
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حھم مكة، أھلَ  بھا َجَبرَ  سبحانه هللا أن: ومنھا  كان وإن كسرھم، من نالھم لما كالدواء فكانت والمغنم، النصر من نالُوه بما وفرَّ

فھم جبرھم، عينَ   عليھم ُنِصُروا وإنما طاقة، بھم لھم يكن لم فإنه َھواِزن، شر من عنھم صرف بما عليھم نعمته تمامَ  وعرَّ

ھم ألكلھم عنھم، أُفردوا ولو بالمسلمين،  .تعالى هللا إال بھا ُيحيط ال التى الحكم من ذلك غير إلى... عدوُّ

 فصل

ه بقصد معس إذا اإلمام وأن بخبرھم، ليأتيه عدوه بين يدخلُ  وَمنْ  العيونَ  يبعث أن له ينبغى اإلمام أن: الفقه من وفيھا  له، عدوِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  سار كما إليھم، يسيرُ  بل ينتظرھم، يقُعد ال وَمَنَعة قوة جيشه وفى  .بُحَنْين لقيھم حتى َھواِزن إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

تھم المشركين سالحَ  يستعيرَ  أن له اإلمام أن: ومنھا ُ  ىَصلَّ  هللا رسولُ  استعار كما عدوه، لِقتال وُعدَّ  أدراع َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .مشركٌ  يومئذ وھو صفوان،

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فإن وشرعاً، قدراَ  لمسبباتھا هللا نصبھا التى األسبابِ  استعمالَ  التوكل تمام ِمن أن: ومنھا  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

الً، الخلق أكملُ  وأصحابه ھم، َيْلَقْونَ  كانوا وإنما توكُّ ُنون موھ عدوَّ الح، بأنواع متحصِّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ودخل السِّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ة،  ]67: المائدة[}النَّاسِ  ِمنَ  َيْعِصُمكَ  َوهللاُ {: عليه هللا أنزل وقد رأسه، على والَبْيَضةُ  مكَّ

ً  فعله ھذا بأن تارة الجواب فى ويتكايس ھذا، يستشكلُ  العلم فى رسوخ وال عنده، تحقيق ال ممن وكثير  بأن وتارة لألُمة، تعليما

 فى عساكر بن القاسم أبو ذكره حديثٌ  له ُذِكرَ  وقد األمراء، بعضُ  عنھا سأل مسألة مصر فى ووقعت. اآلية نزول قبلَ  كان ھذا

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن" الكبير تاريخه" ً  يأكل ال مسمومةَ ال الشاةَ  اليھوديةُ  له أھدت أن بعد كان َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ مَ  طعاما  حتى له قُدِّ

مه َمن منه يأكل  .قدَّ

 هللا كانَ  فإذا ؟}النَّاسِ  ِمنَ  َيْعِصُمكَ  َوهللاُ {: تعالى قوله وبين ھذا بين ُيجمع كيف: قائل فقال. ذلك فى للملوك أُسوة ھذا وفى: قالوا

 .إليه لَبَشرٍ  سبيلَ  ال أنه يعلم فھو الِعْصمَة، له ضمن قد سبحانه

 بعَدھا، ذلك لِيفعل يكن لم نزلت فلما اآلية، نزولِ  قبلَ  كان ھذا بأن وبعُضھم الحديث، ضعف على يدل ھذا بأن بعضُھم وأجاب

 ربه من له الضمانَ  ھذا فإن التكلُّف، ھذا عن ألغناھم ألسبابھا، تعاطيه ُينافى ال الِعصمة، له هللا ضمان أن ھؤالء تأمل ولو

ينِ  على ديَنه ُيظھر بأنه له سبحانه هللا إخبارَ  أن كما ُينافيه، وال الناس، ِمن احتراَسه ُيناقِضُ  ال وتعالى تبارك  ال وُيعليه، ُكلِّه، الدِّ

ة، وإعدادِ  بالقتال، أمره ُيناقض  بأنواع ومحاربته عدوه، من واالحتراس والحذر، بالجد، واألخذ الخيل، ورباط والقوة، الُعدَّ

ى الغزوة، أراد إذا فكان والتورية، الحرب،  يتعاطاه بما ومآله حاله عاقبة عن سبحانه هللا من إخبار ھذا ألن وذلك بغيرھا،  ورَّ

ُ  َصلَّى وھو له، مقتضية ذلك، إلى ُمفضية هللا جعلھا التى األسباب من ل أن من ألمره وأتبعُ  بربِّه، أعلمُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  يعطِّ

 سبحانه أنه كما وھذا لعدوه، وغلبته دينه، وإظھار والظفر، النصر من به وعده لما موجبة حكمتهب له هللا جعلھا التى األسبابَ 

 وھذا والمسكن، والملبس والمشرب، المأكل ِمن الحياة أسبابَ  يتعاطى وھو دينه، وُيظھر رساالِته، ُيبلِّغ حتَّى حياَته له ضمن

عاء، ترك أن إلى مببعضھ ذلك آل حتى الناس، ِمن كثير فيه يغلَطُ  موِضعٌ   قد كان إن المسؤول ألن فيه، فائدةَ  ال أنه وزعم الدُّ

ر، ر، لم وإن بد، وال ناله قُدِّ  فيقال عبادة، الدعاءُ : قال بأن الجواب، فى تكايسَ  ثم بالدعاء؟ االشتغال فى فائدة فأى ينله، لم ُيقدَّ
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ر قد أنه الحقُّ  وھو آخر قسم عليك بقى: الغالِط لھذا  فاته السبب، عطل وإن المطلوُب، له حصل تعاطاه، إن بسببٍ  طلوَبهم له قدَّ

ر قد هللا كان إن: يقول َمن مثلُ  إال الغالط ھذا مثل وما المطلوب، حصول فى األسباب أعظم من والدعاء المطلوب،  لى قدَّ

ر لم وإن آكل، لم أو أكلتُ  أشبع، فأنا الشبع، ھات ھذه وأمثال األكل؟ فائدة فما ،آكل لم أو أكلتُ  أشبع لم الشبع، لى ُيقدِّ  التُّرَّ

 التوفيق وبا.. وشرعه تعالى هللا لحكمة المنافية الباطلة

  فصل

ُ  َصلَّى النبى أن: وفيھا  عن إخبار ھذا فھل" َمْضُموَنةٌ  َعاِريَّةٌ  َبلْ : "فقال الضمان، العارية فى لصفوان شرط َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ضمانھا عن إخبار أو المغصوب، ُيضمن كما الضمانُ  حكمھا وأن فيھا، هللا شرعه بوصفٍ  لھا صفوو العارية، فى شرعه

 .الفقھاء فيه اختلف مما ھذا بعينھا؟ إليك أردھا بل تذھب، ال وأنھا تأدَيَتھا، لك ضامن أنى: ومعناه بعينھا، باألداء

 فى تفصيل على بالرد مضمونة وأنھا بالثانى، ومالك فةحني أبو وقال بالتلف، مضمونة وأنھا باألول، وأحمد الشافعى فقال

 مما كانت وإن َكِذبه، يظھر أن إال بالتلف ُتضمن لم والَعقار، كالحيوان عليه، ُيغاب ال مما كانت إن الَعْين أن وھو مالك، مذھب

 كما مضمونة غيرُ  أمانة العارية أن مذھبه وسر التلف، على تشھد ببينة يأتىَ  أن إال بالتلف ُضمنت ونحوه، كالحلى عليه ُيغاب

ق فلذلك الظاھر، يخالف فيما قوله ُيقبل ال أنه إال حنيفة، أبو قال  .عليه ُيغاب ال وما عليه، ُيغاب ما بين فرَّ

ُ  َصلَّى قوله أن المسألة ومأخذ : أى بالتلف؟ أو الردب مضمونة أنھا به أراد ھل ،"َمْضُموَنةٌ  َعاِريَّةٌ  َبلْ : "لصفوان َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ھا، لك أضمن أو تلفت، إن أضمنھا  :أوجه لثالثة أظھرُ  الرد ضمان فى وھو األمرين، يحتمل وھو ردَّ

اةٌ  َعاِريَّةٌ  َبلْ : "اآلخر اللَّفظ فى أنَّ : أحدھا  .باألداء المضمونة: به المراد ،"مضمونة: "قوله أن يبينُ  فھذا ،"ُمَؤدَّ

 أُؤديھا عارية أخذ بل ال: "فقال وبينھا؟ بينى تحولُ  غصب أخذَ  منى تأخذھا ھل سأله وإنما لفھا،ت عن يسأله لم أنَّه: الثانى

 .تلفت إن لھا ضامن أنا: يقول أن لناسب تذھب، أن أخاف: وقال تلفھا عن سأله كان ولو". إليك

 على دل ذاتھا، على الضمانُ  وقع فلما ا،لِبدلھ الضمانُ  لكان تلف، ضمانَ  كان ولو نفسھا، لھا ِصفة الضمانَ  جعل أنَّه: الثالث

 .أداء ضمانُ  أنه

ُ  َصلَّى النبى عليه فعرض ضاع، الدروع بعض أن القصة ففى: قيل فإن  اإلسالم فى اليوم أنا: فقال يضمنھا، أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  أمراً  عليه عرض ھل: قيل أرغُب، ً  جائزاً  أمراً  أو واجبا  محاسن ومن والشيم، األخالق مكارم من وھو ه،فعلُ  األَْولى ُمستَحبا

: ويقول به، له يفى كان بل عليه، يعرضه لم واجباً، الضمان كان ولو الضمان، عليه عرض بأنه الثانى يترجح وقد الشريعة؟

 فتأمله رده عليه ليعرض يكن لم فإنه موجوداً، بعينه الذاھب كان لو كما حقُّك، ھذا

  فصل

ً  ذلك كان إذا ومرُكوبه العدو سِ فر عقرِ  جوازُ : وفيھا  الكفار، راية حامل جمل عنه هللا رضى علىُّ  عقر كما قتله، على عونا

 .عنه المنھى الحيوان تعذيب ِمن ھذا وليس
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ُ  َصلَّى هللا رسولِ  عفُو: وفيھا  .حميم ىول كأنه عاد، حتى صدره ومسح له دعا بل ُيعاجله، ولم بقتله، ھمَّ  عمن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 تولَّى وقد ثباته، ومن نفسه، فى أضمر بما لشيبة إخباره من الرسالة، وآيات النبوة معجزات من الغزاة ھذه فى ظھر ما: ومنھا

 :يقول وھو الناُس، عنه

ِبىُّ  أَنا لِبْ  َعْبدِ  اْبنُ  أَنا...  َكِذبْ  الَ  النَّ  الُمطَّ

 .المشركين كتائبُ  استقبلته وقد

 إلى القوم، أعينَ  مألت حتى القبضة، تلك فى وبركُته منه، الُبْعدِ  على أعدائه عيون إلى بھا رمى التى قبضته هللا إيصالُ : ومنھا

 .المسلمين بعض ورآھم جھرة، العدوُّ  رآھم حتى معه، للقتال المالئكة كنزول فيھا، معجزاته من ذلك غير

 لمن دليل ھذا وفى وسبَيھم، غناِئَمَھم عليھم فيرد الطاعة، فى لَھمودخو الكفار إسالمَ  الغنائمُ  بقسم اإلمام انتظار جوازُ : ومنھا

 النبىُّ  بھم يستأنِ  لم االستيالء، بمجرد المسلمون ملكھا لو إذ عليھا، االستيالء بمجرد ال بالقسمة، ُتملك إنما الغنيمة إن: يقول

ُ  َصلَّى  نصيُبه ُردَّ  اإلسالم، بدار إحرازھا أو القسمة، قبل الغانمين من أحد مات فلو ھذا وعلى عليھم، لِيردھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فسھمه القسمة بعد مات ولو شئ، لورثته يكن لم االستيالء قبل مات لو: حنيفة أبى مذھب وھذا ورثته، دون الغانمين بقية على

 .لورثته

  فصل

ُ  َصلَّى النبى أعطاه الذى العطاء وھذا  من أو الُخُمس، من أو الغنيمة أصل ِمن ھو ھل قلوُبھم، والمؤلَّفة يش،لقر َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى سھُمه وھو الُخُمس، ُخمس من ھو: ومالك الشافعى فقال الُخُمس؟ ُخمس  الُخمس، من له هللا جعله الذى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

فىِّ  غير وھو ُ  َصلَّى النبى ألن المغنم، من ُيصيبه ما وغيرُ  الصَّ  كان ولو العطية، ِتلك فى الغانمين يستأذن لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 خمسة، على مقسوم ألنه الُخُمس، أصل من وليس عليھا، واالستيالء بحوزھا ملكوھا ألنھم الستأذنھم الغنيمة، أصل من العطاءُ 

 َنَفلَ  النفل، من ھو العطاءُ  وھذا الغنيمة، أخماس أربعة من يكون النفل أن على أحمد اإلمام نص وقد الُخُمِس، ُخمس من إذاً  فھو

ُ  َصلَّى النبىُّ   بعد الُثلث تنفيل من بالجواز أولى فھو اإلسالم، على وقوَمھم به ليتألَّفھم والعشاِئرِ  القباِئلِ  رؤوسَ  به َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

بع الُخمس،  ھؤالء بعضُ  قال كما سواء وقع ھكذا إليه، عدوه واستجالب وأھله، وَشْوكته اإلسالم تقوية من فيه لما بعده، والرُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أعطانى لقد: نفلھم الذين ، الخلق ألبغض وإنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ، الخلق ألحب إنه حتى ُيعطينى زال فما إلىَّ  إلىَّ

ى بعطاءٍ  ظنك فما  غِضُبوا، إذا الذين والعشائر القبائل رؤوس قلوبَ  هب واستجلب وِحزبه، الكفرَ  وأذلَّ  وأھله، اإلسالمَ  قوَّ

 موقِعَ  أعظمَ  ما فللَّهِ  قومھم، ِمن أحدٌ  عنھم يتخلف لم ھؤالء، أسلم فإذا. لرضاھم َرُضوا َرُضوا وإذا أتباعھم، لغضبھم َغِضبَ 

 .وأھله لإلسالم وأنفعه أجداه وما العطاء، ھذا

 لمصلحة ھؤالء فى بأسرھا الغنائم وضع فلو األمر، يتعدى ال أمره حيث ولهرس يقِسُمھا ولرسوله  األنفال أن: ومعلوم

 ھذه عن وأضرابه التميمى الخويصرة ذى أبصارُ  َعِمَيتْ  ولَما والعدل، والمصلحة الحكمة عن خرج لما العامة، اإلسالم

 :مشِبُھه وقال. تعدل لم فإنَّكَ  اْعِدل: قائلھم له قال. والحكمة المصلحة
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 عدله، وتمام له، وطاعته بربه، ومعرفته برسوله، الخلق أجھل من ھؤالء إن هللا ولَعمر هللا، وجه بھا أُريد ما مةلقس ھذه إن

 أوجفوا وقد مكة، غنائم منعھم كما جملة الغانمين يمنعھا أن وله يحب، كما الغنائم يقسم أن سبحانه و ، ومنعه ، وإعطائه

 فعل وما الحاكمين، وأحكمُ  العادلين، أعدلُ  كله ذلك فى وھو تأكلھا، السماء من ناراً  عليھا ُيسلِّط أن وله وركابھم، بخيلھم عليھا

َرهُ  وال عبثاً، ذلك من فعله ما ته، علمه، كمال مصدره والرحمة، والعدل والحكمة المصلحة َعْين ھو بل ُسدى، قدَّ  وحكمته، وِعزَّ

ھم قوم على نعمته أتمَّ  ولقد ورحمته، ُ  َصلَّى برسوله منازلھم ىإل ردَّ  يعرف لم َمن وأرضى ديارھم، إلى يقودونه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فضله، وھذا يناسبه، ما اللبيب العاقل ويعطى ومعرفته، عقله يناسب ما الصغير يعطى كما والبعير، بالشاة النعمة ھذه قدر

مون، م،بعقولھ عليه فيوجبون خلقه، من أحد حجر تحت سبحانه ھو وليس  حاجةُ  دعت فلو: قيل فإن ألمره منفِّذٌ  ورسولُه وُيحرِّ

 ذلك؟ له يسوغ ھل عدوه، مع ھذا مثل إلى األوقات من وقت فى اإلمام

 َحْوزته، عن والذب اإلسالم، عن للدفع ذلك تعيَّن فإن. الدين وقيام لمصالحھم، يتصرَّفُ  المسلمين عن نائب اإلمام: قيل

ز وھل عليه، تعيَّن بل ذلك، له ساغ شرھم، المسلمون ليأمن ليهإ أعدائه رؤوس واستجالب  وإن فإنه ھذا، غير الشريعة ُتجوِّ

 المفسدتين أعلى دفع على الشريعة ومبنى أعظُم، العدو ھذا تأليف فوات ِمن المتوقََّعةُ  فالمفسدة مفسدة، الحرمان فى كان

ِ .. األصلين ھذين على والدين الدنيا مصالح بناء بل ا،أدناھم بتفويت المصلحتين أكمل وتحصيل أدناھما، باحتمال  .التوفيق وبا

  فصل

ُ  َصلَّى النبى أن: وفيھا ل ِمنْ  فرائض ستُّ  فريَضةٍ  ِبُكلِّ  َفلَهُ  َنْفَسه، ُيطيِّبْ  لم َمن: "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ".َعلَْيَنا هللاُ  يفئ ما أوَّ

 .ومتفاضالً  نسيئةً  ببعض بعضه الحيوان بل الرقيق، بيع جواز على دليل ھذا ففى

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أن عمرو، بن هللا عبد حديث من" السنن" وفى  أن فأمره اإلبل، فنفدت جيشاً، يجھز أن أمره َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َدَقةِ  إبل إلى بالبعيرين البعيرَ  يأخذُ  وكان الصدقة، قالئص على يأخذ  .الصَّ

ُ  َصلَّى عنهُ  عمر، ابن عن" السنن" وفى  حديث من الترمذى ورواه نسيئًة، بالحيوان الَحَيوانِ  َبْيع عن نھى أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

حه سمرة، عن الحسن  .وصحَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول قال: قال جابر عن الزبير، أبى عن أرطاة، بن الحجاج حديث من الترمذى وفى  َحَيَوانُ ال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .حسن حديث: الترمذى قال" بيدٍ  َيداً  ِبهِ  َبأسَ  وال َنِسيئاً، َيْصلُحُ  ال ِبَواِحدٍ  اْثَنانِ 

 .أحمد عن روايات وھى أقوال، أربعة على األحاديث، ھذه فى الناس فاختلف

 .والشافعى حنيفة، أبى مذھب وھو بيٍد، ويداً  نسيئة، ومتساوياً، متفاضالً، ذلك جواز:  أحدھا

 .متفاضالً  وال نسيئًة، ذلك يجوز ال:  الثانىو

 .هللا رحمه مالك قولُ  وھو أحدھما، مع البيع والتفاضل،ويجوز النَّساء بين الجمع يحرم: والثالث
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 .والنَّساء التفاضل جاز الجنس، اختلف وإن النَّساء، وَحرمَ  التفاُضُل، جاز الجنس، اتحد إن:  والرابع

 :مسالك ثالثة بينھا تأليفِ وال األحاديث ھذه فى وللناس

 بن الحجاج حديث وتضعيفُ  منھما، ھذا ليس حديثين سوى منه ُيسمع لم ألنه سمرة، عن الحسن حديث تضعيفُ :  أحدھا

 .أرطاة

ر يتبين وإنلم النسخ، دعوى:  الثانى والمسلك م، من منھا المتأخِّ  .االختالف وقع ولذلك المتقدِّ

 النسيئة إلى ذريعة ألنه كان إنما نسيئة، بالحيوان الحيوان بيع عن النھى أن وھو مختلفة، الأحو على حملُھا:  الثالث والمسلك

 عليھم فسدَّ  كذلك، الربوى بيع إلى تجره بل عليه، نفسه تقتصر لم الربح من البيعِ  ھذا فى ما رأى إذا البائع فإن الربويات، فى

م وما فيه، النَّساء من ومنع بيٍد، يَداً  وأباحه الذريعة،  العرايا الُمزابنة ِمن أباح كما الراجحة، للمصلحة ُيباح للذريعة ُحرِّ

 حديث وفى القصة، ھذه فى متفاضالً  نسيئة بالحيوان الحيوان بيعُ  وكذلك منھا، الحاجةُ  إليه تدعو ما وأباح الراجحة، للمصلحة

 بيع فى المفسدة من أرجحُ  تجھيزه مصلحةَ  أن ومعلوم الجيش، تجھيز إلى المسلمين وحاجة الجھاد، فى وقع إنما عمر ابن

لُ  ال والشريعةُ  نسيئة، بالحيوان الحيوان  الحرب، فى الحرير لبس جوازُ  ھذا ونظير المرجوحة، ألجل الراجحة المصلحة ُتعطِّ

 ساعة،" أيلة" ملك هل أھداه الذى الحرير الَقَباء لِباسه ذلك ونظيرُ  لبسه، مفسدة من أرجح ذلك مصلحة إذ فيھا، الُخيالء وجوازُ 

 فيما التخيير" كتاب فى مستوًفى بيَّناه كما الحرير، لباس عن النھى بعد ھذا وكان وجبره، تأليفه فى الراجحة للمصلحة نزعه ثم

نا ،"الحرير لباس من ويحرم يحل  أنه بدليل ذلك، قبلَ  الحريركان لباس عن النھىَ  وأن تسع، سنة الوفود عامَ  كان ھذا أن وبيَّ

ً  عمر فكساھا إياھا، أعطاه التى الحرير الُحلة لبس عن عمر نھى ً  له أخا ُ  َصلَّى ولباسه الفتح، قبلَ  كان وھذا بمكة، مشركا  هللاَّ

ُ  َصلَّى نھُيه ھذا ونظير ذلك، بعد كان" أيلة" ملك ھدية َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   العصر، وبعد الشمس، طلوع قبل الصالة عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 المسجد، وتحية الجنازة، وصالة السنن، وقضاء الفوائت، قضاء ِمن راجحة مصلحة فيه ما وأباح بالكفار، التشبه لذريعة داً س

 .أعلم وهللا.. النھى مفسدة من أرجح فعلھا مصلحة ألن

 على أحمد نص وقد ،به ورضيا عليه اتفقا إذا جاز محدود، غيرَ  أجالً  بينھما جعال إذا المتعاقدين أن على دليل القصة وفى

 وال ذلك، فى محذور ال إذ الراجح، ھو وھذا يقطعاه، حتى جائزاً  يكون أنه محدودة، غير مدة الخيار فى عنه رواية فى جوازه

 فال اآلخر، على مزية ألحدھما فليس سواء، به العلم فى فكالھما العقد، بموجب ورضى بصيرة على دخل قد منھما وكل عذر،

ً  ذلك يكون  .ظلما

  فصل

َنٌة، َعلَْيهِ  لَهُ  َقِتيالً، َقَتلَ  َمنْ :"قال أنه الغزوة ھذه وفى  الَسلَب ھذا ھل الفقھاء، فاختلف قبلھا، أُخرى غزوة فى وقاله" َسلَُبه َفلَهُ  َبيِّ

 .أحمد عن روايتان ھما قولين، على بالشرط؟ أو بالشرع ُمستَحقٌ 

 .الشافعى قول وھو طه،َيشرِ  لم أو اإلمامُ  شرطه بالشرع، له أنه: أحدھما
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 فلو. القتال بعد اإلمام بشرط إال ُيستَحق ال: هللا رحمه مالك وقال. حنيفة أبى قول وھو اإلمام، بشرط إال ُيستَحق ال أنه:  والثانى

ُ  َصلَّى النبى أن يبلغنى ولم: مالك قال. يجز لم قبله، نص ُ  َصلَّى النبىُّ  نفَّل اوإنم ُحَنْين، يوم إال ذلك قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .القتال برد أن بعد َوَسلَّمَ 

ُ  َصلَّى النبى أن النزاع ومأخذ  الرسالة، بمنصب الحكمَ  يقول فقد الرسول، وھو والمفتى، والحاكم، اإلمام، ھو كان َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  فيكون ً  شرعا  َقْومٍ  أْرِض  فى َزَرعَ  َمنْ : " وقوله".  َردٌّ  َفُھو ِمْنهُ  لَْيسَ  َما َھَذا أْمرَنا فى أَْحَدثَ  َمنْ : "كقوله القيامة يوم إلى عاما

ْرع ِمنَ  لَهُ  َفلَْيسَ  إْذِنِھمْ  ِبَغْيرِ   ".ُيْقَسمْ  لم فيما بالشُّفعة"و ،"واليمينِ  بالشَّاھِد،" وكحكمه ،"َنَفَقُتهُ  َولَهُ  َشىٌء، الزَّ

 ُخِذى: "يكفيھا ما ُيعطيھا ال وأنه زوِجھا، ُشحَّ  إليه شَكتْ  وقد ُسفيان، أبى امرأة ُعتبة بنتِ  ندلھِ  كقوله الفتوى، بمنصب يقول وقد

 .البيِّنة سألھا وال الدعوى، جواب عن يسأله ولم سفيان، بأبى يدعُ  لم إذ حكم، ال فتيا فھذه" ِباْلَمْعُروفِ  َوَولََدكِ  َيْكفِيكِ  َما

 األئمة من بعده َمن فيلزم الحال، تلك وعلى المكان، وذلك الوقت، ذلك فى لألُمة لحةمص فيكون اإلمامة، بمنصب يقوله وقد

ُ  َصلَّى النبى راعاھا التى المصلحة حسب على ذلك مراعاة ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  زمانا  فى األئمة تختلِفُ  ھھنا ومن وحاالً، ومكانا

ُ  َصلَّى عنه أثر فيھا التى المواضع من كثير ُ  َصلَّى كقوله َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  قاله ھل" َسلَُبهُ  َفلَهُ  َقتِيالً  َقَتلَ  َمنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  حكمه فيكون اإلمامة، بمنصب ً  والنبوة،فيكون الرسالة بمنصب أو باألئمة، متعلقا ً  أَْحيا َمنْ : "قوله عاماً؟وكذلك شرعا  أْرضا

 بإذن إال باإلحياء ُيملك فال األئمة، إلى راجع ھو أو يأذن، لم أو اإلمام، فيه أَِذنَ  أحد، لكل عام عشر ھو ھل"  لَهُ  َفِھىَ  َميَتةً 

 .مذھبھما ظاھر فى وأحمد للشافعى: فاألول القولين، على اإلمام؟

ق حنيفة، ألبى:  والثانى  اإلمام إذن فاعتبر اح،التش فيه يقع ما وبين الناس، فيه يتشاح ال وما الواسعة، الفلوات بين مالك وفرَّ

 .األول دون الثانى فى

  فصل

ُ  َصلَّى وقوله  :مسألتين على دليل" َبيَِّنةٌ  َعلَْيهِ  لهُ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .َسلَِبهِ  استحقاق فى ُتقبل ال الكافَِر، ھذا قتل أنه القاتل دعوى أن: إحداھما

 رسول مع خرجنا: قال قتادة أبى عن الصحيح فى ثبت لما يمين، غير من دواح بشاھد الدعوى ھذه ثبوت فى االكتفاء:  الثانية

ُ  َصلَّى هللا  المسلمين، من رجالً  عال قد المشركين من رجالً  فرأيتُ  جولٌة، للمسلمين كانت التقينا، فلما ُحَنْين، عام َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، وأقبل اتقه،ع حبل على فضربُته ورائه، ِمن أتيُته حتى إليه فاستدرتُ  نى علىَّ ة، فضمَّ  أدركه ثم الموت، ريحَ  منھا وجدتُ  ضمَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وجلس رجُعوا، الناس إن ثم هللا، أمر: فقلت للناس؟ ما: فقال الخطاب بن عمر فلحقت فأرسلنى، الموُت،  هللاَّ

: قال ذلك مثل قال ثم جلست، ثم لى؟ يشھد َمن: فقلت فقمتُ : قال ،" َسلَُبهُ  َفلَهُ  ،َبيَِّنةٌ  َعلَْيهِ  لَهُ  َقِتيالً  َقَتلَ  َمنْ : "فقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال فقمُت، الثالثة، ذلك قال ثم لى؟ يشھد َمن: فقلت فقمتُ   عليه فقصصتُ  ؟"قتادة أبا يا لكَ  ما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َة، يق بكر أبو فقال حقه، من فأرضه عندى، القتيل ذلك وَسلَبُ  هللا، ولرسُ  يا صدق: القوم من رجل فقال القِصَّ دِّ  هللاِ  الَھا: الصِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال َسلَبه، فُيعطيك ورسوله، هللا َعنْ  ُيَقاِتلُ  هللا أُْسدِ  ِمن أََسدٍ  إلى َيْعِمدُ  ال إذاً   :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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اهُ  َفأْعِطهِ  َصَدقَ " ً  بهِ  فابتعتُ  الدرع، فبعتُ  انى،فأعط ،"إيَّ ل فإنه سلمة، بنى فى مَخَرفا ْلُته مال ألوَّ  .اإلسالم فى تأثَّ

 .أحمد مذھب فى وجه وھو أحدھا، ھذا أقوال، ثالثة المسألة وفى

 .أحمد عن الروايتين كإحدى ويمين، شاھد من بد ال أنه: والثانى

 بشاھدين إال ُتقبل فال قتل، دعوى ألنھا اھدين،ش من ُبدَّ  ال أنه: أحمد اإلمام منصوص وھو والثالث

 فى أحمد عن الروايات أصح وھذا" أشھد: "بلفظ التلفظُ  الشھادة فى ُيشترط ال أنه وھى أُخرى، مسألة على دليل القصة وفى

 التابعينو الصحابة من أحد عن ُيعرف وال: شيخنا قال. مالك مذھبُ  وھى االشتراط، أصحابه عند األشھر كان وإن الدليل،

ُ  َصلَّى هللا رسول أن عمر عندى وأرضاھم مرضيون رجال عندى شھد: عباس ابن قال وقد الشھادة، لفظ اشتراطُ   َعلَْيهِ  هللاَّ

 حديث وفى إخبار، مجرد كان إنما ،"أشھد: "بلفظ له يتلفظوا لم أنھم: ومعلوم الصبح، وبعد العصر، بعد الصالة عن نھى َوَسلَّمَ 

ُكمْ {: تعالى قوله وكذلك إقرار، وھو نفسه، عن إخبار مجرد منه كان وإنما رَجَمه، شھادات أربع نفسه على شھد فلما: ماعز  أَِئنَّ

ْتُھمُ  أَْنفُِسَنا، َعلَى َشِھْدَنا َقالُواْ {: وقوله ،]19: األنعام[} أَْشَھدُ  الَ  قُلْ  أُْخَرى، آلَِھةً  هللاِ  َمعَ  أنَّ  لََتْشَھُدونَ  ْنَيا اْلَحَياةُ  َوَغرَّ  وَشِھُدواْ  الدُّ

ُھمْ  أَْنفُِسِھمْ  َعلَى  َوَكَفى َيْشَھُدوَن، َوالَمالِئَكةُ  ِبِعْلِمِه، أَْنَزلَهُ  إلَْيَك، أَنَزلَ  ِبَما َيْشَھدُ  هللاُ  لَِكنِ {: وقوله ،]130: األنعام[}َكافِِرينَ  َكاُنواْ  أَنَّ

 ِ اِھِدينَ  مِّنَ  َمَعُكم َوأَنا َفاْشَھُدواْ  َقالَ  أَْقَرْرَنا، َقالُواْ  إْصِرى، َذلُِكمْ  َعلَى أََخْذُتمْ وَ  َءأَْقَرْرُتمْ {: وقوله ،]166: النساء[}َشِھيداً  ِبا  آل[}الشَّ

ً  اْلِعْلمِ  َوأُْولُواْ  َواْلَمالِئَكةُ  ُھوَ  إالَّ  إلَهَ  ال أنَّهُ  هللاُ  َشِھدَ {: وقوله ،]81: عمران  مما ذلك فِ أضعا إلى] 18: عمران آل[}باْلقِْسطِ  َقاِئما

نَّة القرآن فى ورد د الخبر على الشھادة لفظ إطالق من والسُّ  ".أشھد: "لفظ عن المجرَّ

 فى أنھم أشھد: أقولُ  وال الجنَّة، فى ُھم: أقول: على فقال بالجنَّة، للعشرة الشھادة فى المدينى بن وعلى أحمد اإلمام تنازع وقد

". أشھد" لفظ الشھادة فى ُيشترط ال بأنه منه تصريح وھذا شھدَت، فقد الجنَّة، فى ھم: قلتَ  متى: أحمد اإلمام فقال. الجنَّة

 .ذلك فى الحجج أبين من قتادة أبى وحديث

 كالمه تضمَّن: قيل. شئ فى الشھادة من ذلك وليس عندى، ھو: بقوله إقراراً  كان إنما الَسلَب عنده كان َمن إخبار: قيل فإن

ُ  َصلَّى والنبى عنده، بأنه منه إقرارٌ " عندى ھو:"وقوله قتله، بأنه له شھادة ،"صدق: "بقوله وإقراراً  شھادةً   إنما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .البيِّنة ھو ھذا تصديق وكان البيِّنة، بعد بالَسلَب قضى

 فصل

ح وقد مخمَّس، غيرَ  كله َسلَُبه له أنَّ  على دليل ،" َسلَُبه َفلَهُ : " وسلم َعليه هللا َصلى وقوله  األكوع بن لسلمة قوله فى بھذا صرَّ

 ".أَْجَمعُ  َسلَُبهُ  له: "قتيالً  قتل لما

 .أحدھا ھذا مذاھب، ثالثة المسألة وفى

 .الغنيمة آية فى لدخوله عباس ابن مذھب وھو الشام، وأھل األوزاعى قولُ  وھذا كالغنيمة، ُيخمَّس أنه:  والثانى
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 فِى َسعيد فروى الخطاب، بن عمر وفعله إسحاق، قول وھو ُيخمِّسه لم استقلَّه نوإ خمَّسه، استكثره إن اإلمام أن: والثالث

 فلما وَسلَبه، ِسواَرْيهِ  وأخذ ُصْلَبه، َفَدقَّ  فطعَنه، بالبحرين، المرازبة مرُزبانَ  بارز مالك بن الَبَراء أن سيرين، ابن عن" سننه"

ا: فقال داره فى الَبَراء أتى الظھَر، عمرُ  صلَّى لََب، ُنَخمِّسُ  ال ناك إنَّ لَ  فكان خاِمُسه، وأنا ماالً، بلغ قد الَبَراء َسَلب وإن السَّ  أوَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فإن أصح،: واألول ألفاً، ثالثين وبلغ الَبَراء، َسلَبُ  اإلسالم فى ُخمِّس َسلَبٍ  لَب ُيَخمِّسِ  لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  السَّ

يق وُسنَّةُ  ُسنَّته ذلك لىع ومضت ،"أجمع له ھو: "وقال دِّ  .رأيه إليه أداه منه اجتھاد عمرُ  رآه وما بعده، الصِّ

ُ  َصلَّى النبى فإنَّ  الغنيمة، أصل ِمن أنه على يدل والحديث  واعتبار وقدره، قيمته، فى ينُظرْ  ولم للقاتل، به قضى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 صبى من له ُيسھم ال ومن له، ُيسھم َمن يستحقه أنه على ويدل الُخمس، مسخُ  من ھو: مالك وقال الُخمس، ُخمس من خروجه

لَب يستحق ال: قوليه أحد فى الشافعى وقال. ومشرك وعبد وامرأة،  لم إذا عليه المجَمع السھم ألن السھم، يستحق َمن إال السَّ

لَبُ  والمشرك، والمرأة والصبى، العبد يستحقه  كذا فعل َمن: اإلمام قول مجرى جار وألنه وم،للعم أصحُّ  واألول أولى، فالسَّ

 منه يكن لم وإن بالحضور، ُمستَحق والسھم الجھاد، على تحريض فيه مما كذا فله برأس، جاء أو حصن، على دلَّ  أو وكذا،

لَب فعل،  .الجعالة مجرى فجرى بالفعل، مستحق والسَّ

 كثروا وإن قتله َمن جميع َسلَب يستحق أنه فى فصل

 فأخذ رجالً، عشرين ُحَنْين يوم قتل طلحة أبا أن داود أبو ذكر وقد َكُثروا، وإن قتله، َمن جميع َسلَبَ  يستحق أنه على ةدالل وفيه

 .أسالبھم

 الطائف غزوة فى: فصل

ال فى ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أراد ولما: قالوا: سعد ابن قال ثمان سنة شوَّ فيل بعث الطائف، إلى المسير َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  عمرو بن الطُّ

ً  فخرج بالطائف، وُيوافيه قومه، يستمدَّ  أن وأمره َيھِدمه، الدوسى، ُحَمَمة بن عمرو صنم: الَكفَّْينِ  ذى إلى  فھدم قومه، إلى سريعا

قه وجھهِ  فى النار َيُحشُّ  وجعل الَكفَّْيِن، ذا  :ويقول وُيَحرِّ

اِدكا ِمنْ  لَْستُ  الَكَفْينِ  َذا َيا  ِميالَِدَكا ِمنْ  أْقَدمُ  يالُدَنامِ ...  ُعبَّ

 فُؤاِدَكا فى النَّار َحَشْشتُ  إنى

ُ  َصلَّى النبى فواَفوا سراعاً، أربعمائة قومه من معه وانحدر اَبةٍ  وقدم أيام، بأربعة مقدمه بعد بالطائف َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ِبَدبَّ

 .ومنجنيق

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  خرجَ  ولما: سعد ابن قال  ثقيف وكانت مقدمته، على الوليد ابن خالدُ  َقِدمَ  الطائَف، ُيريد ُحَنْين ِمن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

وا قد  للقتال، وتھيؤوا عليھم، وأغلقوه ِحصنھم دخلوا أوطاس، من انھزموا فلما لسنة، لھم يصلُح ما فيه وأدخلوا ِحصنھم، َرمُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وسار ً  فنزل لََّم،َوسَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  بالنبل المسلمين فَرَموا ھناك، وعسكر الطائف، حصن من قريبا  كأنه شديداً، رميا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فارتفع رجالً، عشر اثنا منھم وقُِتلَ  بجراحة، المسلمين من ناسٌ  أُصيب حتى َجَرادٍ  ِرْجلُ   إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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 حصار مدة القُبَّتين بين ُيَصلِّى وكان قُبَّتين، لھما فضرب وزينب، سلمة أمُّ  نسائه من همع وكان اليوَم، الطائف مسجد موضع

ً : إسحاق ابن وقال يوماً، عشر ثمانية فحاصرھم الطائف،  .ليلة وعشرين ِبضعا

 .اإلسالم فى به رمى ما أول وھو المنجنيق، عليھم ونصب

ثنا: سعد ابن وقال ُ  َصلَّى النبى أن مكحول عن يزيد، بن ثور عن سفيان، حدثنا قبيصة، حدَّ  على المنجنيق نصب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  أربعين الطائف أھل  .يوما

ْدَخةِ  يوم كان إذا حتى: إسحاق ابن قال ُ  َصلَّى هللا رسولِ  أصحابِ  ِمن َنَفر دخل الطائف، ِجدار عند الشَّ  تحتَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فرمتھم تحتھا، من فخرجوا بالنار، ُمحماة الحديد ِسَككَ  ثقيف عليھم فأرسلت ليحرقوه، الطائف جدار إلى بھا دخلوا ثم دبابٍة،

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأمر رجاالً، منھم فقتلُوا بالنَّبل، ثقيف  .يقطعون فيھا الناسُ  فوقع ثقيف، أعناب بقطع َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

حم، ِ  يدعھا أن فسألوه: سعد ابن قال ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال وللرَّ  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

حمِ  ِ  أَدُعَھا فإنى" ُ  َصلَّى هللا رسول منادى َفَنادى" ولِلرَّ  فخرج حر، فھو إلينا وخرج الِحصن من نزل عبدٍ  أيُّما: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأعتقھم بكرة، أبو منھم رجالً، عشر بضعةَ  منھم  المسلمين من رجل إلى منھم رجل ُكلَّ  ودفع َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 شديدة مشقةً  الطائف أھلِ  على ذلك فَشقَّ  يمونُه،

ُ  َصلَّى هللا لرسول ُيؤَذن ولم ُ  َصلَّى هللا رسولُ  واستشار الطائف، فتح فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ يلى، معاوية بنَ ا نوفلَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الدِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأمر. يضرك لم تركَته وإن أخذَته، عليه أقمتَ  إن ُجْحٍر، فى َثْعلَبٌ : فقال ؟"ترى ما: "فقال  عمرَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ن الخطاب، بن ُ  َصلَّى هللا رسول الفق الطائف؟ علينا ُيفتح ولم نرحل: وقالوا ذلك، من الناسُ  فضجَّ  بالرحيل، الناس فى فأذَّ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال جراحات، المسلمين فأصابت َفَغَدْوا"  القتال على فاغُدوا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  إن غداً  َقافِلُونَ  إنَّ

وا ،"هللاُ  شاء ُ  َصلَّى هللا ورسولُ  يرحلون، وجعلوا وأذعنوا، بذلك فُسرُّ : قال واستقلُّوا، ارتحلوا فلما يضحك، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َنا َعاِبُدونَ  َتاِئُبوَن، آيُبون: قولوا" ً  اْھدِ  اللُھمَّ : "فقال ثقيف، على هللا ادعُ  هللا؛ رسول يا: وقيل ،"َحاِمُدونَ  لَِربِّ  ".ِبِھمْ  وائتِ  َثقيفا

ُ  َصلَّى هللا رسول مع واستشھدَ  ُ  َصلَّى هللا رسول خرج ثم جماعٌة، بالطائف مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ  إلى الطائف من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  منھا دخل ثم الِجعرانة،  .المدينة إلى رجع ثم ُعْمرَته، فقضى بُعْمَرة، محرما

 فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وقدم: إسحاق ابن قال  ثقيف، وفدُ  الشھر ذلك فى عليه وَقِدمَ  رمضاَن، فى تبوك ِمن المدينة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أنَّ : حديثھم ِمن وكان  يدُخل أن قبل أدركه حتى مسعود بن عروةُ  أَثره اتَّبع عنھم انصرف لما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول له فقال باإلسالم، قومه إلى يرجعَ  أن وسأله فأسلم المدينة،  ،"قاتلوك أنھم قوُمك يتحدث كما: "َوَسلَّمَ  هِ َعلَيْ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وعرف  ِمن إليھم أحبُّ  أنا هللا؛ رسول يا: ُعْرَوة فقال منھم، كان الذى االمتناع نخوة فيھم أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  كذلك فيھم وكان أبكارھم، با  على لھم أشرف فلما فيھم، لمنزلته ُيخالفوه أال رجاء اإلسالم إلى قومه يدعو فخرج مطاعاً، محبَّ
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 فى ترى ما: لُعْروة فقيل فقتله، سھمٌ  فأصابه وجه، كل ِمن بالنبل رَمْوه ديَنه، لھم وأظھر اإلسالم، إلى دعاھم وقد له، ُعلِّيَّة

، هللا ساقھا وشھادةٌ  بھا، هللا أكرمنى كرامة: قال دمك؟ ُ  َصلَّى هللا رسول مع قُِتلُوا نالذي الشھداء فى ما إال فىَّ  فليس إلىَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أن فزعموا معَھم، فدفُنوه معھم، فادفِنونى عنكم، يرتِحلَ  أن قبل َوَسلَّمَ   فى َمَثلَه إن: "فيه قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".َقْوِمهِ  فى َيس َصاحبِ  َكَمَثلِ  َقْوِمِه،

 بايعوا وقد العرب، ِمن حولھم َمنْ  بحرب لھم طاقة ال أنه ورأوا بيَنھم، ائتمروا إنھم ثم أشھراً، ْرَوةعُ  قتل بعد ثقيف أقامت ثم

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى يرسلوا أن فأجمعوا وأسلموا،  بن عمرو ابن ياليل عبد فكلَّموا ُعْرَوة، أرسلوا كما رجالً، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 لستُ : فقال بُعْرَوة، ُصِنع كما به ُيصنع أن وخشى يفعل أن فأبى ذلك، عليه وعرضوا مسعود، بن ُعْرَوة سن فى وكان ُعمير،

 معه فبعثوا ستة، فيكونون مالك، بنى من وثالثةً  األحالف، من رجلين معه يبعثوا أن فأجمعوا رجاالً، معى ُترسلوا حتى بفاعل

 َخَرَشة، بن ونمير عوف، ابن وأوس العاص، أبى بن عثمان: مالك بنى ومن غيالن، بن وُشَرحبيل َوْھب، بن َعْمرو بن الَحَكم

ُ  َصلَّى هللا رسول ليبشر فاشتدَّ  شعبة، بن المغيرة بھا لَقُوا قناة ونزلوا المدينة، من َدَنْوا فلما بھم، فخرج  بقدومھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى تسبقنى ال با عليك أقسمتُ : فقال بكر أبو فلقيه عليه، ثه، أنا أكونَ  حتى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فدخل ففعل، أُحدِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  على بكر أبو ح أصحابه، إلى المغيرةُ  خرج ثم عليه، بقدومھم فأخبره َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  معھم، الظھر فروَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  ُيحيُّون كيف وأعلمھم ُ  َصلَّى هللا رسول على َقِدُموا فلما الجاھلية، بتحية إال يفعلوا فلم َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .يزعمون كما مسجده ناحية فى قُبَّة عليھم ضرب َوَسلََّم،

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  وبين بينھم، يمشى الذى ھو العاص بن سعيد بن خالدُ  وكان  ھو خالد وكان ِكتابھم، اكتتبوا حتى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  يأكلون ال وكانوا كتبه، الذى ُ  َصلَّى هللا رسول عند من يأتيھم طعاما  .أسلموا حتى خالد، منه يأُكلَ  حتى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  سألوا فيما كان وقد  هللا رسول فأبى سنين، ثالث َيھدمھا ال الالتُ  وھى الطاغيَة، لھم يدع أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى  أن عليھم فأبى قدومھم، بعد واحداً  شھراً  سألوه حتى عليھم، ويأبى سنًة، سنةً  يسألونه بِرُحوا فما عليھم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  يدعھا عوا أن ويكرھون وذراريھم، سائھمون سفھائھم من بتركھا َيْسلَُموا أن ُيظھرون فيما بذلك يريدون وإنما مسمَّى، شيئا  ُيروِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأبىَ  اإلسالُم، يدُخلَُھمُ  حتى بھدمھا قومھم  شعبة بن والمغيرة حرب بن سفيان أبا يبعث أن إال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال بأيديھم، َنھمأوثا يكسروا ال وأن الصالة، ِمن ُيعفيھم أن الطاغية ترك مع يسألونه كانوا وقد يھدمانھا،  هللاَّ

 لھم وكتب أسلُموا فلما". فيه صالة ال دين فى خير فال الصالةُ، وأما منه، فسُنعفيكم بأيديكم، أوثانكم كسرُ  أما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى هللا رسولُ   أحرصھم من كان أنه وذلك سناً، أحدثھم من وكان العاص، أبى بن عثمان عليھم أمَّر كتاباً، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .القرآن وتعلُّم اإلسالم، فى التفقه على

ھوا أمرھم من فرغوا فلما ُ  َصلَّى هللا رسولُ  بعث راجعين، بالدھم إلى وتوجَّ  والمغيرة حرب، بن سفيان أبا معھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

مَ  أن شعبة بن المغيرة أراد الطائف، قدموا إذا حتى القوم، مع فخرجا الطاغية، ھدم فى شعبة بن  عليه ذلك فأبى سفيان، أبا ُيَقدِّ

 يضرُبھا عالھا شعبة، بن المغيرةُ  دخل فلما الَھْدِم، بذى بماله سفيان أبو وأقام قومك، على أنت ادخل: فقال سفيان، أبو

راً  ثقيف نساء وخرج ُعروة، أُصيب كما ُيصاب أو ُيرمى أن خشية ُمعتِّب بنو دوَنه وقام بالمعول،  أبو ويقول عليھا، يبكين ُحسَّ
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ً " بالفأس يضربھا والمغيرة سفيان ً  لك واھا  مجموعَ  سفيان أبى إلى أرسل وُحليھا، مالھا وأخذ المغيرةُ، ھدمھا فلما" لك واھا

ة الذھب ِمن مالھا  .والَجْزع والفضَّ

ُ  َصلَّى هللا سولر على قدما األسود بن وقارب عروة بن مليح أبو كان وقد  يريدان ُعروة قُتِلَ  حين ثقيف وفد قبل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول لھما فقال فأسلما، أبداً، شيء على ُيجامعاھم ال وأن ثقيف، فراق  نتولَّى: قاال" ِشْئُتَما َمنْ  تولَّيا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  ىَصلَّ  هللا رسول فقال ورسوله، هللا  .سفيان أبا وخالنا: فقاال ،"َحْربٍ  ْبنَ  ُسْفَيانَ  أََبا وخالَُكَما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول مليح أبو سأل الطائف، أھل أسلم فلما  الطاغية، مال من عليه كان َدْيًنا ُعروة أبيه عن يقضى أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  ىَصلَّ  هللا رسول له فقال  واألسود وُعروة فاْقِضهِ  هللا رسول يا األسود وعن: األسود بن قارب له فقال ،"نعم: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال وأُم ألب أخوان ً  َماتَ  األَْسَودَ  إنَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  لكن هللا؛ رسول يا: األسود ابن قارب فقال" ُمْشِركا

ً م َتِصلُ  ْينُ  وإنما نفَسه يعنى قرابة ذا سلما ، الدَّ ُ  َصلَّى النبى فأمر به، أُْطَلبُ  الَّذى وأنا علىَّ  َدْينَ  َيقضى أن سفيان أبا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .ففعل الطاغية، مال من واألسود ُعروة

ُ  َصلَّى هللا رسول كتابُ  وكان  المؤمنين، إلى هللا رسول النبى محمد من: الرحيم الرحمن هللا بسم: "لھم كتب الذى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  يصنعُ  ُوِجدَ  من ُيعضد، ال حرام، وصيَده َوجٍّ  ِعَضاه إن  فيبلغ يؤخذ، فإنه ذلك، تعدَّى فإن ثيابه، وُتنزع ُيجلد، فإنه ذلك، ِمن شيئا

ُ  َصلَّى هللا رسول محمد النبى أمرُ  ھذا وإن محمد، النبى إلى به  ".َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاَّ

 ثقيف قصة فھذه. هللا رسول محمد به أمر فيما نفسه فيظلم أحد، يتعداه فال هللا، عبد بن محمد الرسول بأمر سعيد بن خالد فكتب

 وأن قِصتھم، نقطع ال أن آثرنا لكن وغيرھا، تبوك غزاةُ  وإسالمھا غزوھا بين تخلل وإن ھى، كما ُسقناھا آخرھا، إلى أولھا من

لَُھا مينتظ  األشھر فى القتال جوازُ : الفقه ِمن فيھا: فنقول واحد موضع فى وأحكامھا القصة ھذه فقه على الكالم ليقع بآخرھا أوَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فإنَّ  ذلك، تحريم ونسخُ  الُحُرم،  مضى بعد رمضان شھر أواخر فى مكة إلى المدينة من خرج َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

اء، خالد عن إسماعيل حدثنا": مسنده" فى أحمد رواه ما عليه والدليل منه، ةليل عشرة ثمان  أبى عن قاِلبة، أبى عن الحذَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول مع َمرَّ  أنه أوس، ابن شدادِ  عن األشعث،  ليلة عشرة لثمان بالبقيع يحتِجمُ  رجل على الفتح زَمنَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 من خلون لعشر خرج إنه: قال َمن قول ِمن أصح وھذا ،"واْلَمْحجومُ  الَحاِجمُ  أْفَطرَ : "فقال بيدى، آخذ وھو رمضان، من خلت

 ".َشىء ُكلِّ  َعلَى اإلْحَسانَ  َكَتبَ  هللاَ  إنَّ : "بعينه به َروى فقد مسلم، شرط على اإلسناد وھذا رمضان،

ً  فحاصرھم الطائف، قصد ثم منھم، وفرغ لھم،فقات ھوازن، إلى خرج ثم الصالة، يقصرُ  ليلة عشرة تسع بمكة وأقام  بضعا

 علمتَ  ذلك، تأملت فإذا. مكحول قول فى ليلة وأربعين سعد، ابن قول فى ليلة عشرة وثمان إسحاق، ابن قول فى ليلة وعشرين

ال، فى إال القتال يبتدئ لم: ُيقال قد ولكن ُبد، وال القعدة، ذى فى الحصار مدةِ  بعض أن  للشھر يقطعه لم ،فيه شرع فلما شوَّ

ُ  َصلَّى أنه لكم أين من ولكن الحرام،  .واالستدامة االبتداء بين وفرق حرام، شھر فى قِتاالً  ابتدأ َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فصل

ُ  َصلَّى النبى فإن معه، وأھلُه الرجل غزوِ  جواز: ومنھا  .وزينب سلمة أُم الغزوة ھذه فى معه كان َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ية النساء ِمن ُيقاتل لم َمن قتل إلى أفضى وإن به ورميھم الكفار، على المنجنيق نصب جواز: ومنھا  .والُذرِّ

 فيھم أنكى وھو وَيغيظھم، ُيضعفھم ذلك كان إذا الُكفار شجر قطع جوازُ : ومنھا

ثنا: نصورم ابن سعيد قال. حراً  صار بالمسلمين، ولحق المشركين من أََبقَ  إذا العبد أنَّ : ومنھا  عن ھارون، بن يزيد حدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  كان: قال عباس، ابن عن ِمْقَسم، عن الحجاج،  .مواليھم َقْبلَ  جاؤوا إذا العبيد يعِتقُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قضى: قال أيضاً، منصور بن سعيد وروى  خرجَ  إذا العبدَ  أن قضى: يتينقض وسيده العبد فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ه خرج فإن حر، أنه سيده قبل الحرب دار ِمن  ُردَّ  العبد، خرج ثم العبد، قبل خرج إذا السيد أن وقضى عليه، ُيرد لم بعده سيدُّ

 .سيده على

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  سألنا: قال ثقيف، ِمن رجل عن الشعبى، وعن  رسول أتى لنا عبداً  وكان َبْكَرَة، أبا ناعلي َيُردَّ  أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا هُ  أن فأبى فأسلم، ثقيفاً، محاِصر وھو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .علينا يرده فلم" َرُسولِهِ  َطلِيقُ  ثمَّ  هللا، َطلِيقُ  ُھوَ : "فقال علينا، َيُردَّ

 .العلم أھل من عنه ُيحفظ َمن كل قول وھذا: المنذر ابن قال

 فصل

 له وجاز مصابرُته، َيلزمه لم عنه، الرحيل فى المسلمين مصلحةَ  ورأى عليه، ُيفتح ولم ِحصناً، حاصر إذا اإلمام أن: ومنھا

 .مفسدتھا على راجحة مصلحة فيھا كان إذا المصابرةُ  تلزم وإنما مصابرته، ترك

 فصل

نَّة ھى ذهوھ مكة، إلى داخالً  وكان بُعْمرة، الِجْعَراَنةِ  من أحرم أنه: ومنھا  ما وأما يليه، وما الطائف طريق من دخلھا لمن السُّ

 هللا رسولُ  يفعله لم فھذا إليھا، يرجع ثم بُعْمرة، منھا لُيحرم الِجْعرانة إلى مكة من الخروج من عندھم علم ال ممن كثيرٌ  يفعلُه

ُ  َصلَّى  اقتداء أنه زعموا الناس، عوام يفعله وإنما العلم، أھل من أحدٌ  استحبَّه وال البتة، أصحابه من أحدٌ  وال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى بالنبى  لون، فھذا منھا، لُيحرم الِجعرانة إلى منھا يخرج ولم مكة، إلى داخالً  منھا أحرم إنما فإنه وغلطوا، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 التوفيق وبا.. لون وُسنَّته

 فصل

ُ  َصلَّى هلرسول هللا استجابةُ : ومنھا  من جماعةً  وقتلوا وقاتلوه، حاربوه وقد بھم، ويأتى يھدَيھم، أن لثقيف دعاءه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 كمال من وھذا عليھم، يدع ولم لھم، فدعا ُكلِّه ھذا ومع هللا، إلى يدعوھم إليھم أرسله الذى رسوله رسولَ  وقتلوا أصحابه،

 .عليه وسالمه هللا صلوات ونصيحته ورحمته، رأفته،
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  فصل

يق محبة كمالُ : ومنھا دِّ  َصلَّى النبى ُيبشِّر ھو يدعه أن المغيرة ناشد ولھذا يمكنه، ما بكل والتحبب إليه، التقربَ  وقصُده له، الصِّ

 ُ حه بشَّره الذى ھو ليكون الطائف، وفد بقدوم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  يؤِثَرهُ أن أخاه يسأل أن للرجل يجوز أنه على يدل وھذا بذلك، وفرَّ

 آثرتْ  وقد. يصح ال بالقَُرِب، اإليثار يجوز ال: الفقھاء من قال َمن وقول أخاه، بھا ُيؤثر أن للرجل يجوز وأنه القُْرِب، من بقُْرَبةٍ 

ُ  َصلَّى النبى جوار بيتھا فى بدفنه الخطاب بن عمرَ  عائشةُ   البذَل، لھا وال السؤال، له كرهت فلم ذلك، عمرُ  وسألھا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 تأمل وَمن. ونظائره البذل، لذلك وال السؤال، له ُيكره لم األول، الصف فى بمقامه يؤثره أن غيره الرجل سأل فإذا ھذا، وعلى

 ھوأعظمُ  بما النفس على وإيثارٌ  وسخاء، كرمٌ  إال ھذا وھل منه، ممتنعين وال لذلك، كارھين غيرَ  وجدھم الصحابة، سيرةَ 

ً  محبوباتھا ً  المسلم، ألخيه تفريحا ً  سأله، ما إلى له وإجابة لقدره، وتعظيما  من واحد كل ثواب يكون وقد الخير، فى له وترغيبا

ً  الخصال ھذه  أن يمتنع فال ھذا وعلى أضعافھا، وأخذ قُْربًة، فبذل تاجر، ممن بھا المؤثر فيكون القُْربة، تلك ثواب على راجحا

 وفضيلة اإليثار، فضيلة وحاز أخاه، فآثر أحدھما، تيمم ِمن ُبد ال كان إذا ھو ويتيمم به يتوضأ أن مائهب الماءِ  صاحب ُيؤثر

ھر   بجماعة، العطش اشتد فإذا ھذا وعلى أخالق، مكارم وال ُسنَّة، وال كتاب ھذا يمنع وال بالتراب، الطُّ

 فعل أنه وال لنفسه، قاتل إنه: يقل ولم جائزاً، ذلك نكا للموت، واستسلم نفسه، على فآثر ماء، بعضھم ومع التلف وعاينوا

ماً،  جرى وقد ،]9: الحشر[}َخَصاَصةٌ  ِبِھمْ  َكانَ  َولَوْ  أنفُِسِھمْ  َعلَى َوُيؤِثُرونَ {: تعالى قال كما والسخاء الجود غاية ھذا بل ُمَحرَّ

 والمتناَزع عليھا المجَمع القَُرب إھداء وھل ھم،وفضائل مناقبھم من ذلك وُعدَّ  الشام، فتوح فى الصحابة من لجماعة بعينه ھذا

 ثم يعمل، أن وبين ثواَبھا، ليحرز بفعلھا ُيؤثره أن بين فرق فأى بالقَُرب، اإليثار َعْين وھو بثوابھا، إيثارٌ  إال الميتِ  إلى فيھا

 .التوفيق وبا. بثوابھا يؤثره

 فصل

ً  وإبطالھا ھدمھا على القُدرة بعد والطواغيت الشِّرك مواضع إبقاء يجوزُ  ال أنه: ومنھا  والشِّرك، الكفر شعائرُ  فإنھا واحداً، يوما

ً  اُتِخَذت التى القبور على ُبنيت التى المشاھد حكمُ  وھذا ألبتة، القُدرة مع عليھا اإلقرارُ  يجوز فال المنكرات، أعظمُ  وھى  أوثانا

 وجه على منھا شىء إبقاء يجوز ال والتقبيل، والنذر لتبرك،وا للتعظيم ُتقصد التى واألحجار هللا، دون من ُتعبد وطواغيت

ى، الالت بمنزلة منھا وكثير إزالته، على القُدرة مع األرض ً  أعظم أو األخرى، الثالثة ومناة والُعزَّ  وهللا وبھا عندھا، شركا

 .المستعان

 يفعلُه ما وبھا عندھا يفعلون كانوا إنماو وُتحيى، وُتميت وترزق، تخلق أنھا يعتقد الطواغيت ھذه أرباب من أحد يكن ولم

ة حذو سبيلھم وسلكوا قبلھم، كان َمن َسَنن ھؤالء فاتبع طواغيتھم، عند اليوم المشركين من إخوانھم ة، القُذَّ  مأخذھم وأخذوا بالقُذَّ

ً  بِشبر، ِشبراً   والمنكر منكراً، روفالمع فصار العلم، وخفاء الجھل لظھور النفوس أكثر على الشِّرك وغلب بذراع، وذراعا

نَّة معروفاً،  اإلسالم، غربةُ  واشتدت األعالم، وُطمست الكبير، عليه وھرم الصغير، ذلك فى ونشأ ُسنَّة، والبدعة بدعة، والسُّ

 تزالُ  ال ولكن الناس، أيدى كسبت بما والبحر البر فى الفساد وظھر البأُس، واشتد األمر، وتفاقم السفھاء، وغلب الُعلماء، وقلَّ 
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دية الِعصابة ِمن طائفة  وھو عليھا، وَمن األرض سبحانه هللا يرث أن إلى مجاھدين والِبدع الشِّرك وألھل قائمين، بالحق المحمَّ

 الوارثين خير

 فصل

 لإلمام،بل فيجوز المسلمين، ومصالح الجھاد فى والطواغيت المشاھد ھذه إلى تصير التى األموال اإلمام صرف جواز: ومنھا

 أخذ كما اإلسالم، ومصالح والمقاتلة، الجند على ويصرفھا كلھا، إليھا ُتساق التى الطواغيت ھذه أموال يأخذ أن عليه يجب

ُ  َصلَّى النبىُّ   عليه يجب وكذلك واألسود، ُعروة َدْين منھا وقضى بھا، يتألَّفه سفيان ألبى وأعطاھا الالت، أموال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 على بأثمانھا ويستعين يبيعھا أو للمقاتلة، يقطعھا أن وله أوثاناً، اُتِخذت التى القبور على ُبنيت التى دالمشاھ ھذه يھدم أن

 المسلمين، مصالح فى فُيصرف ضائع، مال وھو باطل، عليھا فالوقف وقفھا، فإن أوقافھا، فى الحكم وكذلك المسلمين، مصالح

م، عليه ُيسرج قبر وال مشھد، على الوقف َيِصحُّ  فال له،ورسو  وطاعة قُْربة فى إال يصح ال الوقف فإن  له، وُينَذر وُيعظَّ

ً  وُيتَخذ هللا، دون من وُيعبد إليه، وُيَحج  .سبيلھم اتبع وَمن اإلسالم، أئمة من أحد فيه يخالف ال مما وھذا دونه، من وثنا

 فصل

 فى ليس: قالوا والجمھور ذلك، فى الفقھاء اختلف وقد شجره، وقطعُ  صيُده، يحرم َحَرمٌ  بالطائف وادٍ  وھو َوجّ  وادى أنَّ : ومنھا

 صيده يحرم َحَرم َوجٌ : قوليه أحد فى هللا رحمه الشافعى وقال المدينة، َحَرم فى خالفھم حنيفة وأبو والمدينة، مكة إال َحَرمٌ  البقاع

 َصلَّى النبى أن الزبير، أبيه عن الزبير، بن وةُعر حديث: والثانى تقدم، الذى ھذا أحدھما بحديثين القول لھذا واحتجَّ  وشجره،

 ُ م َحَرم وِعَضاَھه َوجّ  َصْيدَ  إنَّ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  عبد بن بمحمد ُيعرف الحديث وھذا. داود وأبو أحمد اإلمام رواه"  ُمَحرَّ

 .عليه ُيتاَبع ال: تاريخه فى البخارى قال. ُعروة عن أبيه عن إنسان بن هللا

 أعلم وهللا.. رآه قد كان وإن نظر، أبيه من ُعروة سماع وفى: قلت

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قدم ولما قين بعث تسع، سنة ودخلت المدينة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ابن قال األعراب، من الصدقات يأخذون الُمَصدِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول بعث ثم: سعد قِين،المُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسول رأى لما: قالوا َصدِّ م ھالل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  سنة المحرَّ

قين بعث تسع،  وبعث وِغفار، أسلم إلى الُحصين بن يزيد وبعث تميم، بنى إلى ِحصن بن ُعيينة فبعث العرب، يصدقون الُمَصدِّ

 وبعث َفَزاَرة، بنى إلى العاص بن عمرو إلٮُجھينة،وبعث مكيث بن رافع وبعث وُمزينة، سليم إلى األشھلى بشر بن َعبَّاد

اك  رسول وأمر ذبيان، بنى إلى األزدى اللُّْتِبيَّة ابن وبعث كعب، بنى إلى سفيان بن بشر وبعث ِكالب، بنى إلى سفيان بن الضحَّ

ُ  َصلَّى هللا قين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فى وكان. حاسبه اللُّْتِبيَّة ابن قدم ولما: قيل. أموالھم كرائم ْواويتوقَّ  منھم، العفوَ  يأخذوا أن الُمَصدِّ

ة ھذا ً  وولَّى عزلھم، خيانُتھم ظھرت فإن واألمناء، العمال محاسبة على ُحجَّ  .أمينا

 حضرموت، إلى لبيد بن زياد وبعث بھا، وھو الَعنسى عليه فخرج صنعاء، إلى أُمية أبى بنَ  المھاجر وبعث: إسحاق ابن قال

◌ً  وبعث ق حنظلة، بنى صدقات على ُنويرة بن مالك وبعث أسد، وبنى طئ إلى حاتم بنَ  عدىَّ  على سعد بنى صدقات وفرَّ
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ْبرقان فبعث رجلين،  وبعث البحرين، على الحضرمى بن العالء وبعث ناحية، على عاصم بن وقيس ناحية، على بدر بن الزِّ

 ً  بجزيتھم عليه ويقدم م،صدقاتھ ليجمع نجران إلى عليه هللا رضوان عليا

  تسع سنة فى والبعوث السرايا فى: فصل

م فى وذلك تميم، بنى إلى الَفَزارى حصن بن ُعيينة َسِريَّة ذكر  خمسين فى لِيغزوھم َسِريَّة فى إليھم بعثه السنة، ھذه من المحرَّ

 ً حوا وقد صحراء، فى ھمعلي فھجم النھار، ويكُمن الليل يسيرُ  فكان أنصارى، وال مھاجرى فيھم ليس فارسا  فلما مواشيھم، سرَّ

 رملة دار فى المدينة،فأُنِزلُوا إلى فساقھم صبياً، وثالثين امرأة وعشرين وإحدى رجال عشر أحد منھم فأخذ ولَّْوا، الجمع رأوا

ْبرقان حاجب، بن عطارد: رؤسائھم من عدة فيھم فقدم الحارث بنت  وقيس حابس، بن واألقرع عاصم، بن وقيس بدر، بن والزِّ

 فجاؤوا َفَعِجلُوا، إليھم، بكوا وذرارَيھم، ِنساءھم رأوا فلما الحارث، بن ورباح األھتم، بن وعمرو سعد، بن ونعيم الحارث، بن

ُ  َصلَّى النبى باب إلى ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فخرج إلينا، اخُرج محمد يا: فنادوا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  الصالة، باللٌ  وأقام ،َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا برسول وتعلَّقُوا موا المسجد، صحن فى جلس ثم الظھَر، فصلَّى مضى ثم معھم، فوقف يكلمونه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فقدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فأمر وخطب، فتكلَّم حاجب، بن ُعطارد  فيھم هللا وأنزل ابھم،فأج شماس، ابن قيس بن ثابت َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُھمْ  َولَوْ  َيعقِلُونَ  ال أَْكَثُرُھمْ  الُحُجَراتِ  َوَراءِ  ِمن ُيناُدوَنكَ  الَِّذينَ  إنَّ {:  َغفُورٌ  َوهللاُ  لَُّھْم، َخْيراً  لََكانَ  إلَْيِھمْ  َتْخُرجَ  َحتَّى َصَبُرواْ  أَنَّ

حيمٌ  ُ  َصلَّى هللا رسول عليھم فردَّ ] 5-4: الحجرات[}رَّ  .والسبىَ  األسرى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ْبرقان فقام  مفاخراً  فأنشد تميم َبنى شاعر الزِّ

ا...  ُيعاِدلَُنا َحىٌ  َفال الِكرامُ  نْحن  الِبَيعُ  ُتْنَصبُ  وفِينا الُملُوُك، ِمنَّ

 ُيتَِّبعُ  العزِّ  وَفْضلُ  النِّھابِ  عند...  ُكلِِّھم األْحياءِ  من َقَسْرَنا وكم

 القَزعُ  ُيْؤَنس لم إذا الشِّواءِ  ِمن...  ُمْطِعُمَنا الَقْحطِ  ِعْندَ  مُ ُيْطعِ  وَنْحنُ 

ً  أْرٍض  ُكلِّ  ِمنْ ...  َسَراُتُھمُ  َتأِْتيَنا النَّاسَ  َتَرى ِبَما  َنْصَطِنعُ  ُثمَّ  ُھوّيا

ً  الُكومَ  َفَنْنَحرُ   َشِبُعوا أُْنِزلُوا ما إذا للنازلين...  أَُروَمِتَنا فِى ُعْبطا

ْأسَ  َفَكاُنوا اْسَتَفاُدوا إال...  ُنفاِخُرُھم حىٍّ  إلى ترانا فال  ُيْقَتطعُ  الرَّ

 ُتْسَتَمعُ  واألْخَبارُ  الَقْومُ  َفَيْرِجعُ ...  َنْعِرفُه َذاكَ  فى ُيَفاِخُرَنا فَمنْ 

ا ا...  أَحدٌ  لََنا َيأَْبى َوالَ  أََبْيَنا إنَّ  َنْرَتفِع الَفْخر ِعْندَ  َكذلِكَ  إنَّ

... 

ان اإلسالم شاعر فقام  :البديھة على فأجابه ثابت، بن حسَّ
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واِئبَ  إنَّ  ُنوا َقدْ ...  وإْخَوِتِھمْ  فِْھرٍ  ِمنْ  الذَّ  ُتتََّبعُ  لِلنَّاس ُسنَّةً  َبيَّ

 ُمْصَطَنعُ  الَخْير وُكلُّ  اإلله َتْقوى...  َسِريَرُتهُ  َكاَنتْ  َمنْ  ُكلُّ  بھا َيْرَضى

وا َحاَرُبوا إذا َقْومٌ  ھُ  َضرُّ  َنَفُعوا أَْشَياِعِھمْ  فى النَّْفعَ  َحاَولُوا أَوْ ...  مَعُدوَّ

َھا فاْعلَم الَخالِئقَ  إنَّ ...  ُمْحَدَثةٍ  َغْيرُ  فِيھمْ  ِتْلكَ  َسِجيَّةٌ   الِبَدعُ  َشرُّ

 َتَبعُ  َسْبقِِھمْ  ألَْدَنى َسبقٍ  َفُكلُّ ...  َبْعَدُھمُ  َسبَّاقُونَ  النَّاسِ  فِى َكانَ  إنْ 

ا َيْرَقعُ  الَ  َفاعِ  ِعْندَ ...  أَُكفُُّھمُ  أَْوَھتْ  َما سُ النَّ  َرَقُعوا َما ُيوُھونَ  والَ  الدِّ

ً  النَّاسَ  َساَبقُوا إنْ   َمَتُعوا ِبالنَّدى َمْجدٍ  أَْھلَ  واَزُنوا أَوْ ...  َسْبقُُھم َفازَ  َيْوَما

َمعُ ا ُيْرِديُھمُ  َوال َيْطَبُعونَ  الَ ...  ِعفَُّتُھمْ  الَوْحى فى ُذِكَرتْ  أَِعفَّةٌ   لطَّ

ُھمُ  َوال...  بَفْضلِِھمُ  َجار َعلَى َيْبَخلُونَ  الَ   َطَبعُ  َمْطَمعٍ  ِمنْ  َيَمسُّ

ُرعُ  الَوْحشّيةِ  إلى َيِدبُّ  َكَما...  لَُھمْ  َنِدبَّ  لَمْ  لَِحىٍّ  َنَصْبَنا إَذا  الذُّ

َعاِنفُ  إذا...  َمَخالُِبَھا َنالَْتَنا الَحْربُ  إذا َنْسُموا  َخَشُعوا ِرَھاأَْظَفا ِمنْ  الزَّ

ُھمُ  َنالُوا إَذا َيْفَخُرونَ  الَ   َھلَعُ  َوالَ  َجْورٌ  َفال أُِصيُبوا وإنْ ...  َعُدوَّ

ُھمْ   َفَدعُ  أرَساِغھا فى بحلية أُْسدٌ ...  ُمْكَتِنعٌ  والَمْوتُ  الَوَغى فى َكأَنَّ

 منُعوا ِذىالَّ  األْمرَ  َھمكَ  َيُكنْ  َوال...  غضُبوا إذا َعْفواً  أَتوا َما ِمْنُھمُ  ُخذْ 

مُّ  َعلَْيهِ  ُيخاضُ  َشراً ...  َعَداَوَتُھمْ  َفاْتُركْ  َحْرِبِھمْ  فى َفإنَّ  َلعُ  السُّ  والسَّ

 والشَِّيعُ  األھَواءُ  َتَفاَوَتتِ  إَذا...  ِشيَعُتُھمْ  هللاِ  َرُسولُ  بَِقْومٍ  أَْكِرمْ 

 َصَنعُ  حاِئكٌ  لَِسانٌ  أَحبَّ  فيما...  ُيَواِزُرهُ  َقْلبٌ  ِمْدَحِتى لَُھمْ  أَْھَدى

ُھمْ   شمعوا أو الَقْول ِجدُّ  ِبالنَّاسِ  َجدَّ  إنْ ...  ُكلِِّھم األَْحَياءِ  أَْفَضلُ  َفإنَّ

ان، فرغ فلما  شاعرنا، من أشعر ولَشاعره خطيبنا، ِمن أخطبُ  لَخطيُبه له، لَُمَؤتَّى الرجل ھذا إنَّ : حابس بن األقرع قال حسَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأجازھم لموا،أس ثم أصواتنا، من أعلى وألصواتھم  .جوائزھم فأحسن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول ونادوا المسجد، دخلوا تميم، بنى وفد قدم فلما: إسحاق ابن قال  فآذى محمد، يا إلينا أخرج أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  ذلك  َقدْ  نعم: "قال وخطيبنا لشاعرنا فأْذن لِنفاِخرك، جئنا: فقالوا إليھم، فخرج صياحھم، ِمن مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أمواالً  لنا وھب والذى علينا، الفضل له الذى ملوكاً، جعلنا الذى  الحمدُ : فقال حاجب، بن ُعطارد فقام ،"فليقم لخطيبكم أِذْنتُ 

 ً  الناس، رؤوس ألسنا الناس؟ فى مثلُنا فَمن ُعّدة، وأيسَره عدداً، وأكَثره المشرق لِ أھ أعزَّ  وجعلنا المعروَف، فيھا نفعل ِعظاما

 ھذا أقول أعطانا، لما اإلكثار من نستحيى ولكن الكالم، من ألكثرنا شئنا فلو َعَدْدَنا، ما مثل فليُعدّ  فاخرنا، فَمن فضلھم، وأُولى

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال س،جل ثم. أمرنا ِمن أفضل أمرٍ  أو قولنا، بمثل تأتوا ألن  قُمْ : "شماس بن قيس بن لثابت َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :فقال فقام ،"َفأَِجْبهُ 

مواتُ  الذى  الحمد  من كان ثم فضله، من إال قط شىء يكن ولم علمه، كرسيَّه ووسع أمَره، فيھن قضى خلقه، واألرضُ  السَّ

 وائتمنه ِكتاباً، عليهِ  فأنزل حسباً، وأْفضلَه حديثاً، وأصدَقه َنَسباً، أكرَمه رسوالً، هخلق خير من واصطفى ملوكاً، جعلنا أن فضله

، اإليمان إلى الناسَ  دعا ثم العالمين، ِمن هللا خيرة وكان خلقه، على  الناس أكرم رحمه، ذوى قومه من المھاجرون به فآمن با

ل كان ثم فعالً، الناس وخير وجوھاً، وأحسنھم أحساباً، ُ  َصلَّى هللا رسول دعاه حين  واستجابة إجابة الخلق أوَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  ووزراءُ  هللا، أنصار فنحن نحن،  ماله منع ورسولِه با آمن فمن يؤمنوا، حتى الناسَ  ُنقاِتلُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 والسالم والمؤمنات، للمؤمنين العظيم هللا وأستغفر ھذا، أقول يسيراً، علينا قتلُه وكان أبداً، هللا فى جاھدناه نكث وَمن ودمه،

 .عليكم

ْبرقان قيام ذكر ثم ان وجواب وإنشاده، الزِّ ان فرغ فلما المتقدمة، باألبيات له حسَّ  ھذا إن: حابس بن األقرع قال قوله، من حسَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أجازھم ثم أقوالنا، من أعلى وأقوالُھم شاعرنا، من أشعر وشاِعُره خطيبنا، ِمن أخطبُ  خطيُبه الرجل  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .جوائزھم فأحسن َوَسلَّمَ 

 تسع سنة صفر فى وكانت خثعم إلى حديدة بن عامر بن قُطبة َسِريَّة ذكر فى: فصل

 الغارة، َيُشنَّ  أن وأمره َتَبالة، بناحية خثعم نمِ  حيٍّ  إلى رجالً  عشرين فى عامر بن قُطبة هللا رسولُ  بعث: قالُوا: سعد ابن قال

رھم، بالحاضرة يصيحُ  فجعل عليھم، فاستعجمَ  فسألوه، رجالً، فأخذوا يعتقُِبونھا، أبِعرة عشرة على فخرجوا  فضربوا ويحذِّ

 قُطبةُ  وَقَتل جميعاً، الفريقين فى الجرحى َكُثر حتى شديداً  قِتاالً  فاقتتلوا الغارة، عليھم فشنُّوا الحاضرة، نام حتى أقاموا ثم عنقه،

َعم وساقُوا قتل، َمن عامر بن  هللاُ  فأرسل آثارھم، فى وركبوا القوم اجتمع أنه: القصة وفى المدينة، إلى والشَّاء والنساءَ  النَّ

ً  سيالً  عليھم سبحانه َعم فساقُوا المسلمين، وبين بينھم حال عظيما  إليھم يعبرُوا أن ستطيعوني ال ينظرون وھم والسبى، والشاءَ  النَّ

 .عنھم غابوا حتى
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  تسع سنة األول ربيع فى كالب بنى إلى الكالبى سفيان بن الضحاك َسِريَّة ذكر فى: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  بعث: قالوا ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  األْصَيدُ  ومعه الطائى، عوف بن سفيان بن الضحاك وعليھم كالب، بنى إلى جيشا

جِّ  فلقوھم سلمة، بن  على وسلمة سلمة، أباه األْصَيد فلحق. فھزموھم فقاتلوھم، فأَبْوا، اإلسالم، إلى فدَعْوھم ،"الوة ُزجِّ " بالزُّ

، غدير فى له فرس  وقع فلما أبيه، فرس عرقوبى األْصَيد فضرب دينه، وسبَّ  فسبَّه األمان، وأعطاهُ  اإلسالم، إلى فدعاه بالُزجِّ

 .ابنه يقتله ولم فقتله، أحُدھم جاءه حتى استمسك ثم الماء، فى الرمح على سلمة ارتكز يه،عرقوب على الفرس

ز بن علقمة سِريَّة ذكر فى: فصل   اآلخر ربيع شھر فى تسع سنة الحبشة إلى المدلجى ُمَجزِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول بلغ فلما: قالوا ً  أنَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ز بن علقمة إليھم فبعث جدة، أھلُ  تراياھم الحبشة من ناسا  ثالثمائة، فى ُمَجزِّ

ل رجع فلما منه، فھرُبوا البحر، إليھم خاض وقد البحر، فى جزيرة إلى فانتھى ل لھم، فأذن أھليھم، إلى القوم بعض تعجَّ  فتعجَّ

ل، َمن على فأمَّره السھمى، حذافة بن هللا عبد  عليھا، يصطلُون ناراً  وأوقدوا ،الطريق ببعض فنزلوا ُدعابة، فيه وكانت تعجَّ

 ُكنتُ  إنما اجلسوا: فقال فيھا، واثبون أنھم ظن حتى فتجھَّزوا القوم، بعضُ  فقام النار، ھذه فى تواثبتم إال عليكم عزمتُ : فقال

ُ  َصلَّى هللا لرسول ذلك فذكروا معكم، أضحكُ   ".ُتِطيُعوهُ  فال ِبَمْعِصَيةٍ  أََمَرُكم َمنْ : "فقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول بعث: قال طالب أبى بن علىّ  عن" الصحيحين" فى: قلت  من رجالً  عليھم واسَتعملَ  َسِريَّة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 رُكميأمْ  ألم: قال ثم ناراً، أوقدوا: فقال فجمعوا، حطباً، لى اجمعوا: فقال فأغضبوه، وُيطيعوا، له يسمعوا أن وأمرھم األنصار،

ُ  َصلَّى هللا رسولُ   إلى فررنا إنما: وقالوا بعض، إلى بعُضھم فنظر فادخلوھا،: قال. بلى: قالوا لى؟ تسمعوا أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول  هللا سوللر ذلك ذكروا رجعوا، فلما النار، وُطفئت غضُبه، سكن حتى كذلك فكاُنوا النار، من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى َما هللا، َمْعِصَية فى َطاَعة ال: "وقال ،"أََبداً  ِمْنَھا َخَرُجوا َما َدَخلُوَھا لَوْ : "فقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ اَعةُ  إنَّ  ".الَمْعروف فى الطَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وأنَّ  األنصار، من كان األمير أنَّ  فيه فھذا ره، الذى ھو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .ذلك على حمله الغضب وأنَّ  أمَّ

ُسولَ  َوأَِطيُعواْ  هللاَ  أَِطيُعواْ {: تعالى قوله فى عباس، ابن عن" مسنده" فى أحمد اإلمام روى وقد : النساء[}ِمْنُكمْ  األَْمرِ  َوأُْولِى الرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول بعثه عدى، بن قيس بن حذافة بن هللا عبد فى نزلت: قال ،] 99  يكونا أن فإما َسِريَّة، فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .أعلم وهللا.. المحفوظ ھو علىّ  حديث يكون أو واقعتين،

 السنة ھذه فى ليھدمه طيئ صنم إلى عنه هللا رضى طالب أبى بن علىّ  َسِريَّة ذكر فى: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول وبعث: قالوا  وخمسين بعير، مائة على األنصار من رجالً  وخمسين مائة فى لبطا أبى بن علىَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 الفجر، مع حاتم آل محلة على الغاَرة فشنوا ليھدمه، طيئ صنم وھو الفُلس، إلى أبيض ولواء سوداء، راية ومعه فرساً،

َعم السبى من أيدَيھم وملؤوا فھدموه،  خزانته فى ووجدوا الشام، إلى عدى وھرب حاتم، بن عدى أختُ  السبى وفى والشاء، والنَّ

ثَّةِ  الماشية وعلى قتادة، أبو السبى على فاستعمل أدراع، وثالثة أسياف، ثالثة  الطريق، فى الغنائم وقسم عتيك، بن هللا عبد والرِّ

ُ  َصلَّى هللا لرسول الصفى وعزل  .المدينة بھم َقِدمَ  حتى حاتم آل على يقسم ولم َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى هللا لرسول كراھية أشدَّ  العرب من رجل كان ما: حاتم بن عدى قال: إسحاق ابن قال  به سمعتُ  حين منى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى  وكنت دين، على نفسى فى وكنت بالمرباع، قومى فى أسير وكنت نصرانياً، وكنت شريفاً، امرءاً  وكنت َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ً ُ  َصلَّى هللا برسول سمعتُ  فلما ى،قوم فى ملكا ً  وكان لى، كان عربى لغالم فقلت كرھُته، َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  لك؛ أبا ال: إلبلى راعيا

ً  ذلالً  أجماالً  إبلى من لى اعدد ً  فاحبسھا سمانا  أتانى إنه ثم ففعل، فآِذنِّى، البالد ھذه وطئ قد لمحمد بجيش سمعتَ  فإذا منى، قريبا

ً  كنتَ  ما ؛ عدى يا: فقال ،غداة ذات  ھذه: فقالوا عنھا فسألت رايات، رأيتُ  قد فإنى اآلن، فاصنعه محمد، خيلُ  غشيتكَ  إذا صانعا

ب: فقلت: قال. محمد جيوشُ  بھا، أجمالى، إلىَّ  فقرِّ  بالشام، النصارى ِمن دينى بأھل ألحق: قلت ثم وولدى، بأھلى فاحتملتُ  فقرَّ

ً  وخلفتُ  ُ  َصلَّى هللا رسول خيلُ  وتحالفنى بھا، أقمتُ  الشام، قدمتُ  فلما ضرة،الحا فى لحاتم بنتا  حاتم ابنة فُتصيبُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على بھا َفقُِدمَ  أصابت، فيمن ُ  َصلَّى هللا رسول بلغ وقد طيئ، من سبايا فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ىھرب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول بھا فمرَّ  الشام، إلى  بى ما كبيرة، عجوز وأنا الوالد، وانقطع الوافد، غاب ؛ هللا رسول يا: فقالت َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، َفُمنَّ  خدمة، من  َفُمنَّ : لتقا ؟"ورسوله هللا من َفرَّ  الذى: "قال. حاتم بن عدىُّ : قالت ؟"وافدك َمن: "قال عليك، هللاُ  َمنَّ  علىَّ

 أُختى، فأتتنى: عدى قال. به لھا فأمر فسألُته،: قالت الحمالن، سليه: قال علّى، أنه ُيرى جنبه إلى ورجل رجع فلما: قال. علىَّ 

ً  ائته يفعلُھا، أبوك كان ما فعلة فعل لقد: فقالت : عدى قال منه، فأصاب فالن وأتاه منه، فأصاب فالن أتاه فقد راھباً، أو راغبا

 كان وقد بيدى، أخذ إليه، ُدفِْعتُ  فلما كتاب، وال أمان بغير وجئتُ  حاتم، بنُ  عدىُّ  ھذا: القومُ  فقال المسجد، فى جالس وھو ُتهفأتي

 :قال ذلك قبل

 حتى معھما فقام حاجة، إليكَ  لنا إنَّ : فقاال صبى، ومعھا امرأة، فلقَيْتهُ  لى، فقام: قال ،"يدى فى يَده هللا يجعل أن أرجو إنى"

 ثم عليه، وأثنى هللا فحمد يديه، بين وجلستُ  عليھا، فجلس وسادة، الوليدة له فألقت داره، أتى حتى بيدى أخذ ثم حاجتھما، قضى

 :قال

َك؟ ما" كَ  ُيفِرُّ  أن َتفِرُّ  إنما: "قال ثم ساعة، تكلم ثم: قال. ال: قلت: قال ؟"هللا سوى إله من تعلم فھل هللا، إال إله ال: تقول أن أُيفِرُّ

ً  تعلم وھل أكبر، هللا: يقال : قال" ضالون النصارى وإنَّ  عليھم مغضوبٌ  اليھود فإنَّ : "قال. ال: قلت: قال ؟"هللا من أكبرُ  شيئا

ً  ينبِسطُ  وجھه فرأيتُ : قال. مسلم حنيف إنى: فقلت  آتيه أغشاه، وجعلتُ  األنصار، من رجل عند فأُنزلتُ  أمرنى ثم: قال. فرحا

 يا: "قال ثم عليھم، فحثَّ  وقام، فصلَّى: قال النمار، ھذه من الصوف من ثياب فى قوم جاء إذ عنده، أنا فبينا: قال النھار، طرفى

َھا  َجَھنَّمَ  َحرَّ  َوْجَھهُ  أَحُدُكمْ  يقى َقْبَضٍة، ِبَبْعِض  َولَو بَقْبَضٍة، َولَوْ  َصاع، بِنْصفِ  ولَوْ  بَصاع، ولَوْ  الَفْضل منَ  اْرَضخوا ؛ النَّاسُ  أيُّ

َبٍة، َفِبَكلَِمةٍ  َتِجدوا لَمْ  َفإنْ  َتْمرٍة، ِبِشقِّ  َولَوْ  ِبَتْمَرٍة، َولَوْ  النَّارَ  أَو  َماالً  لَكَ  أَْجَعلْ  أَلَمْ : لَُكمْ  أَقُولُ  َما لَهُ  وقائلٌ  هللا، القى أََحَدُكم َفإنَّ  َطيِّ

ْمتَ  َما أْينَ : فيقول َبلَى،: فيقول َوَوَلداً؟ اَمُه، ْنُظرُ َفيَ  لَِنْفِسَك، َقدَّ ً  َيجدُ  ال ثم ِشَمالِِه، وَعنْ  يميِنهِ  وَعنْ  وَبْعَدهُ  قُدَّ  َحرَّ  َوْجَھهُ  به يقى َشْيئا

َم،  وُمْعطيكم ُكمَناِصرُ  هللا فإنَّ  الَفاَقة، َعلَْيُكم أخافُ  ال فإنى طيِّبٍة، َفبكلمةٍ  َيجدْ  لَمْ  فإنْ  َتْمَرٍة، ِبِشقِّ  َوَلوْ  النَّار َوْجَھهُ  أَحُدُكمْ  لِيقِ  َجَھنَّ

ِعينةُ  َتسيرَ  َحتَّى ّرق َمطيَّتھا َعلَى ُيَخافُ  ما وأكثر والحيرة، َيْثِربَ  َبْينَ  َما الظَّ  لصوص فأين: نفسى فى أقول فجعلتُ : قال ،"السُّ

 طيئ؟،
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ُ  َصلَّى النبى مع زھير بن كعب قصة ذكر فى: فصل  َتُبوك وغزوة ئفالطا من رجوعه بين فيما وكانت َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول قدم ولما: إسحاق ابن قال  رسول أنَّ  ُيخبره كعب أخيه إلى ُزَھْير ابن ُبَجْير كتب الطائف، من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا َبْعَرى، ناب قريش شعراء من بقى َمن وأنَّ  ويؤذيه، يھجوه كان ممن بمكة رجاالً  قتل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  بن وُھبيرة الزَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى َفِطرْ  حاجة، نفسك فى لك كانت فإن وجه، كلِّ  فى ھربوا قد وھب أبى  أحداً  يقتل ال فإنه َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  جاءه  :قال قد كعب وكان نجائك، إلى فانج تفعل، لم أنت وإن مسلماً، تائبا

 لََكا َھلْ  َوْيَحكَ  قُْلتَ  فيما لَكَ  َفَھلْ ...  ِرَسالَةً  راً ُبَجيْ  َعنِّى أَْبلَِغا أاَل

 َدلََّكا َذلِكَ  َغْير َشىءٍ  أىِّ  َعلى...  ِبَفاِعلٍ  لَْستَ  ُكْنتَ  إنْ  لََنا فَبيِّنْ 

ً  ُتْلفِ  لَمْ  ُخلُق َعلَى ا ً  وال أُمَّ  أَخاًلَكا عليه ُتْدِركْ  ولَمْ  َعلَْيهِ ...  أبا

ا َقاِئلٍ  َوالَ ...  بآسفٍ  َفلَْستُ  َتْفَعلْ  لَمْ  أَْنتَ  َفإنْ   لًَعالََكا َعَثْرتَ  إمَّ

ً  الَمأُْمونُ  ِبَھا َسَقاكَ   َوَعلََّكا ِمْنَھا الَمأُْمونُ  َفأَْنَھلَكَ ...  َرويَّةً  َكأَْسا

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  يكتمھا أن كره ُبجيراً، أتت فلما ُبجير، إلى بھا وبعث: قال  َصلَّى هللا رسولُ  فقال إياھا، فأنشده لََّم،َوسَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُ ً  َوال أُما ُتْلفِ  لَمْ  ُخلُق َعلَى: "سمع ولما ،" الَمأُْمونُ  أََنا لََكُذوٌب، وإنَّهُ  َصَدقَ  الَمأُْموُن، َسَقاكَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ : فقال ،"َعلَْيهِ  أَبا

 :لكعب ربجي قال ثم أُمه، وال أباه عليه يلف لم: قال. أجل

ً  ُمْبلِغٌ  َمنْ   أحَزمُ  وھى َباِطالً  عليھا َتلُومُ ...  الَِّتى فى لَكَ  َفَھلْ  َكْعبا

ى ال هللا إلى  وَتْسلَمُ  النََّجاءُ  َكانَ  إَذا َفَتْنُجو...  َوْحَدهُ  الالتِ  وال الُعزَّ

 ُمْسلِمُ  الَقْلبِ  َطاِھرُ  إال النَّاسِ  ِمنَ ...  ِبمْفلِتٍ  وليس َيْنُجو ال َيْومَ  لََدى

مُ  َعلىَّ  ُسْلمى أبى وِدينُ ...  ِديُنهُ  َشىءَ  ال وھو ُزَھْيرٍ  َفِدينُ   ُمَحرَّ

ً  بلغ فلما  فلما مقتول، ھو: فقال عدوه، من حاِضره فى كان َمن به وأرجف نفسه، على وأشفق األرُض، به ضاقت الكتاب، كعبا

ُ  لَّىصَ  هللا رسول فيھا يمدح التى قصيدته قال ُبداً، شىء من يجد لم  عدوه، من به الوشاة وإرجاف خوفه وذكر َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى به فغدا لى، ُذِكر كما ُجھينة، من معرفة وبينه بينه كانت رجل على فنزل المدينة، قدم حتى خرج ثم  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول مع فصلَّى الصبح، صلَّى حين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ُ  َصلَّى هللا رسول إلى أشار ثم َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ : فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى قام أنه لى َفُذِكرَ  فاستأِمْنه، إليه فقم هللا، رسولُ  ھذا  يده، فى يده فوضع إليه، جلس حتى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وكان ً  ليستأِمَنك جاء قد زھير ابن كعب إنَّ  هللا؛ رسول يا: فقال يعِرفُه، ال َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاَّ  أنتَ  فھل مسلماً، تائبا

ُ  َصلَّى هللا رسول: قال به؟ جئُتك أنا إن منه قابلٌ   .زھير بن كعب هللا رسولَ  يا أنا: قال". نعم: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ثنى: إسحاق ابن قال  هللا وعدو دعنى هللا؛ رسولَ  يا: فقال األنصار، من رجل عليه وثب أنه قتادة، بن عمر بن صمعا فحدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال عنقه، أضربْ  ً  جاء فقد عنك، دعه: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  تائبا  على كعب فغضب: قال" عليه كان عما نازعا

 التى الالمية قصيدته فقال بخير، إال المھاجرين من رجل فيه يتكلم لم أنه وذلك صاحُبھم، به صنع لما األنصار من الحى ھذا

 :أولھا التى وناقته محبوبته فيھا يصف

 َمْكُبولُ  ُيْفدَ  لَمْ  إْثَرَھا ُمَتيَّمٌ ...  َمْتُبولُ  الَيْومَ  َفَقْلِبى ُسَعادُ  باَنتْ 

 لََمْقُتولُ  ُسْلَمى أبى نَ ابْ  َيا إنَّكَ ...  َوَقْولُُھمُ  َجَناَبْيَھا الُغَواةُ  َيْسَعى

 َمْشُغولُ  َعْنكَ  إنى أُْلِھَينَّكَ  ال...  آُملُهُ  ُكْنتُ  َصِديقٍ  ُكلُّ  َوَقالَ 

 لَُكم أََبا الَ  َطِريقِى َخلُّوا َفقُْلتُ 

رَ  ما َفُكلُّ  ْحمنُ  َقدَّ  َمْفُعولُ  الرَّ

 َسالََمُته َطالَتْ  وإن أُْنَثى ابن ُكلُّ 

 ً  َمْحُمولُ  َحْدَباءَ  آلةٍ  َعلَى َيْوما

 أَْوَعَدنى هللاِ  َرُسولَ  أنَّ  ُنبِّْئتُ 

 َمأُْمولُ  هللاِ  َرُسولِ  ِعْندَ  والَعْفوُ 

 الـ َنافِلَةَ  أَْعَطاكَ  الَّذى َھَداكَ  َمْھالً 

 َوَتْفِصيلُ  َمَواعيظٌ  فيَھا ـقُْرآنِ 

 ولَمْ  الُوَشاةِ  ِبأَْقَوالِ  َتأُْخَذنِّى الَ 

 ويلُ األََقا فىَّ  َكُثَرتْ  ولو أُْذِنبْ 

ً  أَقُومُ  لََقدْ   ِبهِ  َيقُومُ  لَوْ  َمَقاما

 الفِيلُ  َيْسَمعُ  لَوْ  َما وأَْسَمعُ  أرى

 بواِدُره َخْوفٍ  ِمنْ  ُتْرَعدُ  لََظلَّ 

 َتْنِويلُ  هللاِ  َرُسولِ  ِمنْ  َيُكنْ  لَمْ  إنْ 

 أَُناِزُعَھا َما َيِميِنى َوَضْعتُ  َحتَّى
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 القِيلُ  َقْولُه َنقِماتٍ  ِذى َكفِّ  فى

 أَُكلُِّمه إذ عندى أَْخوفُ  وَ َفلَھْ 

 ومسؤولُ  منسوبٌ  إنَّك وقيلَ 

 ُمْخَدُرهُ  األَْرِض  ِبَضراءِ  َضْيَغمٍ  ِمنْ 

 ِغيلُ  ُدوَنه ِغيلٌ  َعثَّرَ  َبْطنِ  فى

 َعْيُشُھمَ  ِضرغاَمْين فُيْلِحمُ  َيْغُدوُ 

 َخَراِديلُ  َمْعفُورٌ  النَّاِس، ِمنَ  الَْحمٌ 

ً  ُيَساورُ  إذا  هُ لَ  َيِحلُّ  الَ  قِْرنا

 َمْفلُولُ  َوھو إالَّ  القِْرنَ  َيْتُركَ  أَنْ 

 األَراِجيلُ  بَواِديهِ  َتَمشَّى َوال...  َنافَِرةً  الَجوِّ  ِسَباعُ  َتَظلُّ  ِمْنهُ 

ج...  ِثَقةٍ  أُخو ِبَواِديهِ  َيَزالُ  َوال ْرَسانِ  الَبزِّ  مضرَّ  َمأُْكولُ  والدُّ

ُسولَ  إنَّ   َمْسلُولُ  هللاِ  ُسُيوفِ  ِمنْ  نَّدٌ ُمھَ ...  ِبهِ  ُيْسَتَضاءُ  لَُنورٌ  الرَّ

ةَ  ِبَبْطنِ ...  َقاِئلُھمْ  َقالَ  قَُرْيشٍ  ِمنْ  ُعْصَبةٍ  فى  ُزولُوا أْسلَُموا لما َمكَّ

 َمَعاِزيلُ  ِميلٌ  َوال اللَِّقاءِ  ِعْندَ ...  ُكُشفٌ  وال أَْنَكاسٌ  َزالَ  َفما َزالُوا

ْھرِ  الِجمالِ  َمْشىَ  يْمُشونَ  دَ  إَذا َضْربٌ  ... َيْعِصُمُھم الزُّ ناِبيلُ  الُسودُ  َعرَّ  التَّ

 َسَرابيلُ  الَھْيجا فى َداُودَ  َنْسجِ  ِمنْ ...  لَُبوُسُھمُ  أَْبَطالٌ  الَعَراِنينِ  ُشمُّ 

َھا...  َحلَقٌ  لھا ُشكَّتْ  َقدْ  َسَواِبغُ  بيضٌ   َمْجُدولُ  الَقْفعاءِ  َحلَقُ  َكأنَّ

ً . .. ِرَماُحُھمُ  َنالَتْ  إنْ  َمَفاِريحَ  لَْيُسوا ً  ولَْيُسوا َقْوَما  ِنيلُوا إذا َمَجاِزيعا

ْعنُ  َيَقع الَ   َتْھلِيلُ  الَمْوتِ  ِحياِض  َعنْ  لَُھمْ  َوَما...  ُنُحوِرھمُ  فى إالَّ  الطَّ

 :كعب قال فلما: قتادة بن عمر بن عاصم قال: إسحاق ابن قال
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دَ  إذاَ " ناِبيلُ  الُسودُ  عرَّ  غضبت بمدحته، المھاجرين وخص صنع، ما به صنع احبناص كان لِما األنصار معشر عنى وإنما" التَّ

 :فيھا يقول التى قصيدته فى األنصار يمدح أسلم أن بعد فقال األنصاُر، عليه

هُ  َمنْ   األْنَصارِ  َصالحى ِمنْ  ِمْقَنبٍ  فى...  َيَزلْ  َفالَ  الَحَياةِ  َكَرمُ  َسرَّ

 األَْخيارِ  َبُنو ُھمُ  َيارَ الخِ  إنَّ ...  َكاِبرٍ  َعنْ  َكاِبراً  الَمَكاِرمَ  َوِرُثوا

 الَجبَّارِ  وَسْطَوةِ  الِھَياجِ  َيْومَ ...  لَِنِبيِّھمْ  ُنفُوَسھمْ  الَباِذلِينَ 

اِئِدينَ  ارِ  وِبالَقَنا بِالَمْشَرفِىِّ ...  أَْدَياِنِھم َعنْ  النَّاسَ  َوالذَّ  الَخطَّ

 َوِكرارِ  عاُنقٍ تَ  َيْومَ  لِْلَمْوتِ ...  لَِنِبيِِّھمْ  ُنفُوَسْھمُ  والَباِئِعينَ 

ً  َيَرْوَنهُ  َيَتَطھَُّرونَ   الُكفَّارِ  ِمنَ  َعلِقُوا َمنْ  ِبِدَماءِ ...  لَُھمْ  ُنُسكا

 األْعَفارِ  َمَعاقِلِ  ِعْندَ  أَْصَبْحتَ ...  إلَْيِھم لَِيْمَنُعوكَ  َحلَْلتَ  َوإَذا

اِزلِينَ  لِلطاِرقِينَ ...  َفإنَُّھم النُُّجومُ  َخَوتِ  إذا َقْومٌ   َقاِرىمَ  النَّ

 :قوله لكعب ُيستحسن ومما عقبة، بن العوام ابنه وابن عقبة، وابنه وأبوه، ھو الشعراء، فحول من زھير بن وكعب

 الَقَدرُ  له َمْخُبوءٌ  وھو الَفَتى َسْعىُ ...  ألَْعَجَبنى َشىءٍ  ِمنْ  أَْعَجبُ  ُكْنتُ  لَوْ 

 ُمْنَتِشرُ  َوالَھمُّ  َواِحَدةٌ  َفالنَّْفسُ ...  ُيْدرُكَھا لَْيسَ  ألُُمورٍ  الَفَتى َيْسَعى

 األََثرُ  َيْنَتھى َحتَّى الَعْينُ  َتْنَتِھى الَ ...  أَملٌ  لَهُ  َمْمُدودٌ  َعاشَ  َما َوالَمْرءُ 

ً  له ُيستحسن ومما ُ  َصلَّى النبى فى قوله أيضا  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

اَقةُ  ِبهِ  ُتْحدى لَمِ  لَْيلَة ُجلِّى َكالَبْدرِ  لِلُبْردِ ...  ُمْعَتِجراً  األَْدَماءُ  النَّ  الظُّ

 َكَرمِ  َوِمنْ  ِدينٍ  ِمنْ  هللاُ  َيْعلَمُ  َما...  ُبْرَدِتهِ  أَْثَناءِ  أو ِعطاَفْيهِ  ففى

  تسع سنةَ  رَجب شھر فى وكانت َتُبوك غزوة فى: فصل

 ثمارھم فى الُمقام ُيحبون والناس ُر،الثما طابت وحين البالد، من وَجْدبٍ  الناس، ِمنَ  ُعْسَرةٍ  زمن فى وكانت: إسحاق ابن قال

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وكان الحال، تلك على ُشخوصھم ويكرھون وِظاللھم،  عنھا، كنَّى إال غزوة فى يخرج قلَّما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ى  .الزمان وِشدة الشُّقة، لُبْعد َتُبوك، غزوة ِمن كان ما إال بغيرھا، وورَّ
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ُ  ىَصلَّ  هللا رسول فقال ؛ يا: "سلمة بنى أحد قيس بنِ  للَجدِّ  َجَھازه فى وھو يوم، ذاتَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َبنى ِجالَدِ  فى الَعامَ  لَكَ  َھلْ  َجدُّ

ً  بأشدَّ  َرُجلٍ  ِمن ما أنه قومى عرف لقد فوهللاِ  َتْفِتنِّى؟ وال لى تأذنُ  أَوَ  هللا؛ رسول يا: فقال ؟"األَْصَفرِ   وإنِّى منى، بالنساء عجبا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  عنه فأعرضَ  أصِبَر، ال أن األصفر بنى نساءَ  رأيتُ  إن أخشى  نزلت ففيه ،"لَكَ  أَِذْنتُ  َقدْ : "وقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ]49: التوبة[} َتْفتِنِّى َوال لِّى ائَذنْ  َيقُولُ  مَّن َوِمْنُھم{: اآلية

، فى تنفُِروا ال: لبعض بعضھم المنافقين من قوم وقال  ].81: التوبة[ اآلية} اْلَحرِّ  فِى َتنفُِرواْ  الَ  َوَقالُواْ {: فيھم هللا فأنزل الَحرِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إنَّ  ُثم  سبيل فى والُحمالن النفقة على الِغَنى أھلَ  وحضَّ  بالَجَھاز، الناسَ  وأمر سفره، فى جدَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .ِمثلھا أحدٌ  ُينفِقْ  لم عظيمة نفقةً  ذلك فى عفانُ  بن عثمانُ  وأنفق واحتسُبوا، الِغَنى أھل من رجال فحمل هللا،

تھا، وأقتاِبھا بأْحالسھا بعير ثالثمائة كانت: قلت ً  دينار وألفَ  وُعدَّ  .َعْينا

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  بلغ: قال سعد ابنُ  وذكر ً جمو جمعت قد الرومَ  أنَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أصحاَبه َرَزق قد ِھَرْقل وأن بالشام، كثيرة عا

َ◌موا وغسان، وَعاِملَة، وُجذام، لَْخٌم، معه وأجلبت لسنة،  .البلقاء إلى مقدماتھم وقدِّ

اؤون وجاء ُ  َصلَّى هللا رسولَ  يستحِملُون سبعة وھم البكَّ  تفيضُ  وأعيُنھم لَّْوافتو ،" َعلَْيه أَْحِملُكم َما أجدُ  ال: "فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  الدمع من  بن وسلمة َعَنَمة، بن وعمرو المازنى، ليلى وأبو زيد، بنُ  وُعْلَبةُ  ُعمير، بن سالمُ  وھم ُينفقون، ما يجدوا ال أن حزنا

 .سارية بن والِعرباض صخر،

 .يسار بن ومعقِلُ  ُمَغفَّل، بن هللا وعبد: الروايات بعض وفى

اؤون: يقول وبعضھم ن بنو البكَّ  .الَجموح بن الُحمام بن َعْمرو فيھم يعدُّ : إسحاق وابن. ُمزينة من وھم السبعة، ُمَقرِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى أصحاُبه موسى أبا وأرسل  ما أَجدُ  وال أحملكم، ال وهللاِ : "فقال غضبان، فوافاه لِيحِملھم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 َغْيَرَھا َفأََرى َيِميٍن، َعلَى أَْحلِفُ  الَ  َوهللاِ  وإنِّى َحَملَُكم، هللا ولَِكنَّ  حَمْلُتُكم، أََنا َما: "قال ثم إليھم، فأرسل إبل، أتاه ثم ،"عليه أحِملُكم

 ".َخْيرٌ  ُھوَ  الَّذى َوأََتْيتُ  َيِمينى َعنْ  َكفَّْرتُ  إالَّ  ِمْنَھا، َخْيَراً 

  فصل

بتَ  بالجھاد، أمرتَ  قد إنَّك لُھمَّ ال: وقال وبكى، الليل من فصلَّى زيد بن ُعلبة وقام ى ما عندى تجعل لم ثم فيه، ورغَّ  مع به أتقوَّ

ق وإنى عليه، يحِملُنى ما رسولك يد فى تجعل ولم رسولك،  أو جسد، أو مال، ِمن فيھا أصابنى َمْظلَِمةٍ  بكل مسلم كل على أتصدَّ

ُ  َصلَّى النبى فقال الناس، مع أصبح ثم ِعرض،  أَْينَ : "قال ثم أحد، إليه يقم فلم. ؟"اللَّْيلَة ھِذهِ  الُمَتَصدِّقُ  أْينَ : "َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى فقال فأخبَره، إليه، َفَقام ،"َفْلَيقُمْ  الُمَتَصدِّقُ  دٍ  َنْفسُ  َفوالذى أَْبِشرْ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ َكاةِ  فى ُكِتَبتْ  لََقدْ  ِبَيِدهِ  ُمَحمَّ  الزَّ

لَةا  ".لمَتَقبَّ
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ُرونَ  وجاءَ   َسلول بن أَُبىّ  بنُ  هللا عبدُ  وكان رجالً، وثمانون اثنان وھم: سعد ابن قال. َيْعِذْرھم فلم لھم، ليؤذن األعرابِ  من المعذِّ

 هللا رسولُ  واستخلف العسكرين، بأقلِّ  عسكره ليس: يقال فكان والمنافقين، اليھود من ُحلفائه فى الَوداع ثنية على عسكر قد

ُ  َصلَّى  .أثبت واألول ُعْرفَُطَة، بن سباع: ھشام ابن وقال. األنصارى مسلمة بن محمد المدينة على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  سار فلما  وال كش غير ِمن المسلمين ِمن َنَفر وتخلَّف معه، كان وَمنْ  أَُبىّ  بن هللا عبدُ  تخلَّف َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 وأبو خيثمة، أبو لحقه ثم ذر، وأبو السالمى، َخيثمة وأبو الربيع بنُ  وُمَراَرةُ  أُمية، ابن وِھاللُ  مالك، بن كعبُ : منھم ارتياب،

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وشھدھا ذر، ً  ثالثين فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  يقُصر ليلة عشرين بھا وأقام فرس، آالف عشرة والخيلُ  الناس، ِمن ألفا

الة،  .بحمص يومئذِ  وِھَرْقلُ  الصَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أراد ولما: إسحاق ابن قال  المنافقون، به فأْرَجفَ  أھله، على طالب أبى بنَ  علىَّ  خلَّف الخروَج، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  استثقاالً  إال خلَّفه ما: وقالوا ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أتى حتى خرج ثم ِسالحه، عنه هللا رضى علىُّ  فأخذ منه، وتخففا  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ولِكنِّى َكَذُبوا،: "فقال منى، وتخففتَ  استثقلتنى ألنك خلَّفتنى إنما أَنك المنافقون زعم هللا؛ نبىَّ  يا: فقال بالُجْرِف، نازل وھو

 َنِبىَّ  ال أنَّهُ  إال ُموسى؟ ِمنْ  َھاُرون ِبَمْنِزلَةِ  ِمنِّى َتُكونَ  أنْ  َتْرَضى أََفالَ  َك،َوأَْھلِ  أْھلِى فى َفاْخلُْفنى فاْرجعْ  َوَراِئى، ترْكتُ  لما َخلَّْفُتكَ 

 .المدينة إلى علىُّ  فرجع" َبْعِدى

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  سار أن بعد رجع خيثمة أبا إنَّ  ُثمَّ  ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ريشينِ ع فى له امرأتين فوجد حار، يوم فى أھله إلى أياما

َدتْ  عريَشھا، منھما واحدة ُكلُّ  رشَّت قد حائطه، فى لھما  العريش، باب على قام دخل، فلما طعاماً، فيه له وھيأت ماء، له وبرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ : فقال له، صنعتا وما امرأتيه إلى فنظر ، فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ حِّ يح، الضِّ  بارد، ِظلٍّ  فى خيثمة وأبو والحر، والرِّ

 هللا برسولِ  ألحقَ  حتى منكما واحدة عريشَ  أدخل ال وهللاِ : قال ثم بالنََّصِف، ھذا ما مقيم؟ ماله فى حسناء، وامرأة ُمَھيأ، وطعام

ُ  َصلَّى م ثم ففعلتا، زاداً، لى فھيِّئا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسول طلب فى خرج ثم فارتحله، ناِضحه، قدَّ  حتى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  يطلُب الطريق فى الجمحى وھب بن ُعميرُ  خيثمة أبا أدرك كان وقد َتُبوك، نزل حين أدركه  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 هللا رسولَ  آتىَ  تىح عنى تتخلَّف أن عليك فال ذنباً، لى إنَّ : وھب بن لُِعمير خيثمة أبو قال َتُبوك، من دنوا إذا حتى فترافقا

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى هللا رسولِ  ِمن دنا إذا حتى ففعل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  على راكبٌ  ھذا: الناس قال بَتُبوك، نازل وھو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال ُمقبل، الطريق  أقبل، أناخَ  فلما خيثمة، أبو وهللاِ  ھو هللا؛ رسول يا :قالوا" َخْيَثَمةَ  أَبا ُكنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على فسلَّم ُ  َصلَّى هللا رسولُ  له فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  هللا رسولَ  فأخبرَ  ،"َخْيَثَمة أَبا َيا لَكَ  أْولى: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى هللا رسول له قالف خبَره، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .بخير له ودعا َخْيَراً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول كان وقد ؤوا َوال َشْيئاً، َماِئَھا ِمنَ  َتْشَرُبوا ال: "قال ثمود، بديار بالِحْجر مرَّ  حين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ِمْنهُ  َتَتَوضَّ

الِة،  ففعل ،"له َصاِحبٌ  ومعه إال منكم أَحدٌ  َيْخُرَجنَّ  وال َشْيئاً، ِمْنهُ  َتأُْكلُوا وال اإلِبَل، َفاْعلِفُوهُ  َعَجْنُتُموه نٍ َعِجي ِمنْ  َكانَ  وما لِلصَّ

 ُخِنق فإنه لحاجته، خرج الذى فأما بعيره، طلب فى اآلخرُ  وخرج لحاجته، أحُدھما خرج ساعدة بنى من رجلين أنَّ  إال النَّاُس،

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  بذلك فأُخبرَ  طيئ، بجبلى طرحته حتى الريحُ  فاحتملته بعيره، طلب فى خرج الذى وأما مذھبه، على  َعلَْيهِ  هللاَّ
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 فأھدته اآلخر، وأما فُشفى، مذھبه على ُخنِقَ  للذى دعا ثم ،"َصاِحُبه وَمَعهُ  إالَّ  ِمْنُكم أَحدٌ  َيْخُرجَ  ال أَنْ  أْنَھُكم ألمْ : "فقال َوَسلََّم،

ُ  َصلَّى هللا رسولل طيئ  .المدينة قدم حين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال َتُبوَك، َقِدْمَنا حتى انطلقنا: ُحَميد أبى حديث من ،"مسلم صحيح" فى والذى: قلت  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 الريحُ  فحملته رجل فقام َشِديَدة، ِريحٌ  فھبَّت" ِعَقالهُ  َفْلَيُشدَّ  َبِعيرٌ  لَهُ  كانَ  َفمنْ  أَحٌد، ُكمِمنْ  َيقُمْ  َفال َشِديَدةٌ، ِريحٌ  اللَّْيلَةَ  َعلَْيُكم َسَتُھبُّ " 

ء ِبَجَبلَىْ  ألقته حتى  .َطىِّ

ْھرى عن بلغنى: ھشام ابن قال ُ  َصلَّى هللا رسول مرَّ  لما: قال أنه الزُّ ى بالِحْجر، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  واستحثَّ  ه،وجھ على ثوبه سجَّ

ً  َباُكونَ  َوأَْنُتم إالَّ  أَْنفَُسُھم َظلَُموا الَِّذينَ  ُبيوتَ  َتْدُخلُوا ال: "قال ثم راحلته،  ".أََصاَبُھمْ  َما ُيِصيَبُكم أنْ  َخْوفا

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أنَّ  عمر، ابن حديث من" الصحيحين" فى: قلت ِبينَ  الَقْومِ  ھؤالءِ  َعلى َتْدُخلوا ال: "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  إالَّ  الُمَعذَّ

 ".أََصاَبُھم َما ِمْثلُ  ُيِصيُبكم ال َعلَْيِھم َتْدُخلوا َفال َباِكيَن، َتُكوُنوا لم فإنْ  َباِكيَن، َتُكوُنوا أنْ 

 .وطرحه العجين بإلقاء أمرھم أنه" البخارى صحيح" وفى

 وقد. الناقة َتِرُدھا كانت التى البئر من ويستقوا الماَء، ُيھِريقُوا وأن َن،الَعِجي اإلبلَ  َيْعلِفوا أن أمرھم أنه": مسلم صحيح" وفى

 .الطرح روى َمنْ  يحفظه لم ما راويه حفظ وقد أيضاً، البخارىُّ  رواه

: فقال لرج فناداه ،"عليھم هللاُ  َغِضبَ  قوم على تدُخلون عالمَ : "قال اجتمعوا، فلما جامعة، الصالةَ : فيھم نادى أنه البيھقىُّ  وذكر

ُئُكمْ  أْنفُِسُكم ِمنْ  َرُجلٌ  ذلَِك؟ ِمنْ  أْعَجبُ  ُھوَ  ِبما أُْنِبُئُكم أالَ : " فقال هللا، َرسول َيا ِمْنُھم َنْعَجبُ   َبْعَدُكم، َكاِئنٌ  ُھو َوَما َقْبلَُكم َكانَ  بَِما ُيَنبِّ

ُدوا، اْسَتقِيُموا ُ  الَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللا فإنَّ  َوَسدِّ ً  أَْنْفِسِھم َعنْ  َيْدَفُعونَ  ال ِبَقْومٍ  هللاُ  َوَسيأتِى َشْيئاً، ُكمِبَعِذابِ  َيْعبأ  ".شيئا

 فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى ذلك َفشَكْوا معھم، ماء وال الناسُ  وأصبح: إسحاق ابن قال ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فدعا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الماء من حاَجتھم واحتملُوا الناُس، ارتوى حتى فأمطرت سحابًة، ُسبحانه هللا فأرسلَ  َوَسلََّم،

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  إنَّ  ثم ً  وكان اللَُّصْيتِ  بن زيد فقال ناقُته، ضلَّت الطريق، ببعِض  كان إذا حتى سار َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أليس: منافقا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال ناقُته؟ نأي يدرى ال وھو السماء، خبر عن وُيخبركم نبى، أنه يزُعمُ   َيقُوُل، َرُجالً  إنَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 َشَجَرةٌ  َحَبَسْتھا وَقدْ  وَكَذا، َكذا ِشْعبِ  فى الَوادى فى وھى َعلَْيَھا، هللا َدلَّنى وَقدْ  هللاُ، َعلَّمنى ما إالَّ  أْعلَمُ  ال وهللا وإنِّى َمَقالََتُه، وَذَكرَ 

 .أوسق بعشرة المرأة حديقة َخَرصَ  تلك طريقه وفى.بھا فأََتْوهُ  فذھبوا" بھا َتأْتونى َحتَّى فاْنَطلِقُوا ھا،ِبِزَمامِ 

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  مضى ثم  َخْيٌر، فِيهِ  َيكُ  فإنْ  َدُعوه: "فيقول فالن، تخلَّف: فيقولون الرجلُ  عنه يتخلَّف فجعل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

م". ِمْنهُ  هللاُ  أَراَحُكمُ  َفَقد ذلَِك، َغْيرَ  َيكُ  وإنْ  ِبُكم، هللاُ  هُ َفَسُيْلِحقُ   ثم ظھره، على متاعه أخذ عليه، أبطأ فلما بعيُره، َذرٍ  أبى على وتلوَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أثر يتبعُ  خرج ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ونزل ماشياً، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ِمن ناظر فنظر منازله، بعض فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى هللا رسول فقال وحَده، الطريق على يمشى الرجل ھذا إنَّ  هللا؛ رسولَ  يا: فقال المسلمين  ،"َذرٍ  أَبا ُكنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال. ذر أبو ھو وهللاِ  هللا؛ رسول يا: قالوا القوُم، تأمله فلما  َوْحَدهُ، َيْمِشى َذٍر؛ أبا هللاُ  َرِحمَ : "َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ

 ".وْحَدهُ  وُيْبَعثُ  َوْحَدهُ، وَيُموتُ 

ثنى: إسحاق ابن قال  أبا عثمانُ  نفى لما: قال مسعود بن هللا عبد عن القُرظى، كعب بن محمد عن األسلمى، سفيان بن بريدة فحدَّ

بَذِة، إلى ذر النى أن: فأوصاھما وغالُمه، امرأُته إال أحدٌ  معه يكن لم َقَدُره، بھا وأصابه الرَّ  على ضعانى ثم وَكفِّنانى، َغسِّ

ل الطريق، قارعة ُ  َصلَّى هللا رسول صاحبُ  ذر أبو ھذا: فقولُوا بكم يمرُّ  َرْكب فأوَّ  مات، فلما دفنه، على فأعينونا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

اراً  الِعراق أھل من معه رھط فى مسعود بن هللا عبدُ  وأقبل يق،الطر قارعة على وضعاه ثم به، ذلك فعال  إال َيُرْعُھمْ  فلم ُعمَّ

ريق ظھر على بالِجنازة ُ  َصلَّى هللا رسول صاحبُ  ذر أبو ھذا: فقال الغالم، إليھم وقام َتَطُؤھا، اإلبلُ  كادت قد الطَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  صدقَ : ويقول يبكى هللا بدُ ع فاستھلَّ : قال دفنه، على فأعينونا  َوْحَدَك، وَتُموتُ  َوْحَدَك، َتْمِشى: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ثھم ثم فواَرْوه، وأصحابه، ھو نزل ثم ،" َوْحَدكَ  وُتْبَعثُ  ُ  َصلَّى هللا رسولُ  له قال وما حديثه، مسعود بن هللا عبدُ  َحدَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .َتُبوك إلى مسيره ىف َوَسلَّمَ 

 بن إبراھيم عن مجاھد، عن وفاته، قصة فى وغيره "صحيحه" فى حبان بن حاتم أبو ذكر فقد نظر، القصة ھذه وفى: قلت

 بَفالة تموتُ  وأنت أبكى، ال لى ما: فقلت ُيبكيِك؟ ما: فقال َبَكْيُت، الوفاةُ، َذر أبا حضرت لما: قالت ذر، أُم عن أبيه، عن األشتر،

ُ  َصلَّى هللا رسول سمعتُ  فإنى تبكى، وال أبشرى: قال تغييبك؟ فى لى يدان وال كَفناً، يسُعك ثوبٌ  عندى وليس رض،األ من  هللاَّ

 النََّفرِ  أولِئكَ  من أَحدٌ  وليس" الُمْسلمين من ِعَصابةٌ  َيْشَھُده األرض ِمنَ  بِفالةٍ  منكم َرُجلٌ  لََيُموَتنَّ : "فيھم أنا لَنَفرٍ  يقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ُجُل، ذلِكَ  فأنا وجَماعٍة، قريةٍ  فى مات وقد إال ، ذھب وقد أنَّى: فقُلت الطريق، فأبصرى ُكِذْبُت، وال َكَذْبتُ  ما فوهللاِ  الرَّ  الحاجُّ

ُرُق؟، وتقطعت رى اذھبى: فقال الطُّ ر، الَكِثيبِ  إلى أُسِندُ  فكنتُ : قالت. فتبصَّ ضه، أرجع ثم أتبصَّ  أنا إذ كذلك، وھو أنا فبينا فأُمرِّ

َخمُ  كأنھم ِرحالھم على برجال  هللا؛ أَمةَ  يا: فقالوا علىَّ  وقفُوا َحتى إلىَّ  فأسرعوا إليھم، فأَشرتُ : قالت رواِحلُھم، بھم َتُخبُّ  الرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  صاِحبُ : قالوا. ذر أبو: قلت ھو؟ وَمن: قالوا. ُتكفنونه َيُموت المسلمين من امرؤ: قلت مالك؟  َوَسلََّم؟ َعلَْيهِ  هللاَّ

ْوه نعم،: قلت ُ  َصلَّى هللا رسولَ  سمعتُ  فإنى أبِشروا: لھم فقال عليه، دخلوا حتى إليه وأسرعوا وأُمھاِتھم، بآبائھم ففدَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 إالَّ  َرُجلٌ  النََّفرِ  أُولِئكَ  ِمنْ  َولَْيسَ " المؤمنين من ِعَصابةٌ  َيْشَھُده األرِض  ِمن ِبَفالةٍ  منكم َرُجلٌ  لََيُموَتنَّ : " فيھم أنا لَنَفر يقول َوَسلَّمَ 

ً  يسُعنى ثوبٌ  عندى كان لو إنه ُكِذْبُت، والَ  َكَذْبتُ  ما وهللاِ  َجَماَعٍة، فى َھلَكَ  وقد  لى ُھوَ  ثوب فى إال أُكفَّن لم المرأتى، أو لى كفنا

َفر أولئك من وليس نقيباً، أو بريداً، أو عريفاً، أو أميراً، كان منكم رجل يكفَِّننى ال أن هللا أنُشُدُكم فإنى لھا، أو  وقد إال أحد النَّ

 أنتَ : قال. أُمى غزل من َعيبتى ِمن ثوبين وفى ھذا، ردائى فى أَُكفُِّنك عمُّ، يا أنا: قال األنصار من فًتى إال قال ما بعضَ  قارفَ 

 .يمان ُكلُّھم َنَفر فى ودفنوه عليه، وقاموا األنصارى، فكفَّنه فكفِّنى،

 أشجع ِمن رجل ومنھم َعْوف، بن َعْمرو بنى أخو ثابت بن وديعة: منھم المنافقين، من رھطٌ  كان وقد: تبوك قصة إلى رجعنا

 لبعض؟ َبعِضھم العرب كقتال األصفر، بنى جالد أتحسبون: لبعٍض  بعضھم قال ُحَميِّر، بن َمْخشى: له يقال سلمة لبنى حليف

ا وهللاِ  نين غداً  بكم لكأنَّ ً  الِحبال، فى مقرَّ ً  إرجافا  أن على أَُقاَضى أنى لوِددت وهللاِ : ُحَميِّر بن َمْخِشى فقال. للمؤمنين وترھيبا

ا َجلدة، مائةَ  منا ُكل ُيضرب ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وقال. ھذه لمقالتكم قرآن فينا ينزل أن ننفلِتُ  وإنَّ ار َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ : ياسر بن لعمَّ
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ا َفَسْلُھم اْحَتَرقُوا قد فإنھم الَقْوَم، أْدِرك" ار، إليھم فانطلق". وكذا كذا: قُلُتم بل: َفقُلْ  أنكروا، فإن قالوا؟ َعمَّ  فأتوا ذلك، لھم فقال عمَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ   لََيقُولُنَّ  َسأَْلَتُھمْ  َولَِئن{:  ھمفي هللا فأنزل ونلعُب، نخوضُ  كنا: ثاب بن وديعة فقال إليه، يعتِذُرون َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َما ا إنَّ  فى عنه ُعفىَ  الذى فكان أبى، واسمُ  اسمى بى قعد هللا؛ رسول يا: ُحْميِّر بن مخشى فقال] 65: التوبة[} وَنْلَعبُ  َنُخوضُ  ُكنَّ

 .أثر له يوجد فلم اليمامة، يومَ  فقُِتل بمكانه، ُيعلم ال شھيداً  ُيقتل أن هللا وسألَ  الرحمن، عبد وتسمَّى اآلية، ھذه

ُ  َصلَّى هللا رسول أنَّ  ،"مغازيه" فى عائذ ابن وذكر  َصلَّى هللا رسولُ  فاغترف فيه، ماُؤھا قلَّ  زمان فى َتُبوكَ  نزل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُ  .الساعة حتى كذلك فھى امتألت، ىحت عيُنھا ففارت فيھا، بصقه ثم فاه، بھا فمضمض ماء، من بيده َغرفةً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُكم: "إليھا وصوله قبل قال أنه" مسلم صحيح" فى: قلت ُكم َتُبوك، َعْينَ  َتَعالى هللاُ  َشاءَ  إنْ  غداً  َسَتأُتونَ  إنَّ  َحتَّى َتأُْتوھا لَنْ  وإنَّ

ً  ماِئھا ِمنْ  َيَمسنَّ  فال َجاَءَھا فَمن النَّھاُر، ُيْضِحىَ   الشَِّراكِ  ِمْثلُ  والَعْين َرُجالِن، إليھا َسَبق وَقدْ  اھافجئن: قال".  آتى حتى شيئا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فسألھما ماٍء، من بشئ ًتِبضُّ  ً  مائھا ِمن َمَسْسُتما ھل: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُھَما َنعم،: قاال ؟"شيئا ُ  َصلَّى النبى فسبَّ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وغسل شئ، فى اجتمع حتى قليالً  قليالً  الَعْين ِمن غرفُوا ُثمَّ  يقول، أن هللاُ  شاء ما لھما وقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ   هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول قال ثم النَّاُس، استقى حتى ُمْنھِمٍر، بماء العين فجرت فيھا، أعاده ثم وَيَدْيه، وجَھه فيه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  ُملِئ قدْ  ھاھنا ما ترى أن َحياةٌ  بكَ  طالتْ  إن ُمعاذُ  اي ُيوِشكُ : "َوَسلَّمَ   ".ِجَنانا

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول انتھى ولما  وأْذُرح، َجْربا، أھل وأتاه الجزيَة، وأعطاه فصالَحه أَْيلَة، صاحبُ  أتاه َتُبوك، إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لھم وكتب الجزَية، فأعَطْوه  الرحيم، الرحمن هللا بسم: "أَْيلة لِصاحب وكتب ِعندھم، فھو كتاباً، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ومحمد ِهللا، ِذمةُ  لھم والبحِر، البرِّ  فى وسيارتھم ُسفنھم، أَْيلَة، وأھلِ  ُرْؤَبَة، بن لُِيَحنَّةَ  هللا رسول النبى ومحمد هللا، ِمن أََمَنةٌ  ھذا

 لمن وإنَّه نفسه، دونَ  مالُه َيحولُ  ال فإنه َحَدثاً، منھم أحدث فَمن البحر، وأھل اليمن، وأھل الشام، أھل ِمن معھم كان وَمنْ  النبى،

ً  وال يردونه، ماءً  ُيمنعوا أن يِحلُّ  ال وإنه الناس، ِمن أخذه  ".َبرٍّ  أو َبْحرٍ  من يردونه طريقا

ُ  َصلَّى هللا رسول بعث فى: فصل  ُدومة أَُكْيِدرِ  الوليدإلى بن خالد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إنَّ  ثم: إسحاق ابن قال  رجل الملِك، عبد بن أَُكْيدر وھو ُدومة، أَُكْيدر إلى الوليد بن خالد بعث َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  وكان نصرانياً، وكان ِكندة، ِمن ُ  َصلَّى هللا رسول فقال عليھا، ملكا  خالد فخرجَ  ،"الَبَقرَ  َيِصيدُ  َستِجُده إنَّكَ : "لخالد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ِبقُرونھا َتُحكُّ  البقرُ  فباَتتِ  امرأته، ومعه له، سطح على وھو َصافية، ُمقمرة ليلة وفى الَعْين، بمنظر حصنه ِمن كان إذا حتى

؟ ھذا مثل رأيتَ  ھل: امرأُته له فقالتْ  القصر، بابَ   بفرسه، فأمر فنزل، أحد، ال: قال ھذه؟ يترك فَمن: قالت. وهللاِ  ال: قال قطُّ

ان،: له يقال له أخ فيھم بيته أھل ِمن َنَفر معه وركب له، فأُسرجَ   خيلُ  تلقَّتھم خرُجوا، فلما بمطاردھم، معه وخرُجوا فركب حسَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول صٌ  ِديباج ِمن اءَقب عليه كان وقد أخاه، وقتلوا فأخذته، َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  به فبعثَ  خالد، فاستلبه بالذھب، مخوَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى ُ  َصلَّى هللا رسول على بأَُكْيدر قدم خالداً  إن ثم عليه، قدومه قبلَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  له فحقن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .تهقري إلى فرجع سبيله، خلَّى ثم الجزية، على وصالحه َدَمه،



96 

 

ُ  َصلَّى هللا رسول بعث: سعد ابنُ  وقال م ما نحو فذكر فارساً، وعشرين أربعمائة فى خالداً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  خالد وأجار: قال. تقدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  به يأتىَ  حتى القتل من أَُكْيدر  بعير، ألفى على وصالحه ففعلَ  الجندل، ُدومة له َيفتح أن على َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى للنبىِّ  فعزل ُرمح، وأربعمائة ِدرع، وأربعمائة رأس، وثمانمائة  فأخرج الغنيمة، قسم ثم خالِصاً، َصفِيَّهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى للنبى فكان الُخمس،  .فرائض َخْمسُ  منھم واحد لِكل فصار أصحابه، فى بقى ما قسم ثم َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 اليومينِ  لھا أُْضِمرُ  كنتُ  ولقد البارحة، إال أتتنا قط رأيتھا ما وهللاِ : البقر عن قال أَُكْيدر أنَّ  الخبر، ھذا فى عائذ ابنُ  وذكر

 .هللا قدر ولكن والثالثة،

ُ  َصلَّى هللا رسول عند وُيَحنَّة أَُكْيدر، واجتمع: ُعقبة بن موسى قال  بالجزية، وأقرا فأبيا، اإلسالم، إلى فدعاھما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقاضاھما ً  لھما وكتب تيماء، وعلى أَْيلَة، وعلى َتبوك، وعلى ُدومة، قضية على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .كتابا

ُ  َصلَّى هللا رسول فأقام: إسحاق ابن قال: تبوك قصة إلى رجعنا  انصرف ثم ُيجاوزھا، لم ليلةً  عشرة ِبضعَ  ُبوكبتَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فقال الُمَشقَّق، وادى: له يقال بوادٍ  والثالثة، والراكبين الراكبَ  ُيروى َوَشل من يخرج ماء الطريق فى وكان المدينة، إلى قافالً 

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ً  منه ْسَتقِينَّ يَ  َفالَ  الَماِء، ذلِك إلى َسَبَقَنا َمنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  المنافقين، من َنَفر إليه فسبقه: قال" نأتيه َحتَّى َشْيئا

 َيْسَتقُوا أَنْ  أَْنَھُھم لَمْ  أوَ : "فقال. وفالن فالن هللا؛ رسول يا: له فقيل ؟"الَماءِ  ھَذا إلى َسَبَقَنا َمنْ : "فقال شيئاً، فيه ير فلم فاسَتَقْوا،

ً  ِمْنهُ  ُ  َصلَّى هللا رسولُ  َعنھملَ  ثم ،"آتَيه َحتَّى َشْيئا  فى َيُصبُّ  فجعل الوشل، تحتَ  يده فوضع َنَزل ثم عليھم، ودعا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

، أن هللا شاء ما يده ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ودعا بيده، ومسحه به، َنَضحه ثم َيُصبَّ  فانخرق به، يدعوَ  أن هللا شاء بما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  له إن ما سمعه َمن يقول ءكماالما ِمن ُ  َصلَّى هللا رسول فقال منه، حاجتھم واستقوا الناُس، فشرب الصواِعق، كِحسِّ  ِحّسا  هللاَّ

 ".خلفه وَما َيَدْيهِ  بين َما أْخَصبُ  وُھوَ  الوادى، بھذا لََيْسَمَعنَّ  ِمْنُكم َبقِىَ  َمنْ  أوْ  َبقِيُتم لَِئنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى هللا رسول أن" مسلم صحيح" ىف ثبت: قلت ُكم: "لھم قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُكم َتُبوك، َعْينَ  هللاُ  َشاءَ  إنْ  َغداً  َسَتأُْتونَ  إنَّ  لَنْ  وإنَّ

ً  َماِئھا ِمنْ  َيمسَّ  َفالَ  َجاَءَھا َفَمنْ  الّنھاُر، ُيْضِحى َحتَّى َتأُْتوھا م وقد الحديث،".... َشيئا  فالمحفوظُ  واحدة، القصة نتكا فإن.تقدَّ

 .ممكن فھو قصتين، كانت وإن مسلم، حديث

ثنى: قال ُث، كان مسعود ابن هللاِ  عبدَ  أن التيمى، الحارث بن إبراھيم بن محمد وحدَّ  معَ  وأنا الليل، جوفِ  ِمن قُمت: قال ُيَحدِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول َبْعُتھا العسكر، ناحية فى نار من لةً ُشع فرأيت َتُبوَك، غزوةِ  فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  هللا رسولُ  فإذا إليھا، أنُظرُ  فاتَّ

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى هللا ورسولُ  له، حفروا قد ھم وإذا مات، قد المزنى الِبجاَدْينِ  ذو هللا عبدُ  وإذا وعمر، بكر، وأبو َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  هللاَّ

 إنِّى اللُھمَّ : "قال لشقه، ھيأه فلما إليه، فدلياه ،"أخاكما إلىَّ  أدنيا: "يقول وھو إليه، ُيدليانه وعمر بكر وأبو ُحفرته، فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ً  أَْمَسْيتُ  َقدْ  ُ  َصلَّى هللا رسول وقال. الُحفرة صاِحبَ  كنتُ  ياليتنى: مسعود بن هللا عبد يقولُ : قال ،" َعْنهُ  َفاْرضَ  َعْنُه، َراِضيا  هللاَّ

ً  بالَمِديَنةِ  إنَّ : "َتُبوك غزوة ِمن َمْرجَعه مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  ً  َقَطْعُتمْ  وال َمسيراً، ِسْرُتم ما ألَْقواما  هللا؛ رسول يا: قالوا" َمَعُكم َكاُنوا إالَّ  واديا

 ".الُعْذرُ  َحَبَسُھم َنَعمْ : "قال بالمدينة؟ وُھمْ 
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ُ  َصلَّى خطبته فى: فصل  التهوص بَتُبوك َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول مع خرجنا: قال عامر، بن ُعقبة حديث من والحاكم ،"الدالئل" فى البيھقى ذكر  َتُبوك، غزوة فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فاسترقد ا ليلة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أَقُلْ  أَلَمْ : "قال ُرمح قِيدَ  الشمسُ  كانت حتَّى فيھا يستيقِظ فلم ليلة، َعلَى منھا كان لمَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فانتقلَ  بك، َذَھبَ  الذى النومِ  من بى ذھب ِهللا؛ رسول يا: فقال ،"الَفْجرَ  لَنا اْكأل ِباللُ  َيا لَكَ   من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ا: "قال ثم أھلُه، ھو بما عليه وأثنى هللا حمدف بَتُبوَك، فأصبح وليلته، يومه بقِيةَ  ذھب ثم صلَّى، ثم بعيد، غيرَ  المنزل ذلكَ   أمَّ

ْقَوى، َكلَِمةُ  الُعَرى وأَْوَثقُ  ِهللا، ِكَتابُ  الَحِديثِ  أَْصَدقَ  َفإنَّ .. َبْعدُ  َننِ  وَخْيرُ  إبراھيَم، ِملَّةُ  الِملَل َوَخْيرُ  التَّ ٍد، ُسنَّةُ  السَّ  وأَْشَرفُ  ُمَحمَّ

 األَْنبَِياِء، َھْدىُ  الَھْدى وأَْحَسنُ  ُمْحَدَثاُتھا، األُُمور َوَشرُّ  َعَواِزُمھا، األُُمورِ  وَخْيرُ  القُرآُن، ھذا َقَصِص ال وأَْحَسنُ  هللاِ، ِذْكرُ  الَحِديثِ 

َھداِء، َقْتلُ  الْموتِ  وأَْشَرفُ  اللةُ  الَعَمى وأَْعَمى الشُّ  الَعَمى وشرُّ  تُّبَع،أ ما الُھدى وَخْيرُ  َنَفَع، َما األْعَمالِ  وَخْيرُ  الُھَدى، َبْعدَ  الضَّ

ْفلَى، الَيدِ  ِمنَ  َخْيرٌ  الُعْلَيا والَيدُ  الَقْلِب، َعَمى ا َخْيرٌ  وَكَفى َقلَّ  وَما السُّ  وَشرُّ  الَمْوت، َيْحُضرُ  ِحينَ  الَمْعِذَرةِ  وَشرُّ  َوأَْلَھى، َكُثرَ  ِممَّ

 اللِّسانُ  الَخَطاَيا أَْعَظم ومنْ  ُھْجراً، إال هللاَ  َيْذُكرُ  الَ  َمنْ  وِمْنُھم ُدُبراً، إال َعةَ الُجمُ  يأْتى الَ  َمنْ  النَّاسِ  وِمنَ  القَِياَمِة، َيْومَ  النَّداَمةِ 

اُب، ادِ  َوَخْيرُ  النَّْفِس، ِغنى الِغنى وَخْيرُ  الَكذَّ  يُن،الَيقِ  القُلوبِ  فى َوَقرَ  َما وَخْيرُ  َوَجلَّ، َعزَّ  هللاِ  َمَخاَفةُ  الُحْكمِ  َوَرْأسُ  التَّْقوى، الزَّ

ِة، َعَملِ  ِمنْ  والنِّياَحةُ  الُكْفِر، ِمنَ  واالْرتيابُ  َم، ُجثا ِمنْ  َوالُغلُولُ  الَجاِھلِيَّ ْكر َجَھنَّ اِر، ِمنَ  َكىٌ  والسُّ  والَخْمرُ  إْبلِيَس، ِمنْ  والشِّْعرُ  النَّ

ِعيدُ  الَيِتيِم، َمالُ  الَمأَْكلِ  وَشرُّ  اإلْثِم، جماعُ  قِىُّ  ِبَغْيِره، ُوِعظَ  َمنْ  والسَّ ِه، َبْطنِ  فى َشقى َمنْ  والشَّ  َمْوِضع إلى أََحُدُكم َيِصيرُ  وإنَّما أُمِّ

َوايا وشرُّ  َخَواِتُمُه، الَعَملِ  وَمالكُ  اآلِخَرِة، إلى واألَْمرُ  أَْذُرٍع، أَْرَبَعةِ   الُمْؤِمنِ  وِسَبابُ  َقِريٌب، آتٍ  ُھوَ  َما وُكلُّ  الَكِذب، َرَوايا الرَّ

ْبه، هللاِ  َعلى يتألَّ  وَمنْ  َدِمِه، َكُحْرَمةِ  َمالِهِ  َوُحْرَمةُ  ِهللا، َمْعِصَيةِ  ِمنْ  لَْحِمهِ  وأَْكلُ  ُكْفٌر، وقَِتالُه فُسوٌق،  وَمنْ  لَه، ُيْغَفرْ  َيْغفِرْ  وَمنْ  ُيَكذِّ

ِزيِّ  َعلى َيْصبِرْ  وَمنْ  هللاُ، َيأُْجْرهُ  الَغْيظَ  َيْكِظم وَمنْ  َعْنُه، هللاُ  َيْعفُ  َيْعُف، ضه ةِ الرَّ ْمَعَة، َيْبَتغِ  وَمنْ  هللاُ، ُيَعوِّ  وَمنْ  ِبِه، هللاُ  ُيَسمِّع السُّ

ْبه هللاَ  َيْعِص  وَمنْ  لَُه، هللاُ  ُيْضِعفِ  َيَتَصبَّر، ً  استغفر ثم".. هللا ُيَعذِّ  .ثالثا

 حاٍج، وھو بَتُبوك، لَ نز أنه أبيه عن َغزوان، بن سعيد عن معاويُة، أخبرنى: وھب ابن حديث من" سننه" فى داود أبو وذكر

ُثك: قال أمره، عن فسألُته ُمْقَعٌد، رجلٌ  فإذا ُ  َصلَّى هللا رسول إنَّ : َحىٌ  أنِّى سمعتَ  ما به ُتَحدِّثْ  فال حديثاً، سأُحدِّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 قَطع" :فقال وبينھا، بينه مررتُ  حتى أسعى، المٌ غ وأنا فأقبلتُ : قال إليَھا، صلَّى ثم ،"قِْبلَُتنا ھِذهِ : "فقال نخلة، إلى بَتُبوكَ  نزلَ 

 .ھذا يومى إلى عليھما قُمتُ  فما: قال ،"أَثَره هللا قطعَ  صالَتنا،

 رأيت: قال ِنمران، بن يزيد عن نمران، بن ليزيد مولى عن العزيز، عبد بن سعيد عن وكيع، طريق من داود أبو ساقه ثم

ُ  َصلَّى هللا رسول دىْ ي بين مررتُ : فقال مقعداً، بَتُبوك رجالً   ،"أََثَرهُ  اْقَطعْ  اللُھمَّ : "فقال ُيصلِّى، وھو حمار على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .ضعف قبله والذى اإلسناد ھذا وفى. بعد عليھما مشيتُ  فما

ُ  َصلَّى جمعه فى: فصل  َتُبوك غزوة فى الصالتين بين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 بن معاذ عن واثلة، بن عاِمر عن الطفيِل، أبى عن حبيب، أبى بن يزيد عن اللَّيث، حدثنا سعيد، بن تيبةقُ  حدثنا: داود أبو قال

ُ  َصلَّى النبىَّ  أن َجبل، رَ  الشَّمُس، َتِزيغَ  أن قبلَ  ارتحل إذا َتُبوك غزوةِ  فى كان َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ھر أَخَّ  العصر، إلى يجمعھا حتى الظُّ



98 

 

رَ  المغرب، َقْبلَ  ارتحل وإذا يعاً،جم فُيَصلِّيھما لَ  المغرب، بعد ارتحلَ  وإذا الِعشاء، مع ُيصلٮھا حتَّى المغربَ  أخَّ  الِعشاء، َعجَّ

 .المغرب مع فصالھا

لَ  الشَّْمِس، َزْيغِ  َبْعدَ  اْرَتَحلَ  إَذا: "الترمذى وقال ْھرِ  إلى الَعْصرَ  َعجَّ ْھرَ  َوَصلَّى الظُّ ً  والَعْصرَ  الظُّ  حسن حديثٌ : وقال ،"َجِميعا

 .غريب

 .قاِئم حديثٌ  الوقتِ  تقديمِ  فى وليس ُمنكر، حديثٌ  ھذا: داود أبو وقال

ً  حبيب أبى بنِ  ليزيد الحديثِ  أصحابِ  ِمن أحدٌ  َيْعلَمُ  ال: حزم بن محمد أبو وقال َفْيل أبى ِمن سماعا  .الطُّ

َفْيل أبى حديث فى الحاكم وقال  بھا، ُنعلِّله ِعلَّة له نعِرف ال والمتن، اإلسناد شاذ وھو ثقات، أئمة رواُته حديثٌ  ھو: ھذا الطُّ

 عن حبيب أبى بن يزيد حديثَ  اللَّيث عن كتبتَ  َمن مع: سعيد بن لقُتيبة قلت: البخارى عن وذكر موضوع، الحديث فإذا فنظرنا

َفْيل؟ أبى ً  داود أبو ورواه. الشيوخ على ثَ األحادي ُيدخل المدائنى خالد وكان المدائنى، خالد مع كَتبُته: قال الطُّ ثنا: أيضا  يزيد حدَّ

ملى، موھب بن هللا عبد بن يزيد بن خالد بن ل حدثنا الرَّ بير، أبى عن سعد، بن ِھشام عن سعد، ابن واللَّيث فضالة، بن مفضَّ  الزُّ

َفْيل، أبى عن ُ  َصلَّى هللا رسول أن: جبل بن معاذ عن الطُّ  يرَتِحلَ  أن قبل الشَّمسُ  زاَغت إذا َتُبوكَ  غزوة فى كان َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ھر بين جمعَ   ارتحل وإن والِعشاء، المغربِ  بينَ  جمع يرَتِحَل، أن قبل الشَّمسُ  غاَبتِ  إن: ذلك ِمْثلَ  المغرب وفى والعصر، الظُّ

رَ  الشمُس، َتِغيبَ  أن قبل  .بينھما يجَمع ثم لِلِعَشاِء، َيْنِزلَ  حتَّى المغرب أخَّ

فه عندھم، ضعيف: سعد بن شاموھِ   ُيحدِّث ال وكان سعيد، بن ويحيى ُزرعة، وأبو حاتم، وأبو معين، وابنُ  أحمد، اإلمام ضعَّ

فه عنه، ار بكر أبو وقال أيضاً، النسائىُّ  وضعَّ  ُتوجب بِعلَّة عليه اعتلَّ  وال سعد، ابن ِھشام حديث عن توقَّف أحداً  أر لم: البزَّ

ل حديث: داود أبو وقال عنه، التوقف  .منكر حديث واللَّيث المفضَّ

ُ  َصلَّى رجوعه فى: فصل  إياه هللا وِعصمة به الَكْيدِ  من به المنافقون َھمَّ  وما َتُبوك من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  ورجع: قال ُعْرَوة عن" مغازيه" فى األسود أبو ذكر  كان إذا حتى المدينة، إلى َتُبوك نمِ  قافالً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا برسولِ  مكر الطريق، ببعض  فلما الطريق، فى َعَقَبةٍ  رأسِ  من يطرُحوه أن فتآمُروا المنافقين، من ناسٌ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  غشَيھم فلما معه، يسلُكوھا أن أرادوا العقبة، بلغوا  َيأُْخذَ  أَنْ  ِمْنُكم َشاءَ  َمنْ : "فقال خبرھم، أُخبر َسلََّم،وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وأَخذ" لَُكمْ  أَْوَسعُ  فإنَّه الَواِدى، ِبَبْطنِ  َفرَ  إال الوادى ببطن الناسُ  وأخذ الَعَقبة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ وا الذين النَّ  َھمُّ

ُ  َصلَّى هللا برسول بالمكر وا بذلك، سمعوا لما َوَسلََّم، ْيهِ َعلَ  هللاَّ وا وقد وتلثَّموا، استعدُّ ُ  َصلَّى هللا رُسولُ  وأمر عظيم، بأمر ھمُّ  هللاَّ

ارَ  اليمان، بنَ  ُحذيفةَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اراً  وأمر معه، فمشيا ياسر، بن وعمَّ  ُھم فبينا يسوقھا، أن ُحذيفة وأمر الناقة، بِزمام يأخذ أن عمَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  َفَغِضبَ  َغَشْوه، قد ورائھم ِمن القومِ  وكزة سمعوا إذ يسيرون،  وأبصرَ  يردھم، أن ُحذيفة وأمر َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول غضبَ  حذيفة ً  فضربھا رواحلھم، وجوهَ  واستقبل ِمحجن، ومعه فرجع َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  بالمحجن، ضربا

 مكرھم أنَّ  وظنوا ُحذيفة، أبصروا حين سبحانه هللاُ  فأرعبھم المسافر، فعل ذلك أن إال يشعرُ  وال متلثِّمون، وھم ،القومَ  وأبصرَ 

ُ  َصلَّى هللا رسول أدرك حتى ُحذيفة وأقبل الناَس، خالَُطوا حتى فأسرُعوا عليه، ظھر قد : قال أدركه، فلما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ
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اِحلَة اْضِرب" ارُ  أْنتَ  واْمشِ  ُحَذْيَفة، اي الرَّ  فقال الناَس، ينتظرون الَعَقَبةِ  من فخرجوا ِبأَْعالھا، استووا حتى فأسرعوا ،"ياَعمَّ

ُ  َصلَّى النبى ْھطِ  ھُؤالءِ  ِمنْ  َعَرْفتَ  َھلْ : "لحذيَفة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ْكبِ  أو الرَّ  ،وفالن فالن راِحلة عرفتُ : ُحذيفة قال ؟"أَحداً  الرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال متلثِّمون، وھم وغشيُتھم، الليل، ظلمة كانت: وقال ْكبِ  شأن كانَ  ما َعلِْمُتم ھل: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وما الرَّ

لعتُ  إذا َحتَّى َمِعى، لَِيِسيُروا َمَكُروا فإنھم: "قال هللا، رسول يا وهللاِ  ال: قالوا ؟"أرادوا  ال أَوَ : قالوا" منھا رُحونىطَ  الَعَقَبةِ  فى اطَّ

 ،"أصحابه فى يده وضع قد محمداً  إنَّ : ويقولوا الناسُ  يتحدَّث أن أكره: "قال أعناقھم، فنضِربَ  إذاً، هللا رسول يا بھم تأُمرُ 

 "اكتماھم:"وقال لھما، فسماھم

 الصبح، وجه عند غداً  هللا شاء إن بھم ِبُركوسأُخ آبائھم، وأسماء بأسمائھم، أخبرنى قد هللا إنَّ : "القصة ھذه فى إسحاق ابن وقال

 األعرابى، خاطر وأبا سرح، أبى بن وسعد أَُبّى، بن هللا عبد ادع: "قال أصبح فلما ،"فاجمعھم اصَبْحت، إذا حتى فانطلِقْ 

 كان وإن الليلة، الَعَقَبةِ  ِمن محمداً  نرمى حتى ننتھى ال: قال الذى وھو الصامت، ابن سويد بن والُجالس عامر، وأبا وعامراً،

ً  حارثة، بن مجمع يدُعوَ  أن وأمره العاقِل، وھو لنا عقل وال الراعى، وھو لغنم إذاً  إنا منا، خيراً  وأصحاُبه محمد  التيمى، ومليحا

ً  وانطلق اإلسالم، عن وارتدَّ  الكعبة، ِطيبَ  سرق الذى وھو  بن ِحصن يدعوَ  أن وأمره ذھب، أين ُيْدرى فال األرض، فى ھاِربا

ُ  َصلَّى هللا رسول له وقال فسرقه، الصدقة تمر على أغار الذى نمير  حملنى: فقال ؟"ھَذا َعلَى َحَملَكَ  ما َوْيَحَك،: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  لم وإنى هللا، رُسولُ  أنك اليوم أشھد فأنا وعلمَته، عليه، هللا أطلعك إذا فأما عليه، ُيطلعك ال هللا أنَّ  ظننتُ  أنى عليه  قطُّ  بك ؤمنأ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأقال الساعة، ھذه قبل  ابن هللا وعبدَ  أبيرق، بن ُطعيمة يدعو أن وأمره عنه، وعفا عثَرته، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

: فقال فدعاه رجل،ال ھذا تقتلُوا أن دون أمر لكم ما فوهللاِ  ُكلَّه، الدھرَ  تسلُموا الليلة ھذه اسھُروا: ألصحابه قال الذى وھو ُعيينة،

 على النصرَ  هللا أعطاك ما بخير نزالُ  ال هللا رسولَ  يا فوهللاِ : هللا عبد فقال ؟"قُِتْلتُ  أنِّى لَوْ  َقْتلى ِمنْ  َيْنَفُعكَ  َكانَ  َما َوْيَحَك،"

ك، ِ  نحن إنما عدوِّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فتركه وِبَك، با ةمُ  ادعُ : "وقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  الواحد نقتل: قال الذى وھو ،"الربيع بن رَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فدعاه مطمئنين، بقتله عامةً  الناسُ  فيكون الفرد،  الَّذى َتقُولَ  أنْ  َعلى َحَملَكَ  َما َوْيَحَك،: "فقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  قلتُ  كنتُ  إن هللا؛ رسولَ  يا: فقال ؟"قُْلتَ  ً  قلتُ  وما بِه، لعالِم إنك ذلك من شيئا ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فجمعھم ذلك، من شيئا  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأخبرھم قتله، وأرادوا ورسولَه هللاَ  حارُبوا الذين رجالً  عشر اثنا وھم َوَسلَّمَ   ومنطقھم، بقولھم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 َعزَّ  قوله وذلك ولرسوله، ِ  محاربين منافقين عشر االثنا ومات بعلمه، ذلك ىعل نبيه سبحانه هللاُ  وأطلعَ  وعالنيتھم، وسرھم،

واْ { : َوَجلَّ  رار، مسجد بنوا وله رأسھم، عامر أبو وكان] 74: التوبة[} َيَنالُواْ  لَمْ  ِبَما َوَھمُّ : له ُيقال كان الذى وھو الضِّ

اه ،"الراھب" ُ  َصلَّى هللا رسول فسمَّ  فلما عليھم، فقدم إليه، فأرسلوا المالئكة، غسيل حنظلة أبو وھو ،"الفاسق: "لَّمَ َوسَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .جھنم نار فى البقعة تلك فانھارت وإيَّاھم، هللا أخزاه عليھم، قِدم

  فصل

 :وجوه من َوْھمٌ  إسحاق ابن ذكره ما سياق وفى: قلت
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ُ  َصلَّى النبىَّ  أنَّ : أحُدھا  ُيقال كان وبذلك غيره، أحداً  عليھم ُيطلع ولم المنافقين، أُولئك أسماء ُحذيفة إلى أسرَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

رِّ  صاِحبُ  إنه: لحذيفة وا الرجل مات إذا وكان أسماءھم، يعلمُ  غيُره وال عمر، يكن ولم غيُره، يعلمهُ  ال الذى السِّ  يقول فيه، وشكُّ

 .نھمم منافق فھو وإال حذيفة، عليه صلَّى فإن انظروا،: عمر

 فى تخلَّف أَُبىِّ  بن هللا عبد أنَّ  نفسه، إسحاق ابن ذكر وقد ظاھر، َوْھمٌ  وھو أَُبّى، بن هللا عبد فيھم: قوله من ذكرناه ما:  الثانى

 .تبوك غزوة

 عبد ابُنه وإنما ألبتة، إسالم له ُيعرف لم سرح أبى ابن سعد فإن ظاھٌر، وخطأ أيضاً، َوْھمٌ  سرح أبى بن وسعد: قوله أن:  الثالث

ُ  َصلَّى النبىَّ  عثمانُ  له استأمن حتى بمكة، ولَِحقَ  ارتدَّ  ثم وھاجر، أسلم قد كان هللا نه الفتح، عام َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َفَحُسنَ  وأسلم، فأمَّ

 .الفاحش أالخط ھذا ما أدرى فما ألبتة، عشر االثنى ھؤالء مع يكن ولم عليه، ُينكر شئ ذلك بعد منه يظھر ولم إسالُمه،

 عامر أبى قِصة ذكر قد نفُسه ھو بل إسحاق، ابن دونَ  َمنْ  على يخفى ال ظاھر َوْھمٌ  وھذا رأَسھم، عامر أبو وكان: قوله: الرابع

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ھاجر لما عامر أبا أن قتادة، بن عمر بن عاصم عن الھجرة، قصة فى ھذا  خرجَ  المدينة، إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  افتتح فلما رجالً، عشرَ  ببضَعة مكة إلى  خرج الطائف، أھلُ  أسلم فلما الطائف، إلى خرج مكة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  َتُبوك وغزوة الفاسقُ  كان فأين غريباً، وحيداً  طريداً  بھا فمات الشام، إلى ً  ذھابا  .وإيابا

رار مسجد أمر فى: فصل ُ  َصلَّى فھدمه فيه، يقومَ  أن رسولَه هللاُ  نھى الذى الضِّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وأقبل  مسجد أصحابُ  وكان ساعة، المدينة وبين وبينھا أَوان، بذى نزل حتى َتُبوك، ِمنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

رار اإ ؛ هللا رسولَ  يا: فقالوا َتُبوك، إلى يتجھَّز وھو أَتْوه الضِّ ا الشاتية، المطيرة واللَّيلة والحاجة، الِعلَّة لِذى مسجداً  بنينا قد نَّ  وإنَّ

 فلما ،"فيه لَُكم َفَصلَّْيَنا ألََتْيَناُكم هللاُ  َشاءَ  إنْ  َقِدْمنا َولَوْ  ُشْغٍل، وَحالِ  َسَفر، َجناح َعلى إنِّى: "فقال فيه، لنا فُتَصلِّىَ  تأتَينا أن ُنِحبُّ 

ْخشم بن مالك فَدعا السماء، من المسجد خبرُ  هجاء أوانَ  بذى نزل : فقال العجالنى، عدى بن وَمعن عوف، بن سلمة بنى أخا الدُّ

قاه، فاھِدماه، أھلُه، الظالِمِ  المسجدِ  ھذا إلى انطلقا"  بن مالك رھطُ  وھم عوف، بن سالم بنى أتيا حتى ُمسرَعين، فخرجا وحرِّ

خشم، ً  فأخذ أھله، إلى ودخل أھلى، ِمن بنارٍ  إليك أخُرج ىحت أْنِظْرنى: لمعن مالك فقال الدُّ  ثم ناراً، فيه فأشعل النخل، من سعفا

ان خرجا قوا وھدماه، فحرقاه أھلُه، وفيه دخاله حتى يشتدَّ َخُذواْ  َوالَِّذينَ {: فيه هللا فأنزل عنه، فتَفرَّ  َوُكْفراً  ِضَراراً  َمْسِجداً  اتَّ

 ً  .القصة آخر إلى]. 107: التوبة[}الُمْؤِمِنينَ  َبْينَ  وَتْفِريقا

ثنا: الدارمى سعيد بن عثمان وذكر. حاطب بن ثعلبةُ : منھم رجالً، عشر إثنا وھم بنوه، الذين إسحاق ابن وذكر  بن هللا عبد حدَّ

ثنى صالح،  :قوله فى عباس ابن عن طلحة، أبى بن علىّ  عن صالح، بن معاوية حدَّ

َخُذواْ  َوالَِّذينَ { وا مسجدكم، ابُنوا: عامر أبو لھم فقال مسجداً  ابَتنْوا األنصار من أُناس ھم ،}وُكْفراً  اراً ِضرَ  َمْسِجداً  اتَّ  ما واستِمدُّ

 فرغوا فلما وأصحابه، محمداً  فأُْخِرجُ  الروم، من بجند فآتى الروم، ملكِ  َقْيصرَ  إلى ذاھبٌ  فإنى سالح، وِمن قوة ِمن استطعتم

ُ  َصلَّى النبى أتوا مسجدھم، ِمن ا: فقالوا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فأنزلَ  بالبركة، وتدعو فيه، ُتَصلِّى أن فُنحب مسجدنا، بناء من فرغنا قد إنَّ

ْقَوى َعلَى أُسِّسَ  لََّمْسِجدٌ  أَبداً، فِيهِ  َتقُمْ  ال{: وَجلَّ  َعزَّ  هللا لِ  ِمنْ  التَّ  إلى] 108: بةالتو[}فِيهِ  َتقُومَ  أَن أََحقُّ { قَُباء مسجد يعنى} َيْومٍ  أوَّ
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 أَن إال{ الشكَ : يعنى} قُلُوِبِھمْ  فِى ِريَبةً  َبَنْواْ  الَِّذى ُبْنَياُنُھمُ  َيَزالُ  الَ { قواعده، يعنى] 109: التوبة[}َجَھنَّمَ  َنارِ  فِى ِبهِ  َفاْنَھارَ {: قوله

عَ   بالموت يعنى} قُلُوُبُھمْ  َتَقطَّ

ُ  َصلَّى لتلقيه الناس خروج فى: فصل   المدينة مقدمه عند َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  دنا فلما  :يقلن والوالئد والصبيان النساءُ  وخرج لتلقيه، الناس خرج المدينة، من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 الَوَداعِ  َثِنيَّاتِ  ِمنْ ...  َعلَْيَنا الَبْدرُ  َطلَعَ 

 اِعىدَ  ِ  َدَعا َما...  َعلَْيَنا الشُّْكرُ  َوَجبَ 

 ھى إنما الوداع ثنياتِ  ألن ظاھر، َوْھمٌ  وھو مكَة، من المدينة إلى مقَدِمه عند ذلك كان إنما: ويقولُ  ھذا فى َيِھمُ  الرواة وبعضُ 

ه إذا إال بھا يمرُّ  وال المدينة، إلى مكة من القاِدمُ  يراھا ال الشام، ناحية من  ھِذهِ : "قال المدينة، على أشرف فلما الشام، إلى توجَّ

نا َجَبلٌ  أُُحدٌ  َوَھَذا َطاَبُة،  ".وُنِحبُّه ُيِحبُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال. أمتِدحك لى ائذن هللا؛ رسول يا: العباسُ  قال َدخلَ  فلما  :فقال" َفاكَ  هللاُ  َيْفُضض ال: قل" َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

الَلِ  فى ِطْبتَ  َقْبلَِھا ِمنْ   الَورقُ  ُيْخَصفُ  ثُ َحيْ  ُمْسَتْوَدعٍ ...  َوفِى الظِّ

 َعلَقُ  َوالَ  ُمْضَغةٌ  َوال أَْنتَ ...  َبَشرٌ  الَ  الِبالدَ  َھَبْطتَ  ُثمَّ 

فِينَ  َتْرَكبُ  ُنْطَفةٌ  َبلْ   الَغَرقُ  َوأَْھلَه َنْسراً  أَْلَجمَ ...  َوَقدْ  السَّ

 َطَبقُ  َبَدا َعالَمٌ  َمَضى إَذا...  َرِحمٍ  إلى َصالِبٍ  ِمنْ  ُتْنَقلُ 

 النُُّطقُ  َتْحَتھا َعْلَيا ِخْنِدفَ ...  ِمن الُمَھْيِمنُ  َبْيُتكَ  َوىاْحتَ  َحتَّى

ا َوأَْنتَ   األُفُقُ  بُِنوِركَ  َوَضاَءتْ  أرض...  ال أَْشَرَقتِ  ُولِْدتَ  لمَّ

َشادِ  َوُسْبلَ  ورِ ...  النْ  َوفى الضياءِ  َذلِك فى َفَنْحنُ   َنْخَتِرق الرَّ

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  دخل ولما  فطفِقُوا المخلَّفون، فجاءه للنَّاس، جلس ثم ركعتين، فيه فصلَّى بالمسجد بدأ المديَنة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  منھم فقبل رجالً، وثمانين بضعةً  وكانوا له، ويحلِفُون إليه، يعتِذرون  وبايعھم، عالنيتھم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

مَ  تبسم عليه، سلَّم فلما مالك، بنُ  كعبُ  وجاءه هللا، إلى َسراِئَرھم لَوَوكَ  لھم، واستغفر : قال". تعال: "له قال ثم الُمْغَضِب، تبسُّ

 غيِرك عندَ  جلستُ  لو وهللاِ  إنى َبلَى: فقلتُ  ؟"َظھَرك اْبَتْعتَ  َقدِ  َتُكنْ  ألم ماَخلََّفَك،:"لى فقال يديه، بين جلستُ  حتى أمشى فجئتُ 

 كذب حديثَ  اليومَ  حدثُتك إن َعلِْمتُ  لقد وهللاِ  ولكنى جدالً، أُعِطيتُ  ولقد بُعذٍر، سخطه ِمن أخُرجَ  أن لرأيتُ  الدنيا، أھل من
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، به َترضى ، ُيْسِخَطك أَن هللاُ  ليوِشَكنَّ  علىَّ ْثُتكَ  ولئن َعلىَّ  ما وهللاِ  عنى، هللاِ  عفوَ  فيه ألرُجو إنِّى فيه، علىَّ  َتِجدُ  ِصدٍق، َحديثَ  حدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال. عنك تخلَّفتُ  حين ِمنى أيسرَ  وال أقوى َقطُّ  كنتُ  ما وهللاِ  عذر، ِمن لى انك  َفَقدْ  ھَذا أما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أذنبتَ  كنتَ  كَ علمنا ما وهللاِ : لى فقالوا ُيؤنِّبونى، فاتبعونى سلمة، بنى من ِرجالٌ  وثار فقمُت،". فيك هللاُ  يقِضىَ  حتى فقُم َصَدَق،

 ً ُ  َصلَّى هللا رسول إلى اعتذرتَ  تكونَ  أال َعَجْزتَ  ولقد ھذا، قبلَ  ذنبا  ذنَبك كافَيك كان فقد المخلَّفون، إليه اعتذر بما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  استغفارُ   ھل: لھم قلتُ  ثم نفسى، فأكِذبَ  أرجع، أن أردتُ  حتى ُيؤنبونى زالوا ما فوهللاِ : قال. لك َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 الربيع بنُ  ُمرارة: قالوا ھما؟ َمن: فقلتُ  لك، قيل ما مثلَ  لھما فقيل قلَت، ما ِمْثلَ  قاال َرُجالنِ  نعم: قالوا أحٌد؟ معى ھذا لقى

 .لى ذكروھما حين تُ فمضي أُسوةٌ، فيھما بدراً  شھدا صالِحين رجلين لى فذكروا الواقفى، أُمية بنُ  وِھاللُ  العامرى،

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ونھى  لنا، وتغيَّروا النَّاُس، فاْجَتَنَبَنا عنه، تخلَّفَ  َمنْ  بين ِمن الثَّالَثةُ  أيُّھا كالِمنا عن المسلمينَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 َيبكياِن، بيوِتھما فى وقعدا فاستكانا ،صاحباى فأما ليلًة، خمسينَ  ذلك على فلبثنا أعِرُف، بالتى ھى فما األرُض، لى تنكرت حتى

 وآتى أحد، ُيكلِّمنى وال األسواق، فى وأطوفُ  المسلمين، مع الصالةَ  فأشھدُ  أخرج، فكنتُ  وأجلَدھم، القوم أشبَّ  فكنتُ  أنا وأما

ُ  َصلَّى هللا رسول ك ھل: سىنف فى فأقول الصالة، بعد مجلسه فى وھو عليه فأَُسلِّمُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  أم علىَّ  السالم بردِّ  شفتيه حرَّ

ً  أَُصلِّى ثم ال؟ ، أقبل صالتى، على أقبلتُ  فإذا النظر، فأساِرقه منه، قريبا  علىَّ  طالَ  إذا حتى عنى، أعرضَ  نحوه، التفتُّ  وإذا إلىَّ

رتُ  حتى مشيتُ  المسلمين، جفوة ِمن ذلك ، اسِ الن وأحبُّ  عمى، ابنُ  وھو قتادة، أبى حائط جدار تسوَّ  ما فوهللاِ  عليه، فسلَّمتُ  إلىَّ

ِ، أنشُدك قتادة؛ أبا يا: فقلت السالَم، علىَّ  ردَّ  ُ  َصلَّى ورسولَه هللا أُِحبُّ  تعلَُمنى ھل با  فناشدُته، فُعدت، فسكت، َوَسلََّم؟ َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الِجَدار تسورتُ  حتَّى وتولّيتُ  عيناى، ففاضت أعلُم، وَرُسولُه هللاُ : فقال فناشدُته، فُعدت فسكت،

 مالك، ْبنِ  كعبِ  على يُدلُّ  َمنْ : يقولُ  بالمدينة َيبيعه بالطعام َقِدمَ  ممن الشام أنباطِ  من َنَبِطى إذا المدينة، بسوق أمشى أنا فبينا

ً  إلىَّ  دفع جاءنى، إذا حتَّى لهُ  ُيِشيرونَ  الناسُ  فطفِقَ  ان، ملك من كتابا  :فيه فإذا َغسَّ

 وھذا: قرأتھا لما َفقُْلتُ . ُنواِسك بنا فالحق مضيعة، وال ھوان، بدار هللا يجعلك ولم جفاك، قد صاحبك أن بلغنى هفإن.. بعدُ  أما

 ً ُ  َصلَّى هللا رسولِ  رسولُ  إذا الخمسين، ِمن ليلةً  أربعون مضت إذا حتى فسجرُتھا التنور، بھا فتيممتُ  البالء، ِمن أيضا  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  إنَّ : فقال يأتينى، َوَسلَّمَ   اعتزلھا ولكن ال: قال ماذا؟ أم أُطلقھا: فقلتُ  امرأَتك، تعتِزلَ  أن يأُمُرك َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فجاءت األمر، ھذا فى هللاُ  َيْقِضىَ  حتى عندھم فكونى بأھلك، الحقى: المرأتى فقلتُ  ذلك، مثل صاحبىَّ  إلى وأرسل تقرْبھا، وال

 ال ولكن ال: "قال أخُدمه أن تكره فھل خادم، له ليس ضائع شيخ أُمية بنَ  ھاللَ  إنَّ  هللا؛ رسول يا: فقالت أُمية، بن اللھ امرأةُ 

 لى فقال: كعب قال ھذا، يومه إلى كان ما أمره ِمن كان منذ يبكى زال ما وهللاِ  شىء، إلى حركة ِبه ما وهللاِ  إنه: قالت ،"يقَرُبك

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  تَ استأذن لو: أھلى بعضُ   ال وهللاِ : فقلت تخُدمه، أن أُمية بن ِھالل المرأة أذن كما امرأتك فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فيھا أستأِذنُ  ُ  َصلَّى هللا رسول يقولُ  ما ُيدرينى وما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  رجل وأنا ھا،في استأذنُته إذا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول نھى حين من ليلةً  خمسون لنا َكُملَت حتى ليالٍ  عشرَ  ذلك بعد ولبثتُ  شاب،  فلما كالمنا، عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 قتضا قد تعالى، هللا ذكر التى الحال على جالس أنا بينا بيوتنا، من بيت سطح على ليلةً  خمسين ُصْبحَ  الفجر صالةَ  َصلَّيتُ 

 مالك؛ ابنَ  كعبَ  يا: صوِته بأعلى َسْلعٍ  جبل على أوفى صارخ صوتَ  سمعتُ  رُحبت، بما األرضُ  علىَّ  وضاقت نفسى، علىَّ 

ُ  َصلَّى هللا رسول وآذن ِهللا، ِمن فرجٌ  جاء قد أن فعرفتُ  ساجداً، فخررتُ  أبشر،  الفجر، َصلَّى حين علينا هللا بتوبة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ



103 

 

 الجبل، ِذْروة على فأوفى أسلَم، ِمن ساع وسعى فرساً، رجل إلىَّ  وركضَ  مبشرون، صاحبىَّ  قَِبلَ  وذھب ُيبشروَننا، الناسُ  فذھب

 أملك ما وهللاِ  بُبشراه، إياھما فكسوُته ثوبىَّ  له نزعتُ  يبشرنى، صوته سمعتُ  الذى جاءنى فلما الفرس، ِمن أسرعَ  الصوتُ  وكان

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى فانطلقتُ  فلبسُتھما، ثوبين، واستعرتُ  غيرھما، ً  الناسُ  فتلقانى َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ ً  فوجا  بالتوبة ُيھنئوننى فوجا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فإذا المسجد، دخلتُ  حتى: كعب قال عليك، هللا توبةُ  لِيْھِنكَ : يقولون  إلىَّ  فقام الناس، حولَه جالس َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 سلَّمتُ  فلما لِطلحة، أنساھا ولستُ  غيره، المھاجرين من رجل إلىَّ  قام ما وهللاِ  وھنَّأنى، صافحنى حتى ُيھرِولُ  هللا ُعبيد بنُ  طلحةُ 

ُ  َصلَّى هللا رسول على : قلتُ  قال". أُمُّكَ  َولََدْتكَ  ُمْنذُ  َعلَْيكَ  َمرَّ  َيْوم بَِخْير أَْبِشرْ : "السرور من وجُھه َيْبُرقُ  وھو قال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وكان ،"هللاِ  ِعْندِ  ِمنْ  َبلْ  ال: "قال هللا؟ عند ِمن أم هللا، رسولَ  يا عندك أِمن  وجُھه استنار ُسرَّ  إذا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 َصَدقة مالى ِمن أنخلِع أن توبتى ِمن إنَّ  هللا؛ رسول يا: قلت يديه، بين جلستُ  فلما منه، ذلك نعرفُ  وكنا قمر، قِطعةُ  كأنه حتى

 رسول يا: فقلتُ . بَخْيبرَ  الذى سھمى أُِمسكُ  فإنى: قلت ،"لَكَ  َخْيرٌ  َفُھوَ  َمالَِك، َبْعضَ  َعلَْيكَ  أَْمِسكْ : "فقال رسوله، وإلى هللا، إلى

ً صد إال أَُحدِّثُ  أالَّ  توبتى من وإنَّ  بالصدق، نجانى إنما هللا إنَّ  هللا؛  فى هللا أباله المسلمين من أحداً  أعلم ما فوهللاِ  بقيُت، ما قا

ُ  َصلَّى هللا لرسول ذلك ذكرتُ  منذ الحديث صدق  ھذا يومى إلى ذلك بعد تعمدتُ  ما وهللاِ  أبالنى، ما ھذا يومى إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِبىِّ  َعلَى هللاُ  َتابَ  لََقد{: رسوله على تعالى هللا فأنزلَ  بقيُت، فيما هللا يحفظنى أن ألرجو وإنى كذباً،  َوالُمَھاِجِرينَ  النَّ

َھا َيا{: قوله إلى]  117: التوبة[}َواألَنَصارِ  قُواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ اِدقِينَ  َمعَ  َوُكوُنواْ  هللاَ  اتَّ  علىَّ  هللا أنعم ما فوهللاِ  ،]119: التوبة[}الصَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  صدقى من نفسى فى أعظمَ  لإلسالم، ھدانى أن بعد َقطُّ  نعمة  كما فأْھلِكَ  كذبته، أكون ال أن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ِ  َسَيْحلِفُونَ {: قال ألحد قال ما شر الوحى أنزل حين كَذُبوا للذين قال هللا فإن َكَذُبوا، الَِّذينَ  َھلَكَ   اْنَقلَْبُتمْ  إَذا لَُكمْ  با

 ].96: التوبة[}الَفاِسقِينَ  اْلَقْومِ  َعنِ  َيْرَضى ال هللاَ  َفإنَّ {: قوله إلى] 95:التوبة[}إلَْيِھمْ 

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  منھم قبل الذين أُولئك أمر عن الثَّالَثةُ  أيُّھا تخلُّفنا وكان: كعب قال  فبايعھم، له، حلفوا حين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 هللا ذكر الذى وليس ،]118: التوبة[}ُخلِّفُواْ  الَِّذينَ  الثَّالََثةِ  وَعلى{: هللا قال فبذلك فيه، هللاُ  قضى حتى أمَرنا وأرجأ لھم، واستغفر

انا، تخليفُه ھو وإنما الغزو، عن خلفنا مما  سعيد بن عثمان وقال. منه فقبل إليه واعتذر له، حلف عمن أمرنا وإرجاُؤه إيَّ

ثنا: الدارمى ثنى صالح، بن هللا عبد حدَّ  َوآَخُرونَ {: قوله فى عباس، ابن عن طلحة، أبى بن علىّ  عن صالح، بن معاوية حدَّ

ً  َعَمالً  َخلَُطواْ  ِبُذُنوِبِھمْ  اْعَتَرفُواْ  ً  وآَخرَ  َصالِحا ئا ُ  َصلَّى هللا رسول عن تخلَّفوا رھط عشرةَ  كانوا: قال] 102: التوبة[}َسيِّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  حضر فلما َتُبوك، غزوة فى َوَسلَّمَ   النبىُّ  َيُمرُّ  وكان المسجد، بسوارى أنفَسھم منھم سبعةٌ  أوثقَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى  لُبابة أبو ھذا: قالوا ؟"بالسواِرى أْنفَُسُھم الُموِثقُون ھؤالء َمنْ : "قال رآھم فلما عليھم، المسجد فى رجع إذا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى ُيطلَِقُھم حتى أنفَسھم أوثقُوا هللا رسولَ  يا عنك تخلَّفوا له وأصحابٌ  ِ  أُْقِسمُ  وأَنا: "قال. ويعذرھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ال ِبا

: قالوا ذلك، بلغھم فلما ،"الُمْسلِِمينَ  َمعَ  َغْزوال َعن وَتَخلَّفُوا َعنِّى َرِغُبوا ُيْطلِقُُھْم، الَِّذى ُھوَ  هللاُ  َيُكونَ  َحتَّى أَْعِذُرھم َوالَ  أُْطلِقُُھم

ً  َعَمالً  َخلَُطواْ  ِبُذُنوِبِھمْ  اْعَتَرفُواْ  َوآَخُرونَ {: وَجلَّ  َعزَّ  هللا فأنزل ُيطلقنا، الذى ھو هللاُ  يكون حتى أنفسنا ُنْطلِقُ  ال ونحن  َصالِحا

ً  َوآَخرَ  ئا ُ  َصلَّى النبى إليھم أرسل نزلت، فلما. }الرحيم التواب ھو إنه{ واجب هللا نم وعسى} َعلَْيِھمْ  َيُتوبَ  أَن هللاُ  َعَسى َسيِّ  هللاَّ

ق أموالنا، ھذه هللا؛ رسول يا: فقالوا بأموالھم، فجاؤوا وعذرھم، فأطلقھم، َوَسلََّم، َعلَْيهِ   ما: "قال لنا، واستغفر عنا، بھا فتصدَّ

يِھم ُتَطھُِّرُھمْ  َصَدَقةً  أْموالِِھمْ  ِمن ُخذْ {: هللا فأنزل" أْمَوالَُكم آُخذَ  أنْ  أُِمْرتُ   استغفر: يقول] 103: التوبة[}َعلَْيِھمْ  َوَصلِّ  ِبَھا َوُتَزكِّ

 َيدرونَ  ال فأُرِجئوا بالسوارى، أنفسھم ُيوثقوا لم َنَفر ثالثة وكان لھم، واستغفر الصدقة، ِمنھم} فأخذ لَُّھمْ  َسَكنٌ  َصالََتكَ  إنَّ { لھم،
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بون ِبىِّ  َعلَى هللاُ  َتابَ  لََقد{: تعالى هللا فأنزل عليھم؟ تابيُ  أم أُيعذَّ  ُخلِّ  الَِّذينَ  الثَّالَثةِ  وَعلَى{: َقولِه إلى} واألَْنصارِ  والُمَھاِجِرينَ  النَّ

ابُ  ُھوَ  هللاَ  إنَّ {: قوله إلى. }فُواْ  ً◌ِحيمُ  التَّوَّ  .سعد ابن عطية تابَعه} الرَّ

 والفوائد الفقه من الغزوة ھذه هتضمنت ما بعض إلى اإلشارة فى: فصل

ً  رجب فى خروُجه كان إن الحرام الشھر فى القتال جوازُ : فمنھا  وھو آخر، أمر ھھنا ولكن إسحاق، ابن قاله ما على محفوظا

مون يكونوا لم الكتاب أھلَ  أن مه، كانت فإنھا العرب، بخالف الحرام، الشھرَ  ُيحرِّ م وقد ُتحرِّ  فيه القتال تحريمِ  نسخ فى أنَّ  تقدَّ

 .الفريقين ُحَجج وذكرنا قولين،

ھم الذى باألمر وإعالُمھم للرعية، اإلمام تصريحُ : ومنھا وا له، ليتأھبوا وإخفاُؤه، ستُره يضرُّ  غيره ستر وجوازُ  ُعدته، له وُيِعدُّ

 .للمصلحة عنه والكناية عنھم

 كلِّ  تعيينُ  النفير وجوب فى ُيشترطُ  وال بإذنه، إال التخلفُ  دألح يجز ولم النفيُر، لزمھم الجيش، استنفر إذا اإلمام أنَّ : ومنھا

 الجھاد فيھا يصير التى الثالثة المواضع أحدُ  وھذا معه، الخروجُ  منھم واحد ُكلَّ  لزم الجيش، استنفر متى بل بعينه، منھم واحد

 .الصفين بين حضر إذا: والثالث. البلد العدوُّ  حضر إذا: والثانى. َعْين فرض

 األمر فإن فيه، ريب ال الذى الصوابُ  وھى أحمد، عن الروايتين إحدى وھذا بالنفس، يجبُ  كما بالمال، الجھاد وجوبُ : ومنھا

ً  جاء بل وقريُنه، القرآن فى بالنفس بالجھاد األمر شقيقُ  بالمال بالجھاد ما ً  إال موضع، ُكلِّ  فى بالنفس الجھاد على مقدَّ  موضعا

ُ  َصلَّى النبى قال كما الجھادين، أحدُ  أنه ريبَ  وال بالنفس، الجھاد من وآكدُ  أھم به ھادالج أن على يدل وھذا واحداً،  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  َجھَّزَ  َمنْ : "َوَسلَّمَ   وال ببذله، إال بالبدن الجھاد َيتِمُّ  وال بالبدن، القادر على يجب كما عليه، القادر على فيجب ،" َغَزا َفَقدْ  َغاِزيا

 العاجز على بالمال الحجُّ  وجب وإذا والُعدة، بالمال يمد أن عليه وجب الَعدد، يكثر أن يقدر لم فإن والُعدد، دبالعد إال ينتصر

 .وأَحرى أَْولى بالمال الجھاد فوجوبُ  بالبدن،

ُ  َصلَّى النبى فقال الناس، به وسبق الغزوة، ھذه فى العظيمة النفقةِ  من عفان بن ُعثمانُ  به برز ما: ومنھا  َغَفرَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أنفق قد وكان ،"الَيْومِ  َبْعدَ  َفَعلَ  َما ُعْثَمانَ  َضرَّ  ما: "قال ثم". أْبَدْيتَ  وما أَْخَفْيَت، وَما أَْعلَْنَت، وَما أَْسَرْرَت، ما ُعْثَمانُ  يا لَكَ  هللاُ 

 .وأقتاِبھا وأحالسھا بُعدتھا بعير وثالثمائة دينار، ألفَ 

 أن بعد العاجزين ھؤالء عن الَحَرجَ  نفى إنما سبحانه هللا فإن عجُزهُ، ويتحقَّقَ  جھده، َيْبُذلَ  حتى ُيعذرُ  ال بماله اجزَ الع أن: ومنھا

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أَتْوا  العاجز فھذا ،الجھاد من فاتھم لما يبكون فرجعوا ،}َعلَْيهِ  أَْحِملُُكمْ  َما أَِجدُ  الَ { :فقال ليحملھم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .عليه َحَرج ال الذى

ية، والنساء، والمعذورين، الضعفاء، على الرعية من رجالً  سافر إذا اإلمام استخالفُ : ومنھا  المجاھدين، ِمن نائبه ويكون والُذرِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وكان. لھم العون أكبر من ألنه  فى وأما مرة، عشرة بضعَ  استخلفهف مكتوم، أُمِّ  ابنَ  يستخلِف َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .َتُبوك غزوة
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 رسولُ  خلَّف: قال وقاص، أبى بن سعد عن" الصحيحين" فى كما طالب، أبى ابن علىَّ  استخلف أنه األثر أھل عند فالمعروفُ 

ُ  َصلَّى هللا ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أََما: "فقال والصبيان، النساءِ  َمعَ  نىُتَخلِّفُ  هللا؛ رسول يا: فقال َتُبوك، غزوة فى عنه هللا رضى عليا

ُ  َصلَّى أھله على خاصة خالفةً  كانت ھذه ولكن". َبْعِدى َنِبىَّ  الَ  أَنَّهُ  َغْيرَ  ُموَسى، ِمنْ  ھاُرونَ  بَِمْنِزلَةِ  ِمنِّى َتُكونَ  أَنْ  َتْرَضى  هللاَّ

 خلَّفه: وقالوا به، أرجفُوا لما المنافقين أن ھذا على ويدل صارى،األن مسلمة بن لمحمد فكان العام، االستخالفُ  وأما َوَسلََّم، َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى بالنبى لحق ثم سالحه أخذ استثقاالً،  فاْرجعْ  َورائى، َتَرْكتُ  لِما َخلَّْفُتكَ  ولِكنْ  َكَذُبوا،: "فقال فأخبره، َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".َوأَْھلِكَ  أَْھلى فى فاْخلُْفنى

َطبِ  ْرِص الخَ  جواز: ومنھا م وقد الخارص، بقول والعمل الشرع، من وأنه النخل، رؤوس على للرُّ  وأن َخْيَبر، غزاة فى تقدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول خرصَ  كما بنفسه، يخِرصَ  أن يجوز اإلمام  .المرأة حديقة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 إال البھائم ُيسقى أن ويجوز به، الطھارةُ  وال به، العجينُ  وال نه،م الطبخُ  وال ُشربه، يجوز ال ثمود، بآبار الذى الماء أنَّ  ومنھا

ُ  َصلَّى هللا رسول زمن إلى باقية معلومةً  وكانت. الناقة بئر من كان ما ً  بھا الناسِ  ِعْلمُ  استمر ثم َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  قرن بعد قرنا

 تشتِبه ال بادية، عليھا الِعتق آثار األرجاء، واسعة البناء، محكمة ةٌ مطويَّ  وھى غيرھا، بئراً  الركوبُ  يِردُ  فال ھذا، وقتنا إلى

 .بغيرھا

بين، عليھم المغضوب بديار مرَّ  َمن أنَّ : ومنھا  حتى بثوبه ويتقنَّع السير، ُيسرع بل بھا، ُيقيم وال يدُخلَھا، أن له ينبغ لم والمعذَّ

ً  إال عليھم يدخل وال ُيجاِوَزھا،  .معتبراً  باكيا

ُ  َصلَّى النبى إسراعُ  اھذ ومن ر وادى فى السير َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الفيلَ  فيه هللا أھلك الذى المكانُ  فإنه وَعَرفة، ِمَنى بين ُمَحسِّ

 .وأصحابه

ُ  َصلَّى النبى أنَّ : ومنھا  معاذ، حديث فى ةالقص ھذه فى التقديم جمعُ  جاء وقد السفر، فى الصالتين بين يجمعُ  كان َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

م، كما  .الحديث ِعلَّة وذكرنا تقدَّ

 بين َجَمعَ  فإنه َعَرفة، إلى دخوله قبل بَعَرفة التقديمِ  جمعُ  عنه وصح ھذا، إال سفر فى عنه التقديم جمع يجئ ولم أنكره، وَمن

 الشافعى قاله كما الطويل، رالسف ألجل: وقيل. حنيفة أبو قال كما النُُّسك، ألجل ذلك: فقيل الظھر، وقت فى والعصر الظھر

 جماعة قول وھو للشغل، يجمع: أحمد قال. الشمس غروب إلى واتصالُه بالوقوف، اشتغالُه وھو الشغل، ألجل: وقيل. وأحمد

لَف من م وقد والَخَلف، السَّ  .تقدَّ

َيُمم جوازُ : ومنھا ُ  َصلَّى النبى فإن بالرمل، التَّ  معھم يحملوا ولم وَتُبوك، المدينة بين التى الرمال قطعوا وأَصحاَبه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ً ُ  َصلَّى هللا رسول إلى العطشَ  فيھا شكوا ُمْعِطشة مفاوز وتلك شك، بال ترابا ً  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  التى باألرض يتيممون كانوا وقطعا

ُ  َصلَّى قوله مع فيه شك ال مما ُكلُّه ھذا نازلون، فيھا ھم ِتى ِمنْ  َرُجالً  أَْدَرَكتْ  َفَحْيُثَما: "َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ الةُ، أُمَّ  َمْسِجُده َفِعْنَدهُ  الصَّ

 ".َوَطُھوُره
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ُ  َصلَّى أنَّه: ومنھا ً  عشرين بَتُبوك أقام َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ة َيقل ولم الصالة، َيْقُصر يوما  أكثرَ  أقام إذا الصالة الرجل يقصر ال: لألُمَّ

 كان إذا قصرت أو طالت سواءٌ  السفر، حكم عن تخرج ال السفر حال فى اإلقامة وھذه المدة، ھذه إقامُته اتفقت ولكن ك،ذل من

 .الموضع بذلك اإلقامة على عازم وال مستوطن، غيرَ 

َلفُ  اختلف وقد ً  ذلك فى والَخلَف السَّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أقامَ : قال عباس، ابن عن" البخارى صحيح" ففى كثيراً، اختالفا  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أتممنا، ذلك على زدنا وإن ركعتين، َصلِّى  عشرةَ  ِتْسعَ  أقْمنا إذا فنحن ركعتين، ُيصلِّى عشرةَ  تسعَ  أسفاره بعض فى َوَسلَّمَ 

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  أقام: قال فإنه الفتح، زمنَ  بمكة مقامه مدة أراد عباس ابن أن أحمد كالم وظاھرُ   ثمان بمكة َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاَّ

 عباس ابنُ  أراد بل: غيُره وقال. عباس ابنُ  رواھا التى إقامته وھذه الُمقام، أجمعَ  َثمَّ  يكن ولم ُحَنْيناً، أراد ألنه الفتح، زمنَ  عشرة

ُ  َصلَّى النبىُّ  أقام: هللا عبد بن جابر قال كما بَتُبوك، مقامه ً  رينَ عش بَتُبوك َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أحمد اإلمام رواه الصالة، يقُصر يوما

 ".مسنده" فى

ھا سعد يقُصُرھا ليلة أربعين الشام قرى ببعض سعد مع أقمنا: َمْخَرَمة بن الِمسور بن الرحمن عبد وقال  .وُنِتمُّ

 .لالدخو وبين بينه الثلجُ  حال وقد ركعتين، ُيَصلِّى أشھر ستةَ  بأَذربيَجانَ  عمر ابنُ  أقام: نافعُ  وقال

 .المسافر صالةَ  ُيَصلِّى سنتين بالشام مالك بنُ  أنسُ  أقام: هللا ُعبيد بن حفصُ  وقال

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  أصحابُ  أقام: أنسُ  وقال  .الصالة يقُصرون أشھر َسبعة ِبَراَمُھْرُمزَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .يجمع وال الصالة يقصرُ  سنتينِ  بكاُبل َسُمرة بن الرحمن عبد مع أقمتُ : الحسن وقال

ىِّ  ُيقيمون كانوا: إبراھيم وقال  .السنتين وسجستان ذلك، من وأكثر السنة، بالرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول َھْدى فھذا  .الصوابُ  وھو ترى، كما وأصحابه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 رسول أن على اآلثار ھذه وحمل قصر، دونھا، نوى وإن أتم، أيام، أربعة إقامةَ  نوى إذا: أحمد اإلمام فقال الناس، مذاھبُ  وأما

ُ  َصلَّى هللا  يخفى، ال نظر ھذا وفى. نخرج غداً  نخرج، اليوم: يقُولون كانوا بل ألبتة، اإلقامة ُيجمعوا لم وأصحابه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فإنَّ   أمر وُيمھِّد الشِّرك، قواِعدَ  ويھِدمُ  اإلسالم، قواِعدَ  ُيؤسِّسُ  فيھا وأقام ھى، ما وھى مكة، فتح َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  ومعلوم العرب، ِمن حولھا ما  فإنه بَتُبوك، إقامُته وكذلك يومين، وال واحد، يوم فى يتأتَّى ال أيام إقامة إلى يحتاج ھذا أن قطعا

ةُ  وبينھم بينه كان أنه قطعاً، المعلوم ومن العدو، ينتظر أقام  فى ُيوافون ال أنھم يعلم وھو أيام، إلى قطعھا يحتاج احلمر ِعدَّ

 يتحللُ  ال الثلج ھذا مثل أن المعلوم ومن الثلج، أجل من الصالة يقُصر أشھر ستة بأذربيجان عمر ابن إقامة وكذلك أيام، أربعة

ُرق، تنفتح بحيث أيام، أربعة فى ويذوب  أشھر سبعة ِبَراَمُھْرُمزَ  الصحابة وإقامةُ  يقُصر، سنتين بالشام أنس إقامة وكذلك الطُّ

 أقام لو إنه: أحمد أصحاب قال وقد. أيام أربعة فى ينقضى ال أنه ُيعلَم والجھاد الِحصار ھذا مثل أن المعلوم ومن يقُصرون،

 ھو وھذا طويلة، أو يسيرة مدة فى الحاجة انقضاءُ  ظنِّه على غلب سواء قصر، مرض، أو سلطان، حبس أو عدو، لجھاد

ً  فيه شرطوا لكن واب،الص  احتمالُ  ذلك شرط: فقالُوا. الصحابة عمل وال إجماع، وال ُسنَّة، وال كتاب، من عليه دليل ال شرطا
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 أقام لما والنبىُّ  الشرط، ھذا لكم أين من: فيقال األيام، األربعة ُدون ما وھى السفر، حكم تقطع ال التى المدة فى حاجته انقضاء

 أيام، أربعة من أكثر إقامة على َيعزم لم أنه لھم ُيبين ولم َشْيئاً، لھم يقل لم وَتُبوك بمكة الصالة ُصريق أيام أربعة على زيادة

ْونَ  صالته، فى به يقتدون أنھم يعلمُ  وھو ً  لھم يقل فلم إقامته، مدة فى قصرھا فى به ويتأسَّ  إقامة فوق تقصروا ال: واحداً  حرفا

ً  معھم َصلَّى لمن يقولُوا ولم بعَده، به الصحابة اقتداءُ  وكذلك ت،المھما أھم ِمن ھذا وبيان ليال، أربع  .ذلك من شيئا

 .قصر دونھا نوى وإن أتمَّ، أيام أربعة ِمن أكثرَ  إقامةَ  نوى إنْ : والشافعى مالك وقال

ً  عشر خمسة إقامة نوى إنْ : حنيفة أبو وقال  من ثالثة عن وىورُ  سعد، بنِ  الليث مذھب وھو قصر، دونھا نوى وإن أتمَّ، يوما

ً  أقمتَ  إذا: المسيِّب بن سعيد وقال. عباس وابن وابنه، عمر،: الصحابة  .حنيفة أبى كقول: وعنه أربعاً، فَصلِّ  أربعا

 .عباس ابن عن روايةٌ  وھو أتمَّ، عشراً، أقامَ  إنْ : طالب أبى بن علىُّ  وقال

 .مصراً  يقَدم لم ما يقُصر: الحسن وقال

 .والمزاد الزاد يضع لم ما يقُصر: عائشةُ  وقالت

 فى الشافعىّ  إال أبداً، يقصر فإنه أخرج، غداً  أخرج، اليوم: يقول قضاءھا ينتظر لحاجة أقام إذا أنه على متفقون األربعة واألئمة

 جمعأ": إشرافه" فى المنذر ابن قال وقد. بعدھا يقُصر وال يوماً، عشر ثمانية أو عشر، سبعة إلى عنده يقُصر فإنه قوليه، أحد

 .سنون عليه أتى وإن إقامة ُيْجِمع لم ما يقصر أن للمسافر أن العلم أھل

 فصل

 شاء وإن خير، ھو الذى ويفعلُ  يمينه، عن فيكفِّرُ  منھا، خيراً  غيَرھا رأى إذا يمينه فى الحالف ِحْنث استحبابُ  بلِ  جوازُ : ومنھا

م رھا، شاء وإن الِحنث، على الَكفَّارة قدَّ : لفظ وفى ،"وتحلَّلُتھا أَْخَيُر، ُھوَ  الَِّذى أََتْيتُ  إالَّ : "ھذا موسى أبى ثحدي ُروى وقد أخَّ

 فى األلفاظ ھذه وكلُّ  ،"َيِمينى َعنْ  َوَكفَّْرتُ  َخْيٌر، ُھوَ  الَِّذى أََتْيتُ  إالَّ : "لفظ وفى ،"أَْخَيرُ  ُھوَ  الَِّذى َوأََتْيتُ  َيِمينى َعنْ  َكفَّْرتُ  إالَّ "

 .الترتيب عدم ضىتقت وھى ،"الصحيحين"

ُ  َصلَّى النبى عن سمرة، بن الرحمن عبد حديث من السنن وفى  َخْيراً  َغْيَرَھا َفَرأَْيتَ  َيِميٍن، َعلَى َحلَْفتَ  إَذا: " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 تقديم جواز إلى والشافعى ومالك، مد،أح فذھب ،"الصحيحين" فى وأصله".  َخْيرٌ  ُھوَ  الَّذى اْئتِ  ُثمَّ  َيِميِنَك، َعنْ  َفَكفِّرْ . ِمْنَھا،

ً  الكفَّارة تقديمَ  حنيفة أبو ومنع التقديُم، يجوزُ  ال: فقال بالصوم، التكفيرَ  الشافعىُّ  واستثنى الِحنث، على الَكفَّارة  .مطلقا

  فصل

 فلو عقُوُده، وَتِصحُّ  حكمه، فُذين وكذلك يقول، ما معه يعلم ال حد إلى بصحابه َيْخُرج لم إذا الغضب حال فى اليمين انعقادُ : ومنھا

 هللا رسول سمعتُ : عائشة حديث فى حنبل رواية فى أحمد قال. طالقه وال يمينه تنعقِدْ  لم اإلغالق، حد إلى الغضبُ  به بلغ

ُ  َصلَّى  .الغضبَ  يريد ،"إْغالَقٍ  فى َعَتاقَ  َوال َطالَقَ  ال: "يقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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  فصل

ُ  لَّىصَ  قولُه: ومنھا ، به يتعلق قد ،" حملَكم هللا ولكن حملُتكم، أنا ما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  مثل ھذا وإنما به، له متعلق وال الجبرىُّ

 فإذا باألمر، فيتصر إنما ورسوله، هللا عبد فإنه ،"أُِمْرتُ  َحْيثُ  أََضعُ  َقاِسٌم، أََنا وإنَّما أَْمَنُع، وال َشْيئاً، أَحداً  أُْعطى ال وهللاِ : "قوله

 َرَمْيتَ  إذْ  َرَمْيتَ  َوَما{: تعالى قوله وأما. به أمر لما منفذ والرسول والحامل، والمانع، المعطى، ھو فا نفذه، بشىٍء، ربه أُِمَره

 جميعھم، يونعُ  إلى فوصلَت المشركين، وجوهَ  بھا رمى التى الحصباء من القبضةُ  به فالمرادُ  ،] 17: األنفال[}َرَمى هللاَ  َولَِكنَّ 

 الرب فعلُ  وھذا المشركين، جميع إلى اإليصال باعتبار عنه ونفاه فعله، فإنه واإللقاء، النبذِ  باعتبار الرمىَ  له سبحانه هللاُ  فأثبتَ 

 .نھايُته وھو اإليصال، وعلى مبدؤه، وھو الَخذف على ُيطلق والرمىُ  العبد، قُْدَرةُ  إليه َتِصلُ  ال تعالى

 فصل

 حلفوا ألنھم التوبة، أظھر إذا الزنديق ُيْقَتلُ  ال: قال َمن به فاحتج الصريُح، الكفرُ  عنھم بلغه وقد المنافقين، قتل ترُكه: ومنھا

ُ  َصلَّى هللا لرسول  ُشِھدَ  وَمن:وغيرھم أصحاُبنا قال وقد وإقالع، توبة فھو إنكاراً، يكن لم إذا وھذا قالوا، ما أنھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِة،ب عليه دَّ ة، جحد إذا: الفقھاء بعض وقال بعد، عنه شىء عن يكشف لم هللا، رسول محمداً  وأنَّ  هللا، إال إلهَ  ال أنْ  فشھد الرِّ دَّ  الرِّ

ُ  َصلَّى هللا ورسول بيِّنة، عليھم َتقُمْ  لم ھؤالء: قال الزنديق، توبة يقبل لم وَمن. جحدھا كفاه  بعلمه، معليھ يحكمُ  ال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول بلَّغ والذى  زيدُ  شھد كما فقط، واحد عليھم به شھد بل البيِّنة، نصابُ  إياه يبلِّغه لم قولَھم عنھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .واحد عليه شھد إنما أيضاً، غيُره وكذلك أَُبّى، بن هللا عبد على وحَده أرقم ابن

ُ  َصلَّى النبى عند كالمتواترة جداً، كثيرةً  كانت النفاق فى وأقوالَه أَُبّى، بن هللا بدع نفاق فإن نظر، الجواب ھذا وفى  َعلَْيهِ  هللاَّ

 لم إنَّك: بقوله وجھه فى الخوارج بعضُ  واجھه وقد ،"ونلعب نخوضُ  كنا إنما: "وقال بلسانه، أقرَّ  وبعضھم وأصحابه، َوَسلَّمَ 

ُ  َصلَّى والنبى. َتْعِدلْ  داً  أنَّ  النَّاسُ  َيَتَحدَّثُ  ال: "قال بل بيِّنٌة، عليھم قامت ما يقل لم تقتلھم؟ أال: له قيل لما َوَسلَّمَ  هِ َعلَيْ  هللاَّ  َيْقُتلُ  ُمَحمَّ

 ".أْصَحاَبه

ُ  َصلَّى النبى حياة فى قتلھم ترك فى كان أنه: إذن الصحيح فالجوابُ   رسول على القلوب تأليفَ  تتضمن مصلحة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا ُ  َصلَّى هللا ورسولُ  ُغربة، فى بعدُ  واإلسالم تنفيٌر، قتلھم فى وكان عليه، الناس كلمة وجمع َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 حياته بحال يختصُّ  كان أمر وھذا طاعته، فى الدخول عن ُيَنفُِّرھم لما شْىء وأتركُ  الناِس، تأليف على شْىءٍ  أحرصُ  َوَسلَّمَ 

ُ  َصلَّى بير قصة فى بقوله حكمه فى عليه طعن َمن قتل تركُ  وكذلك َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ ِتكَ  اْبنَ  َكانَ  أنْ : وخصمه الزُّ  قسمه وفى. َعمَّ

 يتُرَكه، أن وله يستوفَِيه، أن له ه،حق محضُ  ھذا فإنَّ  تعِدل، لم إنك: له اآلخر وقول. هللاِ  َوْجهُ  ِبَھا أُِريدَ  َما لَقِْسَمةٌ  ھِذهِ  إنَّ : بقوله

، وال استيفاؤه، عليھم يتعينُ  بل حقِّه، استيفاء تركُ  بعده لألُمة وليس  التنبيه والغرضُ  آخر، موضع المسائل ھذه ولتقرير ُبدَّ

 .واإلشارة
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  فصل

ة العھد أھلَ  أن: ومنھا مَّ ً  منھم أحد أحدث إذا والذِّ  يقدر لم إذا وأنه ونفسه، ماله فى عھُده قضَ انت اإلسالم،  على ضرر فيه َحَدثا

 دون مالُه يحول ال فإنه َحَدثاً، منھم أحدث فَمن: أيلة أھل صلح فى قال كما أخذه، لمن وھو ھدر، وماله فدُمه اإلمام، عليه

 .الحرب أھل حكم حكمه محارباً، صار باإلحداث ألنه وھذا الناس، من أخذه لمن وھو نفسه،

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  دفن كما بالليل، الدفن جواز: ومنھا . بذلك بأسٌ  وما: فقال عنه، أحمد ُسئل وقد ليالً، الِبجادين ذا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى دفن فى الليل آِخر من المساِحى صوتَ  سمعنا: عائشة وقالت. ليالً  فاطمة دفن وعلىّ  ليالً، ُدفِنَ  بكر أُبو: وقال  هللاَّ

 .ليالً  مسعود وابنُ  وعائشُة، ُعثمان، ودفن.انتھى.. َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ 

ُ  َصلَّى النبىَّ  أن عباس، ابن عن الترمذى وفى : وقال القِْبلة، قَِبل من فأخذه ِسراج، له فأُْسِرجَ  ليالً، قبراً  دخل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  ُكْنتَ  إن هللا؛ رحمك" اَھا  .حسن حديث: الترمذى قال ".لِْلقُرآن َتالءً  ألَوَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أن: البخارى وفى  ؟"ھَذا َمنْ : "فقال رجل عن سأل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .َعلَْيهِ  َفَصلَّى الَباِرَحَة؛ ُدفِنَ  فاُلنٌ : قالُوا

ُ  َصلَّى النبىَّ  أن" صحيحه" فى مسلم رواه بما تصنعون فما: قيل فإن  قُبضَ  أصحاِبه ِمن رجالً  فذكر يوماً، خطب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

بىُّ  فزَجرَ  لَْيالً، َوقُبِرَ  َطاِئل، َغْيرِ  َكَفنٍ  فى َفُكفِّن ُ  َصلَّى النَّ ُجلُ  ُيَقَبرَ  أنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ُيضطرَّ  أَنْ  إال عليه ُيَصلَّى حتَّى باللَّْيلِ  الرَّ

 .أذھب يهإل: أحمد اإلمام قال ذلَِك؟ إلَى إْنَسانٌ 

 راجحة، مصلحة أو لضرورة إال عنه نزُجر بل بالليل، الدفنَ  فنكره باآلخر، أحَدھما نُردُّ  وال هللاِ، بحمد بالحديثين نقول: قيل

رون بالليل، المسافرين مع مات كميت  من ذلك ونحو االنفجاُر، الميت على ِخيف إذا وكما النھار، إلى به باإلقامة ويتضرَّ

 .التوفيق وبا.. ليالً  للدفن المرجحة األسباب

 فصل

ًة، بعث إذا اإلمام أن: ومنھا  تخميسه، بعد لھا ذلك من حصل ما كان ِحصناً، فتحت أو أسيراً، أسرت أو غنيمة، فغِنَمت َسِريَّ

ُ  َصلَّى النبى فإن  وكانوا خالد، مع بعثھم الذين السريَّة بين الجندل ُدومة فتح من أَُكْيِدر عليه صالح ما قسم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ما بخالف وھذا فرائض، خمسُ  منھم رجل ُكلَّ  فأصاب رأس، وثمانمائة بعير ألفى غناِئُمھم وكانت فارساً، وعشرين أربعمائة

 الُخُمس بعد للجميع غنيمة يكون أصاُبوا ما فإن الجيش، بقوة ذلك فأصابت الغزو، حال فى الجيش من السريةُ  أخرجت إذا

ف ُ  َصلَّى َھْديه كان وھذا َل،والنَّ  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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 فصل

ُ  َصلَّى قولُه: ومنھا ً  بالَمِديَنةِ  إنَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  َقَطْعُتمْ  َوال َمسيراً، ِسْرُتمْ  َما أْقواما  ھى المعية فھذه ،"َمَعُكم َكاُنوا إالَّ  َواِديا

 وھم: "قال بالمدينة؟ وھم: له قالوا ألنھم محال، فھذا بأبدانھم، معھم أنھم الُجھَّال من طائفة يظنه كما ال وھممھم، بقلوبھم

 األربع، مراتبه أحد وھو بالقلب، الجھاد ِمن وھذا بأشباحھم، الھجرة وبدار بأرواحھم، معه وكانوا ،"الُعْذرُ  َحَبَسُھمُ  بالمدينة

 ". وأَْموالُِكم َوقُلُوِبُكم ِبأَْلِسَنِتُكمْ  الُمْشِركينَ  َجاِھُدوا": الحديث وفى. والبدن والمال، واللِّسان، القلب، وھى

  فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول حرقَ  كما وھدُمھا، فيھا ورسولُه هللاُ  ُيعصى التى المعصية أمكنة تحريقُ : ومنھا  مسجد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

رار، ً  ِضراراً  بناؤه كان لما فيه، هللا اسمُ  وُيذكر فيه، ُيصلَّى مسجدٌ  وھو بھدمه، وأمر الضِّ  ومأوى المؤمنيَن، بين وتفريقا

. له ُوِضعَ  عما وإخراجه صورته بتغيير وإما وتحريق، بھدم إما تعطيلُه، اإلمام على فواجب شأنه، ھذا مكان وُكلُّ  للمنافقين،

راِر، مسجد شأنَ  ھذا كان وإذا  وأوجب، بالھدمِ  أحقُّ  هللا دون من أنداداً  فيھا َمنْ  اتخاذ إلِى سدنُتھا تدعو التى الشِّْركِ  فمشاِھدُ  الضِّ

ارين، وُبيوت كالحانات، والفسوق، المعاصى محالُّ  وكذلك  بكمالھا قريةً  الخطاب بن عمرُ  حرق وقد المنكرات، وأرباب الخمَّ

 رسول وھمَّ  الرعية، عن فيه احتجب لما عليه سعد قصرَ  وحرق فويسقاً، وسماه الثقفى ُرويشد حانوت وحرق الخمر، فيھا ُيباع

ُ  َصلَّى هللا ية النساء من فيھا َمن منعه وإنما والُجُمعة، الجماعة حضور َتاركى بيوت بتحريق َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  تجبُ  ال الذين والُذرِّ

 .ذلك عن ھو أخبر كما عليھم

 قبر، على ُبنى إذا المسجد فُيھدم: ھذا وعلى المسجد، ذاھ وقفُ  يصحَّ  لم كما قُربة، وال برٍّ  غير على يصح ال الوقف أن: ومنھا

 طرأ أيُّھما بل وقبر، مسجدٌ  اإلسالم دين فى يجتمع فال وغيُره، أحمد اإلمام ذلك على نص المسجد، فى ُدفِنَ  إذا الميتُ  ُينبش كما

 ھذا فى الصالة َتِصحُّ  وال يجوز، وال فالوق ھذا يصح وال يجز، لم معاً، ُوِضعا فلو لِلسابق، الحكم وكان منه، منع. اآلخر على

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  لنھى المسجد  اإلسالم دينُ  فھذا سراجاً، عليه أوقد أو مسجداً  القبر اتخذ َمن ولعنه ذلك، عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .ترى كما الناس بينَ  وغربُته ونبيه، رسوله به هللا بعث الذى

  فصل

ً  للقادم عرالشِّ  إنشادِ  جواز: ومنھا م معه يكن لم ما به وسروراً  فرحا  غناءً  يكن ولم وعود، وشبابة، كمزمار، لھو، من ُمحرَّ

م وما الفواحش، ُرقية يتضمن ُمه ال فھذا هللا، حرَّ  الخمر ُشربَ  يستِحلُّ  َمن كتعلق به الفِسقى السماع أربابِ  وَتَعلُّقُ  أحد، ُيَحرِّ

ً  المسكر  البيع إنما: قالوا الذين قياس تشبه التى القياسات من ھذا ونحو ُيْسِكر، ال الذى العصير وشرب العنب، أكل على قياسا

 .الربا مثل

ُ  َصلَّى النبى استماعُ : ومنھا  بين لما ھذا، فى عليه غيره قياسُ  َيِصحُّ  وال عليھم، اإلنكار وتركُ  له، المادحين مدحَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

اِحينَ  ُوُجوه فى اْحُثوا: "قال وقد الفروق، من والممدوحين المادحين  ".التُّرابَ  الَمدَّ

ة، والفوائد الِحَكم ِمن ُخلِّفُوا الذين الثالثة قصةُ  عليه اشتملت ما: ومنھا  :بعُضھا إلى فنشيرُ  الجمَّ
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 ِمن ذلك وفى ه،أمرُ  إليه آل وما ذلك، سبب وعن ورسوله، هللا طاعة فى وتقِصيِره تفريطه عن الرجل إخبار جوازُ : فمنھا

 .األُمور أھم من ھو ما عليھا يترتب وما والشر، الخير ُطُرقِ  وبيانِ  والنصيحة، التحذير

 .والترفع الفخر سبيل على يكن لم إذا الخير من فيه بما نفسه اإلنسان مدح جوازُ : ومنھا

ر لم عما نفَسه اإلنسان تسلية: ومنھا ر ِبما الخير من له ُيقدَّ  .منه خير أو يرهنظ ِمن له قُدِّ

ً  إن حتى الصحابة، مشاھد أفضل ِمن كانت الَعَقَبةِ  َبْيعةَ  أن: ومنھا  .بدر مشھد دونَ  يراھا ال كان كعبا

ى العدو، من ويقِصُده به يھم ما بعضَ  رعيته عن يستر أن فى المصلحة رأى إذا اإلمام أن: ومنھا  له اسُتِحبَّ  عنه، به وُيورِّ

 .حةالمصل بحسب يتعين أو ذلك،

ترَ  أن ومنھا  .يجز لم مفسدة، تضمن إذا والِكتمان السِّ

ُ  َصلَّى النبى حياة فى الجيشَ  أن: ومنھا ن َمن وأول ِديوان، لھم يكن لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ يوان دوَّ  هللا رضى الخطاب بن عمر الدِّ

ُ  َصلَّى النبى أمر التى ُسنَّته ِمن وھذا عنه،  .إليھا المسلمين وحاجةُ  مصلحُتھا، وظھرت باتباعھا، مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 تأخيرھا، فى والعجزُ  إليھا، والمبادرة انتھازھا، فى الحزم ُكلُّ  فالحزمُ  والطاعة، القُربة فُرصةُ  له حضرت إذا الرجلَ  أن: ومنھا

 وهللا ثبتت، قلَّما االنتقاض سريعةُ  ھمموال العزائم فإن تحصيلھا، أسباب من وتمكنه بقدرته يثق لم إذا سيما وال بھا، والتسويف

ً  له فتح َمنْ  ُيعاقب ُسبحانه  لم فمن له، عقوبةً  إرادته من بعد ُيمكنه فال وإرادته، قلبه بين يحول بأن ينتھزه، فلم الخير من بابا

َھا َيا{: تعالى لقا. ذلك بعد االستجابةُ  يمكنه فال وإرادته، قلبه وبين بينه حالَ  دعاه، إذا ورسوله ِ  َيسَتِجبْ   آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ

ُسولِ  ِ  اْسَتِجيُبواْ  ح وقد ،] 24: األنفال[}َوَقْلِبهِ  اْلَمْرءِ  َبْينَ  َيُحولُ  هللاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  ُيْحِييُكْم، لَِما َدَعاُكمْ  إَذا َولِلرَّ  بھذا سبحانه هللا صرَّ

لَ  ِبهِ  ُيْؤِمُنواْ  لَمْ  َكَما َصاَرُھمْ َوأَبْ  أَْفِئَدَتُھمْ  َوُنَقلِّبُ {: قوله فى ةٍ  أَوَّ ا{: تعالى وقال ،] 110: األنعام[}َمرَّ  هللاُ  أََزاغَ  َزاُغواْ  َفلَمَّ

ً  لُِيِضلَّ  هللاُ  َكانَ  َوَما{: وقال]. 5: الصف[}قُلُوَبُھمْ  ا لَُھم ُيَبيِّنَ  َحتَّى َھَداُھمْ  إذْ  َبْعدَ  َقْوما  فى كثير وھو] 115: التوبة[}َيتَّقُونَ  مَّ

 .القرآن

ُ  َصلَّى هللا رسول عن يتخلَّفُ  يكن لم أنه: ومنھا  من رجلٌ  أو النفاق، فى عليه مغموصٌ  إما: ثالثة رجال أحد إال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  خلََّفهُ  من أو األعذار، أھل  .لمصلحة هَخلَّف أو المدينة، على واستعمله َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ره بل األُمور، بعض فى عنه تخلَّفَ  َمنْ  ُيھِملَ  أن له ينبغى ال والمطاعَ  اإلمام أن: ومنھا  النبى فإن ويتوب، الطاعة ليراجع ُيذكِّ

ُ  َصلَّى ً  المخلَّفين من ِسواه يذكر ولم ؟"َكْعب َفَعلَ  َما: "بتبوك قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .المنافقين للقوم االً وإھم وُمرعاةً  له، استصالحا

ً  أو حميًة، الطاعن اجتھادِ  على يغلِبُ  بما الرجل فى الطعنِ  جوازُ : ومنھا  فيمن الحديث أھل طعنُ  ھذا ومن ورسوله، هللا عن ذّبا

نَّة وأھل األنبياء ورثة طعنُ  ھذا ومن الرواة، من فيه طعنوا  .وأغراضھم لحظوظھم ال ِ  والِبَدع األھواء أھل فى السُّ
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 وهللاِ  قلَت، ما بئس: كعب فى طعن للذى معاذ قال كما وغلط، وھم أنه الرادِّ  ظن على غلب إذا الطاعن على الرد جوازُ : منھاو

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ُيْنِكرْ  ولم خيراً، إالَّ  عليه علمنا ما هللا رسولَ  يا  .منھما واحد على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

نَّة أن: ومنھا  يجلس ثم ركعتين، فيه فُيَصلِّى بيته، قبل هللا ببيت يبدأ وأن وضوء، على البلَد يدخل أن السفر من للقادم السُّ

 .أھله إلى ينصرفُ  ثم عليه، للمسلِّمين

ُ  َصلَّى هللا رسول أن: ومنھا  وُيجرى هللا، إلى سريرته وَيِكلُ  المنافقين، من اإلسالم أظھر َمن عالنية يقبل كان َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ه ِمن يعلم لم بما ُيعاقبه وال الظاھر، حكم عليه  .ِسرِّ

ً  أحدث َمن على السالم ردَّ  والحاكم اإلمام تركُ : ومنھا ً  َحَدثا ُ  َصلَّى فإنه لغيره، وزجراً  له، تأديبا  َردَّ  أنه ُينقل لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الُمْغَضبِ  بتبسم سالمه قابل بل كعب، على

 وثورانه، القلب دمِ  انبساط ُيوجب منھما كالّ  فإن والسرور، التعجب عن يكون كما الغضب، عن يكون قد التبسم أن: ومنھا

بٌ  والغضب السرور، ذلك عن فينشأ فيه، الدم ثورانِ  لسرعة الوجه حمرةُ  تظھر ولھذا  يغتر فال وتبسم، ضحك يتبعهُ  تعجُّ

 :قيل كما لَمعَتَبةِ ا عند سيما وال وجھه، فى عليه القادر بضحك المغتر

نَّنَّ  َفال...  َباِرَزة اللَّْيثِ  ُنُيوبَ  َرأَْيتَ  إذا  ُمْبَتِسمُ  اللَّْيثَ  أنَّ  َتظُّ

 أكثر وقد عنه، تخلَّف َمنْ  ساِئر دونَ  الثالثة عاَتب فإنه عليه، وَيْكُرم عليه، يعز وَمن أصحابه، والمطاع اإلمام معاتبةُ : ومنھا

 كان ما و عليه، المعتوب إلى اإلطالق على الخلق أحبِّ  بعتاب فكيف به، والسرور واستلذاذه، ،األحبة عتاب مدح من الناسُ 

ات، أنواع ِمن الثالثةُ  به نال ما و فائدَته، وأجلَّ  ثمرَته، أعظم وما العتاب، ذلك أحلى  .القبول وِخلَعِ  الرضى، وحالوةِ  المسرَّ

 عاجلتھم، فصلُحت الحق، بغير واعتذروا كذبوا حتى يخذلھم ولم الصدق، من به ؤواجا فيما وصاحبيه لكعب هللاِ  توفيقُ : ومنھا

 ھذا وعلى الفالح، ُكلَّ  والفالح العاقبة، صالح فأعقبھم التعب، بعضَ  العاجلة فى تعبوا والصادقون الفساد، كلَّ  عاقبتُھم وفسدت

ُ  َصلَّى النبىِّ  وقول. العواقب فى مرارات المبادى اتوحالو العواقب، فى حالوات المبادى فمراراتُ  واآلخرة، الدنيا قامت  هللاَّ

 المذكور تخصيص تقتضى قرينة قيام عند اللَّقب بمفھوم التمسك فى ظاھر دليلٌ  ،"صدق فقد ھذا، أما: "لكعب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ا اْلَقْومِ  َغَنمُ  فِيهِ  َشتْ َنفَ  إذْ  اْلَحْرثِ  فِى َيْحُكَمانِ  إذْ  َوُسلَْيَمانَ  َوداُودَ {: تعالى كقوله بالحكم، ْمَناَھا َشاِھِدينَ  لُِحْكِمِھمْ  وُكنَّ  َفَفھَّ

ُ  َصلَّى وقوله ،]79- 78: األنبياء[}ُسلَْيَمانَ  : الحديث ھذا فى وقوله ،"طھوراً  وُتْرَبُتھا مسجداً  األرضُ  لى ُجِعلت: "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ

 .بالحكم تخصيصه قصد المتكلم أن عالسام يشك ال مما وھذا ،"صدق فقد ھذا أما"

 حرَّ  يردَّ  أن له ينبغى الرجل أن فيه أُمية، بن وھالل الربيع، بن مرارة نعم،: فقالوا أحد؟ معى ھذا لقى ھل: كعب وقول

 َتُكوُنواْ  إنْ  َقْوِم،الْ  اْبِتَغاءِ  فِى َتِھُنواْ  َوالَ {: تعالى بقوله ذلك إلى سبحانه أرشد وقد لقى، ما مثل لقى بمن التأسى بروح المصيبة

ُھمْ  َتأْلَُمونَ   أھلَ  سبحانه هللا منعه الذى الروح ھو وھذا ،]104: النساء[} َيْرُجونَ  الَ  َما هللاِ  ِمنَ  َوَتْرُجونَ  َتأْلَُموَن، َكَما َيأْلَُمونَ  َفإنَّ

لَْمُتمْ  إذ الَيْومَ  َيْنَفَعُكمُ  َولَن{: بقوله فيھا النارِ  ُكمْ  ظَّ  ]39: الزخرف[} ُمْشَتِرُكونَ  َذابِ اْلعَ  فِى أَنَّ
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ْھرى، أوھام من ُعدَّ  مما الموضع ھذا" أُسوة فيھما لى بدراً  شھدا قد صالحين رجلين لى فذكروا: "وقوله  عن ُيحفظ ال فإنه الزُّ

 وال موى،األ وال عقبة، ابن موسى وال إسحاق ابن ال بدر، أھل فى الرجلين ھذين ِذكرُ  البتة والسير المغازى أھل من أحد

ُ  َصلَّى النبى فإن بدر، أھل من يكونا أالَّ  ينبغى وكذلك بدر، أھل عدَّ  ممن أحد وال الواقدى،  وال حاطباً، َيْھُجرْ  لمْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ،"لكم غفرتُ  فقد ئُتمشِ  ما اعملوا: فقال بدرٍ  أَْھلِ  على اطلع هللا أن ُيدريكَ  وما: "بقتله َھمَّ  لما لعمر وقال عليه، جسَّ  وقد عاقبه

 .الجسِّ  ذنب من التخلف ذنبُ  وأين

ً  أزل ولم: الجوزى بن الفرج أبو قال ْھرى، ذكر قد األثرم بكر أبا رأيتُ  حتى وتحقيقه ذلك كشف على حريصا  فضله وذكر الزُّ

 بدراً، شھدا أُمية بن وھالل ع،الربي بن مرارة إن: قال فإنه الموضع، ھذا فى إال غلط عليه ُيحفظ يكاد ال وأنه وإتقانه، وحفظه

 .إنسان منه ُيعصم ال والغلط غيره، أحدٌ  يقله لم وھذا

 فصل

ُ  َصلَّى النبىِّ  نھى وفى  الباقين، وكذب صدقھم على دليلٌ  عنه تخلَّف َمن سائر بين من الثالثة ھؤالء كالم عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ال المرض ھذا فدواء بالھجر، ُيقاَبل أن من أعظمُ  فُجرمھم المنافِقون، وأما ب،الذن ھذا على وتأديَبھم الصادقين ھجرَ  فأراد

 يحُبه الذى المؤمن عبده فيؤدِّبُ  جرائمھم، عقوبات فى بعباده سبحانه الرب يفعلُ  وھكذا فيه، فائدةَ  وال النفاق، مرض فى يعمل

ً  يزال فال وھفوة، َزلَّة بأدنى عنده كريم وھو  معاصيه، وبين بيَنه ُيخلَى فإنه عليه، وھان عينه من سقط َمن ماوأ َحِذراً، مستيقظا

ً  أحدث وكلما  العذابَ  به ُيريد وأنه اإلھانة، عينُ  ذلك أن يعلم وال عليه، كرامته ِمن ذلك أن يظن والمغرورُ  ِنعمة، له أحدث ذنبا

لَ  َخْيراً  َبَعْبدٍ  هللاُ  أَرادَ  إَذا: "المشھور الحديث فى كما معھا، عاقبة ال التى والعقوبةَ  الشديد، ْنَيا، فى ُعقُوَبَتهُ  َلهُ  َعجَّ  أرادَ  وإَذا الدُّ

ْنَيا، فى ُعقُوَبَتهُ  َعْنهُ  أَْمَسكَ  َشراً، ِبَعْبدٍ   ". بُذُنوِبه القَِياَمة َيْومَ  َفَيِردُ  الدُّ

ً  دليل وفيه  يضُعف ال بحيث له دواء ِھجرانه ويكون الَعتب، يستوِجبُ  ما فعل لمن والمطاعِ  والعالِم، اإلمام، ِھجران على أيضا

 .إتالفُه ال تأديُبه المرادُ  إذ فيھلكه، عليه والكيفية الكمية فى يزيدُ  وال به، الشفاء حصولِ  عن

 الشجر، وفى األرض، فى والمھمومُ  والحزينُ  الخائفُ  يجده التنكرُ  ھذا" أعِرفُ  بالتى ِھىَ  فما األرض، لى تنكرت حتى: "وقوله

ً  ويجده الناس، من حاله ُيعلم ال فيمن يجَده ىحت والنبات  وولده، زوجته ُخلُقِ  فى حتى ُجرمه بحسب العاصى المذنبُ  أيضا

 بالَِّذينَ  عليه ُيْشفِقُ  وَمن وأصحاَبه، أھلَه كأنَّ  وال ھو، كأنَّه ما حتى نفُسه له فتتنكر أيضاً، نفسه فى وَيِجُده ودابته، وخادمه

. والوحشة التنكر ھذا إدراكُ  يكون القلب، حياة حسب وعلى القلب، ميتُ  ھو َمن على إال يخفى ال هللا من سر وھذا يعِرفُھم،

 .إيالم بميت لجرح وما

 إذا القلبُ  وھكذا به، يشعرون يكونوا لم قلوبھم لموت ولكن أعظم، النفاق ألھل كانا والوحشة التنكرَ  ھذا أن المعلوم، ومن

 أيسَ  قد وأنه الشقاوة، عالمةُ  وھذه بھا، يحس ولم والتنكر، الوحشة ھذه يجد لم واإلجرام، ببالذنو ألُمه واشتد مرُضه، استحكم

 .الذنب ِمن البراءةِ  مع والسرورُ  واألمنُ  الريبة، مع والھمُّ  والخوفُ  ِشفاؤه، األطباء وأعيا المرض، ھذا عافية من

 ُمِريبِ  ِمنْ  َوفُ أخْ  األْرِض  فى َوال...  َبِرىءٍ  ِمنْ  أَْشَجعُ  األْرِض  فى َفَما
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ً  به ينتفع فإنه راجع، ثم به ابُتلِىَ  إذا الَبصيرُ  المؤمنُ  به ينتفع قد القدرُ  وھذا ً  نفعا  لم ولو الحصَر، تفوتُ  عديدة وجوه ِمن عظيما

ً  تصديقه فيصير الرسولُ  به أخبر ما نفس وذوقُه النبوة، أعالم ذلك من استثماُره إال منھا يكن  ناله ما ويصيرُ  عنده، ضروريا

 أن أخبرك كمن وھذا االحتماالت، إليھا تتطرقُ  ال التى الذوقية النبوة صدق أدلة من بطاعاته الخير ومن بمعاصيه، الشر ِمن

 َتْشَھدُ  فإنك به، أخبَركَ  ما َعْين فرأيتَ  وسلكتھا، فخالفته التفصيل، على وكيتَ  كيتَ  والمخاوف المعاطب من الطريق ھذه فى

 المخبر صدق شھد وإن فإنه شيئاً، المخاوف تلك من تجد ولم وحدھا، األمن طريقَ  سلكت إذا وأما لُه، فكِخال نفس فى ِصدَقه

 .مجمالً  يكون بتلك علمه فإن مفصالً، والظفر الخير من ناله بما

  فصل

 ِھجران أن على يدل وھذا ،الجماعة يحُضران وال بيوتھما، فى ُيصلِّيان وكانا بيوتھما، فى قعدا ومرارة أُمية بنَ  ھالل أن: منھا

 فكعب: يقال لكن المسلمين، جماعة يحضر ال أن ھجرانه تمام من: يقال أو الجماعة، عن التخلف له ُيبيح عذر للرجل المسلمين

ُ  َصلَّى النبى يمنعه ولم الجماعة يحضر كان ُ  لما: فُيقال ھذا وعلى التخلف، على عليھما عتب وال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  المسلمون ِمرَ أ

 لعلھما: يقال أو ُيكلَّم، لم تركھا وَمن ُيمنع، لم الجماعة منھم حضر َمن فكان ُيكلَّموا، ولم ُينھوا، ولم ُيؤمروا، لم: ُتركوا بھجرھم

 .المسلمين مع الصالة فأشھدُ  أخرج فكنتُ  وأشبَّھم، القوم أجلدَ  أنا وكنتُ : كعب قال ولھذا الخروج، عن وَعَجزا َضُعَفا

ُ  َصلَّى هللا رسول وآتى: "قولهو ك ھل: فأقول الصالة، بعد مجلسه فى وھو عليه، فأُسلِّم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  السالم برد شفتيه حرَّ

 .إسماعه من ُبد يكن لم الرد وجب لو إذ واجب، غيرُ  الھجرَ  يستحق َمن على الرد أن على دليل فيه ؟"ال أم علىَّ 

، ذلك طال إذا حتى: "وقوله  علم إذا وجاره صاحبه دارَ  اإلنسان دخول على دليل فيه ،"قتادة أبى حائط جدار تسورتُ  علىَّ

 .يستأِذْنه لم وإن بذلك، رضاه

 ھذا مثلَ  فقال ُيكلِّمه، ال حلف فلو له، كالم وال بخطاب ليس ھذا أن على دليل ،"أعلم ورسوله هللا: "له قتادة أبى قول وفى

ً  الكالم  .قتادة أبى حال من الظاھر وھو مكالمته، به ينو لم إذا سيما وال ث،يحن لم له جوابا

 قالوا فلو وإال الھجر، لمقصود تحقيقٌ  له نطقھم دون مالك بن كعب على يدل َمن: يقول كان الذى النَّبطى إلى الناس إشارة وفى

ً  له ً  ذلك يكن لم مالك، بن كعب ذاك: صريحا يھم لِفرط ولكن ھى،للن مخالفين به يكونون فال له، كالما  لم باألمر، وتمسكھم تحرِّ

 إلى ذريعة ذلك جعل إذا سيما وال له، مكالمة نوع يسمع وھو بحضرته عنه الحديث فى إن: يقال وقد. اسمه بصريح له يذكروه

 .وأحسن أفقه وھذا الذرائع، وسد الحيل منع باب من ذلك من فالمنع قريبة، ذريعةٌ  وھى بكالمه، المقصود

ان ملك تبةمكا وفى  ليس أنه للصحابة وإظھار ورسوله، ِ  ومحبته إليمانه وامتحان تعالى، هللا من ابتالء إليه بالمصير له غسَّ

ُ  َصلَّى النبى بھجر إيماُنه ضعف ممن  ھجران مع والملك الجاه فى الرغبة تحِملُه ممن ھو وال له، والمسلمين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ما وللمسلمين لرسوله وصدقه إيمانه، قوة وإظھار النفاق، ِمن له هللا تبرئة من فيه فھذا دينه، مفارقة على هل والمؤمنين الرسول

 الذى كالِكير فھو عليه، ينطوى وما وسره، الرجل لُبَّ  ُيظھر البالءُ  وھذا لكسره، وجبره به، ولطفه عليه، هللا نعمة تمام من ھو

 .الطيب من الخبيث ُيخرج
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ة الفساد منه ُيخشى ما إتالف إلى المبادرة فيه ،"التنورَ  بالصحيفة ممتُ فتي: "وقوله  به ينتظر ال الحازم وأن الدين، فى والمضرَّ

ر، إذا كالعصير وھذا ُيؤخره، وال  .وإعدامه إتالفه إلى المبادرة فالحزم والشر، الضررُ  منه ُيخشى الذى وكالكتاب تخمَّ

ان وكانت ً  لشاما عرب ملوك وُھم ذاك إذ غسَّ ُ  َصلَّى هللا لرسول حربا  ھذا وكان لمحاربته، خيولَھم ينعلُون وكانوا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

انى شمر أبى بن الحارث ملكھم إلى األسدى وھب بن شجاع بعث لما : شجاع قال إليه، معه وكتب اإلسالم، إلى يدعوه الغسَّ

 فأقمتُ  إيلياء، إلى حمصَ  من جاءٍ  وھو لِقيصر، واأللطاف األنزال ئةبتھي مشغول وھو دمشق، َغْوطة فى وھو إليه فانتھيتُ 

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  رسول إنى: لِحاجبه فقلتُ  ثالثة، أو يومين بابه على  يومَ  يخُرجَ  حتى إليه َتِصلُ  ال: فقال إليه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  وكان حاجُبه وجعل وكذا، كذا ُ  َصلَّى هللا سولر عن يسألُنى مرى اسمه روميا ُثه وكنتُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  هللا رسول عن أُحدِّ

ُ  َصلَّى  فأنا بَعْينه، النبى ھذا صفة فأجدُ  اإلنجيل، قرأتُ  إنى: ويقول البكاء، عليه يغلِبَ  حتى فيرقُّ  إليه، يدعو وما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

قه، به أُؤمن ً  الحارث وخرج ضيافتى، وُيحسن ُيكرمنى وكان تلنى،يق أن الحارث من فأخافُ  وأُصدِّ  التاجَ  فوضع فجلس، يوما

ُ  َصلَّى هللا رسول كتابَ  إليه فدفعتُ  عليه، لى فأِذن رأسه، على  ملكى، ِمنى ينتِزعُ  َمن: قال به، رمى ثمَّ  فقرأه، َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 صاِحَبكَ  أخبر: قال ثم ُتنعل، بالخيول وأمر قام، حتى ُتعرض تزل فلم الناس،ب علىَّ  جئُته، باليمن كان ولو إليه، سائر أنا: وقال

 ووافنى عنه، والهُ  إليه، َتْعُبرْ  وال َتِسْر، ال أن: قيصر إليه فكتب عليه، عزم وما خبرى، يخبره قيصر إلى وكتب ترى، بما

 ذھباً، مثقالٍ  بمائةِ  لى فأمر غداً،: فقلت احبك؟ص إلى تخُرج أن ُتريد متى: فقال دعانى كتابه، جوابُ  جاءه فلما بإيلياء،

ُ  َصلَّى هللا رسول على اقرأ: وقال وُكسوٍة، بنفقة حاجُبه ووصلنى ُ  َصلَّى هللا رسول على فقدمتُ  السالم، منى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال قال، بما وأخبرته م،السال حاجبه من وأقرأته ،"ُمْلُكه َبادَ : "فقال فأخبرته، َوَسلََّم، َعلَْيهِ  : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ان ملكُ  أرسل المدة ھذه ففى الفتح، عام شمر أبى بن الحارث ومات ،"صدق" ً  يدعو غسَّ  سابقة له فأبت به، اللحاق إلى كعبا

ُ  َصلَّى هللا رسول عن يرغب أن الحسنى  .وِدينه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أمر فى:  لفص  نساءھم باعتزال الثالثة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أمر  الَفَرج بمقدمات كالبشارة ليلة، أربعون لھم مضى لما نساءھم يعتزلوا أن الثالثة لھؤالء َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :وجھين ِمن والفتح

 .برسوله وال بنفسه يكلمھم ال كان أن بعد ليھمإ وإرساله لھم، كالُمه: أحدھما

 واعتزال المئزر، وشد العبادة، فى واالجتھاد الجد إلى لھم وإرشاد تنبيه وفيه النساء، باعتزال أمرھم خصوصية ِمن: الثانى

 .يسير أمر لعتبا من بقى قد وأنه الَفَرج، بقرب إيذان ھذا وفى العبادة، على باإلقبال عنه والتعوض واللَّذة، اللھو محل

 النبىُّ  فأراد الصيام، وزمن االعتكاف، وزمن اإلحرام، كزمن النساء، تجنبُ  فيه ينبغى العبادات زمن أن القصة، ھذه وفقه

ُ  َصلَّى  ميأمرھ ولم العبادة، على توفرھا فى والصيام اإلحرام أيام بمنزلة ھؤالء حق فى المدة ھذه آخرُ  يكون أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 والرحمة، بھم اللُّطف من فكان جميعھا، فى نسائھم عن صبرھم يضعف لَعلھم إذ عليھم، وشفقةً  بھم، رحمةً  المدة أول من بذلك

 .الحج على يعزم حين من ال ُيحرم، حين من الحاج به يؤمر كما المدة، آخر فى بذلك أُمروا أن
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 الطالق لفظ أن: والصحيح. ينوه لم ما طالق وأمثالھا اللَّفظة بھذه يقطع لم أنه على دليل ،"بأھلك الحقى: "المرأته كعب وقول

 الصواب ھو ھذا عتاق، وال طالقٌ  به يقع ال ملكه، عن الرقيق وإخراج الزوجة، تسييب غير به أراد إذا كذلك والحرية والعتاق

 .ألبتة فيه نرتابُ  وال به، هللا ندينُ  الذى

 بذلك ُيرد ولم حرة، عفيفة وجارية حر، عفيف غالم ھو بل كذلك، ليس: فقال تزنى، جاريتك أو فاجر غالمك إن: له قيل فإذا

 ھو: فقال سنة؟ عندك لغالمك كم: له قيل إذا وكذا أبداً، بھذا ُيعتقان ال وعبده جاريته فإن العفة، حرية أراد وإنما العتق، حرية

 بقلبه يخطر ولم طالق، ھى: فقال عنھا، فسئل الطلق، رأتهام ضرب إذا وكذلك بذلك، ُيعتق لم له، ملكه قدم وأراد عندى، عتيق

 بھا، أُريد فيما إال صريحة القرائن ھذه مع األلفاظ ھذه وليست بھذا، ُتطلَّق لم الوالدة، طلق فى أنھا أراد وإنما الطالق، إيقاع

ً  باطلة ودعوى مكابرة، القرائن ھذه مع والطالق العتاق فى صريحة أنھا فدعوى عليھا، السياق ودل  .قطعا

  فصل

 المتجددة، النعم عند الشكر سجودُ  وھى الصحابة، عادة كانت تلك أن ظاھر دليل المبشِّر صوت سمع حين كعب سجود وفى

يق بكر أبو سجد وقد المندفعة، والنقم دِّ اب، ُمَسْيلِمة قتلُ  جاءه لما الصِّ  فى مقتوالً  الثُّديَّةِ  ذا وجد لما طالب أبى بن علىُّ  وسجد الكذَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وسجد الخوارج، ة عليه َصلَّى َمن أنه جبريلُ  بشَّره حين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وسجد عشراً، بھا عليه هللا َصلَّى َمرَّ

 فخرَّ  فقام عائشة، َحجر فى ورأسه عدوھم على له جند بظفر فبشَّره بشير وأتاه مرات، ثالث فيھم هللا فشفعه ألُمته، شفع حين

ُ  َصلَّى هللا رسول كان: بكرة أبو وقال ساجداً، ه أمر أتاه إذا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .فيھا مطعن ال صحيحة آثار وھى ساجداً، ِ  خرَّ  يُسرُّ

ً  ليبشِّرا سلع على والراقى الفرس صاحب استباق وفى  فى وتنافُسھم إليه، واستباقھم الخير، على القوم حرص على دليل َكعبا

ً  بعضھم رةمسَّ   .بعضا

 وقد األشراف، وعادة والشيم، األخالق مكارم من المبشِّرين إعطاء أن على دليل للبشير، وإعطائھما ثوبيه كعب نزع وفى

ُ  َصلَّى هللا رسول عن الخبر من عالط بن الحجاج عند أن بشَّره لما غالمه العباس أعتق  على دليل وفيه.يسره ما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .ثيابه جميع البشير إعطاء وازج

دت َمن تھنئة استحباب على دليل وفيه  لمن جائز وھو مستَحبة، ُسنَّة فھذه ومصافحته، أقبل، إذا إليه والقيام دينية، نعمة له تجدَّ

 تولية فيه فإن لكالم،ا ھذا ونحو عليك، به هللا َمنَّ  وما هللا، أعطاك ما لِيھنك: له يقال أن األَْولى وأن دنيوية، ِنعمةٌ  له تجددت

 .بھا بالتھنى نالھا لمن والدعاء ربَّھا، النعمة

ُ  َصلَّى النبى لقول توبته، هللا وقبول هللا، إلى توبته يومُ  وأفضلھا اإلطالق على العبد أيام خير أن على دليل وفيه : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ". أُمُّكَ  َدْتكَ َولَ  ُمْنذُ  َعلَْيكَ  َمرَّ  َيْومٍ  ِبَخْيرِ  أَْبِشرْ "

 سعادته، بداية إسالمه فيومُ  تمامه، ومن إسالمه، ليوم مكمل ھو: قيل إسالمه؟ يوم من خيراً  اليوم ھذا يكون فكيف: قيل فإن

 .المستعان وهللا.. وتمامھا كمالھا توبته ويومُ 
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ُ  َصلَّى هللا رسول سرور وفى  على الشفقة كمال من فيه هللا جعل ما على دليل هوجھ واستنارة به وفرحه بذلك َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .وصاحبيه كعب فرح ِمن أعظم كان فرحه لعل حتى والرأفة، بھم والرحمة األُمة،

 .المال من عليه قدر بما التوبة عند الصدقة استحباب على دليل ،"مالى من أنخلع أن توبتى من إن هللا؛ رسول يا: "كعب وقول

ُ  َصلَّى هللا رسول وقول  لم ماله، بُكلِّ  الصدقة نذر َمن أن على دليل ،" لَكَ  َخْيرٌ  َفُھوَ  َمالَِك، َبْعضَ  َعلَْيكَ  أَْمِسكْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى أن" الصحيحين" ففى ذلك، فى الرواية اختلفت وقد بقية، منه له ُيبقى أن له يجوز بل جميعه، إخراجُ  يلزمه  هللاَّ

 ھو وھذا الكفاية، قدر فى اجتھاده إلى ووكله أطلق بل قدراً، له ُيعيِّن ولم" َمالِكَ  َبْعضَ  َعلَْيكَ  أْمِسكْ : "له قال َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ 

 على زاد وما به، الوفاء يجب فال طاعة، يكون ال فنذره به، التصدق له يجوز ال أھله وكفاية كفايته عن نقص ما فإن الصحيح،

 ولھذا الشريعة، قواِعد ومقتضى المذھب، قياسُ  ھذا نذره، إذا إخراُجه فيجب أفضل، به والصدقة إخراجهف وحاجته، كفايته قدر

م ً  أكانت سواء المالية، الواجبات أداء على أھله وكفايةُ  الرجل، كفاية ُتقدَّ ، كالكفَّارات  حقا ً  أو والَحجِّ  الديون كأداء لآلدميين حقا

ا  حق ويكون الحرفة، فُقِدت إن لمؤنته به يتَِّجرُ  ما أو ِحرفة، وآلةِ  وكسوة، وخادم، مسكن، من منه ُبدَّ  ال ما للمفلس نترك فإنَّ

 قصة فى ُروى بما أصحاُبه له واحتج ُثلُثه، أجزأه ُكلِّه، بمالِه الصدقة نذر َمن أن على أحمد اإلمام نص وقد. بقى فيما الغرماء

 ،"ال: "قال صدقة، ورسوله هللا إلى ُكلِّه مالى من أخُرجَ  أن ورسوله هللا إلى توبتى من إنَّ  هللا؛ رسول يا: "قال أنه ھذه، كعب

 فيه، ما ھذا ثبوت وفى. داود أبو رواه". بخيبر الذى سھمى أمسك فإنى: قلت ،"نعم: "قال فُثلُثه: قلت ،"ال: "قال. فنصفُه؟: قلت

ْھرى،ال حديث من الصحيح أصحاب رواه ما ھذه كعب قصة فى الصحيح فإن  أَْمِسكْ : "قال أنه عنه مالك بن كعب ولد عن زُّ

 .نقلوھا وعنه ولُده، فإنھم غيرھم، ِمن بالقصة أعلمُ  وھم لقدره، تعيين غير ِمن ،"َمالِك َبْعضَ  َعلَْيكَ 

 ِمنْ  إنَّ  هللا؛ رسولَ  يا: لقا عليه، هللاُ  تابَ  لما المنذر عبد بن لُبابةَ  أبا أن" مسنده" فى أحمد اإلمام رواه فيما تقولون فما: قيل فإن

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َولَِرُسولِِه، َوَجلَّ  َعزَّ  ِ  َصَدَقةً  َمالِى ِمنْ  أْنَخلِعَ  وأن وأُساِكَنَك، َقْوِمى َدارَ  أْھُجرَ  أنْ  َتْوَبتى : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ق أن نذر إذا: هللا عبد ابنه رواية فى قال فإنه كعب، بحديث ال أحمد، به احتج الذى ھو ھذا: قيل". الثُّلُثُ  َعْنكَ  ُيْجِزئُ "  يتصدَّ

ُ  َصلَّى النبى ألن الُثلُث، ذلك من ُيجزئه أنه إليه أذھبُ  فالذى يملكه، مما أكثر َدْينٌ  وعليه ببعضه، أو ُكلِّه بماله  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أمسك: "الحديث ھذا فى المحفوظ إذ الُثلُث، ذكر فيه الذى ھذا كعب بحديث يحتج أن بالحديث أعلمُ  وأحمد بالُثلُث، لُبابة أبا أمر

 .لبابة أبى بحديث ھذا كعبٍ  حديثِ  إطالق تقييد رأى أحمد وكأنّ " مالك بعضَ  عليك

ق أن نذر فيمن وقوله  وعليه نذره، عقادان على دليل الُثلُث، ذلك من يجزئه إنه: يستغِرقه َدْين وعليه ببعضه أو كله بماله يتصدَّ

ْين، قضى إذا ثم ماله، يستغِرقُ  َدْين  ماله، وھب إذا: هللا عبد ابنه رواية فى قال وھكذا النذر، يومَ  ماله ُثلُث مقدار أخرج الدَّ

 اليوم، ذلك ثالُثلُ  قدر فينظر نذره، يومَ  ِحنثه بيوم يريد ِحنثه، يوم ماله ُثلُث إخراجُ  عليه يجبُ  فإنما غيره، واستفاد َدْينه، وقضى

 .َدْينه قضاء بعد فُيخرجه

 ماله، بجميع الصدقة كنذر ُثلُثه فيجزئه ونحوھا، كأْلفٍ  بمقدار أو ماله، ِمن بُمعيَّن الصدقة نذر إذا أنه ُيريد. ببعضه أو: وقوله

 الصدقةُ  لزمه دونه، فما لهما ُثلُث كان إن الُمعيَّن أن أُخرى، روايةٌ  وفيه الُمعيَّن، بجميع الصدقة لزومُ  مذھبه من والصحيح

 .البركات أبى عند أصحُّ  وھى الُثلُث، بقدر منه لزمه الُثلُث، على زاد وإن بجميعه،
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ً  أن على دليل فيه ليس الحديثَ  فإن.. وبعد زاً، نذراً  نذرا لبابة وأبا كعبا  وھذا أموالنا، ِمن ننخلِعَ  أن توبتنا ِمن إن: قاال وإنما منجَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  فأخبر توبتھما، قبول على  شكراً  بأموالھما الصدقة على العزمُ  فيه وإنما النذر، فى بصريح ليس  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 له فأذن كلِّه، بماله ُيوِصىَ  أن استأذنه وقد لسعد قال كما وھذا كله، إخراجه إلى يحتاجان وال ذلك، من ُيجزئ المال بعضَ  أن

 .الُثلُث قدر فى

 زاد بما الصدقة ِمن منعه أن: والثانى الواجب، فى ُيستعمل إنما واإلجزاء ،"ُيجزئك: "قوله: أحدھما. أمران يدفُعه ھذا: قيل فإن

 .به الوفاءُ  يلزم ال بقُربة ليس ما ونذر القَُرب، من يمنع ال الشارع إذ بقُربة، ليس أنه على دليل الُثلُث على

 إذا: أجزأنى: يقال عنه، قضى إذا" عنه جزى" من وليس الرباعى، من فھو فيك،يك بمعنى فھو ،"ُيجزئك: "قوله أما: قيل

ُ  َصلَّى قوله ومنه الواجب، فى ُيستعمل الذى ھو وھذا عنى، قضى إذا: عنى وجزى كفانى،  فى ُبردة ألبى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .والمستَحب الواجب فى ُتستعمل لكفايةوا" َبْعَدكَ  أََحدٍ  َعنْ  َتْجِزىَ  َولَنْ  َعْنكَ  َتْجِزى: "األُضحية

نه لو فإنه ودنياه، دينه منفعة به له يحصل وما به، باألرفق عليه منه إشارة فھو الُثلُث، على زاد بما الصدقة ِمن منُعه وأما  مكَّ

رة جاءه بالذى فعل كما والعدم، الفقر على يصِبرْ  لم ُكلِّه ماله إخراج من ً  منه يقبلھا ولم ا،بھ فضربه بھا، ليتصدق بالصُّ  خوفا

ُ  َصلَّى النبى إن: تعالى هللا شاء إن أرجحُ  وھو يقال وقد. الصبر وعدم الفقر، من عليه  أراد ممن واحدٍ  ُكلَّ  عامل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

يق بكر أبا فمكَّن حاله، من يعلم بما بماله الصدقة دِّ  هللاَ  لھم أبقيتُ : فقال ؟"ألَْھلِكَ  تَ أَْبَقيْ  ما: "وقال ُكلِّه، مالِه إخراج من الصِّ

رةِ  صاحب ومنع ماله، ِبَشْطرِ  الصدقة على عمر وأقرَّ  عليه، ُينكر فلم ورسوله، ق من الصُّ  أَْمِسكْ : "لكعب وقال بھا، التصدُّ

 وقال اللَّفظ، ھذا فى الُمْخَرج ِضعفى الممَسك يكون بأن جداً  ويبُعد الُثلُث، بأنه المخرج تعيين فيه ليس وھذا ،"َمالِكَ  َبْعضَ  َعلَْيكَ 

 ھو إليه يحتاجُ  ما منه أمسك ُكلِّه، بماله الصدقة نذر فَمن ھذا، وعلى األخبار، ھذه بين تناقض وال ،"الُثلُث ُيجزئك: "لبابة ألبى

ق ايتھم،بكف َمَغلُّھا يقومُ  أرض أو َعقار، أو مال رأس من حياِتھم مدةَ  الناسِ  سؤال إلى معه يحتاجون وال وأھلُه، .. بالباقى وتصدَّ

 .أعلم وهللا

قُ : الرحمن عبد أبى بن ربيعة وقال  أخرج فأكثَر، ألفين كان إن: زيد بن جابر وقال. الباقى وُيمسك الزكاة، بقدر منه يتصدَّ

ق: هللا رحمه حنيفة أبو وقال. َفُخْمَسهُ  ُدون فما خمسِمائة كان وإن فُسْبَعُه، دون فما ألفاً، كان وإن ُعْشَرهُ،  الذى ماله بكلِّ  يتصدَّ

 .شيئ منه يلزمه ال: والثانية ُيخرجه،: أحدھما: روايتان ففيه الزكاة، فيه تجب ال وما الزكاةُ، فيه تجبُ 

ھرى، مالك، وقال كله، بماله الصدقةُ  تلزمه: الشافعى وقال قُ : وأحمد والزُّ  .فقط يمين كفَّارة يلزمه: طائفة وقالت بُثلُثه، يتصدَّ

  فصل

دق، مقدارِ  ِعَظم: منھاو  وال بالصدق، إال أنجاه َمن هللا أنجى فما به، شرھما ِمن والنجاة واآلخرة، الدنيا سعادة وتعليقُ  الصِّ

َھا َيا{: فقال الصادقين، مع يكونوا أن المؤمنين ِعباده سبحانه هللاُ  أمر وقد بالكذب، إال أھلَكه َمن أھلك قُواْ  آَمُنواْ ◌َ  الَِّذينَ  أيُّ  هللاَ  اتَّ

اِدقِينَ  َمعَ  َوُكوُنواْ   ].119: التوبة[} الصَّ
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 الكذب أھلَ  ھم واألشقياء والتصديق، الصدق أھلَ  ھم السعداء فجعل وأشقياء، سعداء: قسمين إلى الخلق سبحانه قسم وقد

رد حاِصر تقسيم وھو والتكذيب،  .والتكذيب الكذب مع دائرة والشقاوةُ  والتصديِق، الصدق مع دائرة فالسعادةُ . منعِكس مطَّ

 أقوالھم فى الكذبَ  ھو به تميزوا الذى المَنافقين َعلَم وجعل صدقھم، إال القيامة يومَ  العبادَ  ينفعُ  ال أنه: وتعالى سبحانه وأخبر

 وقائده، وسائقه، ومركبه، ودليله، اإليمان، بريدُ  فالصدق والفعل، القول فى الكذبُ  أصلُه عليھم نعاه ما فجميعُ  وأفعالھم،

 ولبُّه، ولباسه، وحليته، وقائُده، وسائقه، ومركبه، ودليلُه، والنفاق، الكفر بريدُ : والكذب. وروحه لبُّه ھو بل ولباُسه، وِحليته،

 وهللا موضعه، ويستقِرُّ  صاحبه، أحدھما ويطُرد إال واإليمان الكذب يجتمعُ  فال للتوحيد، الشِّرك كمضادة لإليمان الكذبِ  فمضادة

 الصدق من أفضل بنعمة اإلسالم بعد عبدٍ  على هللاُ  أنعم فما بكذبھم، المخلَّفين من غيَرھم وأھلكَ  بصدقھم، الثالَثةَ  أنجى سبحانه

 .المستعان وهللا. وفساده اإلسالم مرضُ  ھو الذى الكذب من أعظمَ  ببلية ابتاله وال وحياُته، اإلسالم ِغذاء ھو الذى

ِبىِّ  َعلَى هللاُ  تَّابَ  لََقد{: تعالى وقوله َبُعوهُ  الَِّذينَ  َواألَْنَصارِ  َوالُمَھاِجِرينَ  النَّ  َفِريقٍ  قُلُوبُ  َيِزيغُ  َكادَ  َما َبْعدِ  ِمن اْلُعْسَرةِ  َساَعةِ  فِى اتَّ

ْنُھمْ  ِحيمٌ  َرُءوفٌ  ِبِھمْ  إنَّهُ . َعلَْيِھمْ  َتابَ  ُثمَّ  مِّ  وأنھا هللا، عند وفضلَھا بةالتو قدرَ  العبد ُيَعرِّفُ  ما أَعَظم من ھذا ،]117: التوبة[}رَّ

 وأموالھم، نفوسھم، وبذلوا نحَبھم، َقَضْوا أن بعد الغزواتِ  آخر بعد الكمال ھذا أعطاھم سبحانه فإنَّه المؤمن، كمال غاية

ُ  َصلَّى النبى جعل ولھذا عليھم، تاب أن أمرھم غايةَ  وكان ، وديارھم  منذ عليه َمرَّ  يوم خيرَ  كعب توبةِ  يومَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 من له ينبغى ما وعرف عليه، حقوَقه وعرف هللا، عرف َمن إال معرفته حق ھذا يعِرفُ  وال اليوم، ذلك إلى أُمه، ولدته

 إذا ھذا بحٍر، فى كَقْطرة عليه، ربه حق إلى بالنسبة العبودية ِمن به قام الذى وأن وأفعالھا، وصفاتِھا نفَسه وعرف ُعبوديته،

 ذلك إال وليس ورحمته، بمغفرته لھم وتغمده ومغفرته، عفوه غيرُ  عباَده يسعُ  ال َمن فُسبحان والباطنة، الظاھرة فاتاآل من سلم

بھم، وأرضه سماواته أھلَ  فعذَّب عدله، عليھم وضع فإن الھالك، أو  من لھم خير فرحمُته رحمھم، وإن لھم، ظالم غيرُ  وھو عذَّ

 .هعملُ  منھم أحداً  ُينجى وال أعمالھم،

  فصل

 عليھم تاب تابوا، فلما للتوبة، بتوفيقھم أوالً  عليھم تاب فإنه وآِخرھا، اآلية أول فى مرتين عليھم توبَته سبحانه تكريَره وتأمل

 ً ل لِفعلھا، وفقھم الذى وھو منھم، بقبولھا ثانيا ً  يشاءُ  َمن يعطيه يديه، وفى وله وبه، منه كله فالخير بقبولھا، عليھم وتفضَّ  إحسانا

 .وعدالً  حكمةً  يشاء َمن ويحرمه وفضالً،

  فصل

رھا قد ،]118: التوبة[}ُخلِّفُواْ  الَِّذينَ  الثَّالََثةِ  َوَعلَى{: تعالى وقوله  لرسول حلفَ  َمن بين من ُخلِّفُوا أنھم وھو بالصواب، كعبٌ  فسَّ

ُ  َصلَّى هللا  عن تخلُّفھم ذلك وليس دونھم، أمرھم وأرجأ عنھم، لثالثةا ھؤالء فخلَّف المتخلفين، من واعتذر َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُسولِ  َعن َيَتَخلَّفُواْ  أَن األَْعَرابِ  مِّنَ  َحْولَُھم َوَمنْ  اْلَمِديَنةِ  ألَْھلِ  َكانَ  َما{: تعالى قال كما تخلَّفوا،: لقال ذلك، أراد لو ألنه الغزو،  رَّ

 خلَّفھم الذى ھو سبحانه هللا فإن سواھم، المتخلِّفين أمر َعن تخليفھم بخالف بأنفسھم تخلَّفوا ألنھم وذلك ،]120: التوبة[}هللاِ 

 .أعلم وهللا.. بأنفسھم عنه يتخلَّفوا ولم عنھم،
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ة فى: فصل يق بكر أبى َحجَّ دِّ  َتُبوك من مقدمه بعد تسع سنة عنه هللا رضى الصِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أقام ثم: إسحاق ابن قال االً  رمضانَ  بقيةَ  َتُبوك ِمن منصَرفه لَّمَ َوسَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  بكر أبا بعث ثم الَقعدة، وذا وشوَّ

ھم، للمسلمين لِيقيم تسع سنةَ  الحج على أميراً  ھم، من منازلھم على الشِّرك أھل من والناس َحجَّ  .والمؤمنون بكر أبو فخرج َحجِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول معه وبعث المدينة، من رجل ثالثمائة فى فخرج: سعد ابن قال  وأشعرھا قلَّدھا بدنة، بعشرين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .بدنات خمس بكر أبو وساق األسلمى، ُجندب بن ناجية عليھا بيده،

ُ  َصلَّى هللا رسول بين ما نقِض  فى براءة فنزلت: إسحاق ابن قال  عليه، كانوا الذى العھد ِمن المشركين وبين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول ناقة على عنه هللا رضى طالب أبى بن علىُّ  فخرج  .العضباء َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أبو رآه فلما العضباء، على عنه هللا رضى طالب أبى بن علىُّ  لحقه بَضَجنان: يقول عائذ وابن بالَعْرج كان فلما: سعد ابن قال

 .مضيا ثم مور،مأ بل ال: قال مأموٌر؟ أو أميرٌ : قال بكر،

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  أستعملك: بكر أبو له فقال: سعد ابن وقال  على براءة أقرأ بعثنى ولكن ال،: قال الحج؟ على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ھم، للناس بكر أبو فأقام عھده، َعھدٍ  ذى كل إلى وأَنبذ الناس، ن طالب، أبى بن علىُّ  قام النحر، يومُ  كان إذا حتى َحجَّ  فى فأذَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أمره بالذى الجمرة عند الناس  الجنَّة يدُخلُ  ال الناس؛ أَيھا: وقال عھده، عھد ذى كل إلى ونبذ َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول ِعند عھد له كان وَمن ُعريان، بالبيت يطوفُ  وال مشرك، العام بعد يحجُّ  وال كافر،  إلى فھو َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ته  .ُمدَّ

ثنا: الحميدى وقال ثنى: قال سفيان، حدَّ ة؟ فى ُبِعْثتَ  شئ بأى علياً، سألنا: قال ُيَثْيع، بن زيد الَھْمَدانى،عن إسحاق أبو حدَّ  الَحجَّ

 بعد الحرام المسجد فى وكافر ُمسلم يجتِمعُ  وال ُعريان، بالبيت َيُطوفُ  وال ُمؤِمنة، نفسٌ  إال الَجنَّةَ  َيْدُخلُ  ال: بأربع ُبِعثتُ : قال

ُ  َصلَّى النبىِّ  وَبْين بيَنه كان وَمنْ  ھذا، عاِمه ته، إلى فعھده عھد، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .أشھرِ  أربعةِ  إلى فأجلُه عھد، له يكن لم وَمن ُمدَّ

ة تلك فى بكر أبو بعثنى: قال ُھريرة، أبى عن": الصحيحين" وفى نِ  فى الَحجَّ نون النحر يومَ  بعثھم ينَ ُمؤذِّ  بعدَ  َيُحجَّ  أاَلَّ : بِمَنى يؤذِّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  أردف ثم ُعريان، بالبيت َيُطوفَ  وال ُمشِرك، العامِ  ھذا  عنھما، هللا رضى طالب أبى بنِ  بعلىِّ  َبكر أبا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ن أن فأمره ن: قال ببراءة، ُيؤذِّ  بالَبْيتِ  َيُطوفَ  وال ُمْشِرٌك، الَعامِ  َبْعدَ  َيُحجَّ  وأاَلَّ  ببراءة، النحرِ  َيْومَ  َنىمِ  أھل فى علىُّ  معنا فأذَّ

 .ُعْريان

ة فى واخُتلِف النحر، يومُ  األكبر الحج يومَ  أن على دليل القصة ھذه وفى يق َحجَّ دِّ  أو الفرَض، أسقطت التى ھى ھل ھذه، الصِّ

ة ھى المسقطة ُ  ىَصلَّ  النبى مع الوداع َحجَّ : أحُدھما: أصلين على مبنيان والقوالن الثانى، أصحھما. قولين على َوَسلََّم؟ َعلَْيهِ  هللاَّ

ة عام َقْبلَ  فُِرضَ  الَحجُّ  كان ھل ةُ  كانت ھل: والثانى ال؟ أو الوداع َحجَّ يق َحجَّ دِّ  فى وقعت أم الحجة، ذى فى عنه هللا رضى الصِّ

رون اھليةُ الج كان الذى النسئ أجل من الَقعَدة ذى مونھا؟ األشھر له يؤخِّ  وعلى. وغيره مجاھد قولُ : والثانى. قولين على وُيقدِّ

ر فلم ھذا، ُ  َصلَّى النبى ُيؤخِّ ً  فرضه بعد الَحجَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  وھذا فيه، فُِرض الذى العام فى االمتثال إلى بادر بل واحداً، عاما

ُ  َصلَّى وحاله بَھْديه الالئق ھو عى َمن ِبيدِ  وليسَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ م ادَّ  دليل تسع أو ثمانٍ  أو سبعٍ  أو ست سنةَ  الَحجّ  فرض تقدُّ
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واْ {: تعالى قوله ست سنة فُِرضَ : قال َمن به احتج ما وغايةُ  واحد،  نزلت قد وھى ،]196: البقرة[}ِ  َوالُعْمَرةَ  الَحجَّ  َوأَِتمُّ

 وآيةُ  ابتدائه، وجوب ِمن ھذا فأين فيه، ُشِرعَ  إذا بإتمامه األمر فيه وإنما الَحّج، فرض ابتداءُ  فيه ليس وھذا ست، سنة بالُحديبية

ِ {: تعالى قوله وھى الَحجّ  فرض  أواخرَ  الوفود عامَ  نزلت ،]97: عمران آل[}َسِبيالً  إلَْيهِ  اْسَتَطاعَ  منِ  اْلَبْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعلَى َو

 .تسع سنة

ُ  َصلَّى النبى على وغيرھم العرب وفود مقدو فى: فصل  . َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

م وقد ثقيف، وفدُ  عليه َفَقِدم ھم، لِلناس بكر أبو وأقام: عقبة بن موسى قال. الطائف غزوة سياق مع تقدَّ  بن عروةُ  وقدم َحجَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على الثقفىُّ  مسعود ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فاستأذن َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  ما نحوَ  فذكر قومه، إلى ليرجع َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فقال الوفد، أصغرُ  وھو العاص، أبى بنُ  ُعثمان: وفيھم يومئذ، رأُسھم وھو ياليل، عبد بن ِكنانة: وفيھم وفدھم، فقدم: وقال تقدم،

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال فيھم، الجرح حديثُ  فإنى فأكرمھم، علىَّ  قومى أنزل هللا؛ رسولَ  يا: ُشْعبة ابن المغيرةُ   ال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وأنھم لثقيٍف، أجيراً  كان أنه قومه فى المغيرة ُجرح من وكان ،" القُْرآنَ  َيْسَمُعونَ  َحْيثُ  أْنِزْلُھمْ  ولِكنْ  َقْوَمَك، ُتْكِرمَ  أَنْ  أَْمَنُعكَ 

ُ  َصلَّى هللا رسول أتى حتى بأموالِھم أقبل ثم فقتلھم، نيام، وُھمْ  عليھم عدا الطريق، ضببع كانوا إذا حتى ُمَضرَ  ِمن أقبلوا  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  ا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ا َفَنْقَبُل، اإلْسالَمُ  أَمَّ ا َفالَ، الَمالُ  وأَمَّ  معه، ما ُيَخمِّسَ  أن وأبى ،" َنْغِدرُ  ال فإنَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وأنزل ً  لھم وبنى المسجد، فى ثقيف وفدَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َصلَّْوا، إذا الناسَ  وَيروا القرآن، يسمعوا لكى ِخياما

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وكان  وال هللا، رسول أنه نشھد أن يأُمرنا: قالوا ثقيف، وفدُ  سمعه فلما نفسه، يذكرُ  ال خطب إذا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى يغُدون وكانوا". هللا رسولُ  أنى شھد َمن أول فإنى: "قال قولُھم، بلغه فلما ُخطبته، فى به يشھدُ   َعلَْيهِ  هللاَّ

 بالھاجرة، وقالوا إليه الوفد رجع كلما عثمان فكان أصغُرھم، ألنه رحالھم، على العاص أبى بن عثمان ويخلِّفونَ  يوم، ُكلَّ  َوَسلَّمَ 

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى عمد  الدين فى َفقُه حتى مراراً  عثمان إليه فاختلف القرآن، واستقرأه الدين، عن فسأله َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  وجدَ  إذا وكان وعلم،  ذلك فأعجب أصحابه، من ذلك يكتم وكان بكر، أبى إلى َعَمدَ  نائماً، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى يختلِفُون الوفد فمكث وأحبه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  اإلسالم، إلى يدعوھم وھو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وإال أُقاضيكم، باإلسالم أقررُتم أنتم إن نعم،: "قال قومنا؟ إلى نرِجعَ  حتى مقاضينا أنتَ  ھل: ياليل عبدِ  بنُ  ِكنانة فقال فأسلموا،

َنى، أفرأيت: قال". وبينكم بينى ُصْلحَ  وال قضية، فال ا الزِّ  عزَّ  هللاَ  َفإنَّ  َحَرامٌ  َعلَْيُكم ُھوَ : "قال منه؟ لنا بد وال نغتِرُب، قوم فإنَّ

َنى، َتْقَرُبواْ  َوال{: يقول وجلَّ  با أفرأيتَ : قالوا ،]32: اإلسراء[}يالً َسبِ  َوَساءَ  َفاِحَشةً  َكانَ  إنَّهُ  الزِّ  لَُكمْ : "قال كلھا؟ أموالُنا فإنه الرِّ

َھا َيا{: يقول تعالى هللا إن أْموالُِكم ُرؤوسُ  قُواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ َبا ِمنَ  َبقِىَ  َما َوَذُرواْ  هللاَ  اتَّ ْؤِمِنينَ  ُكْنُتم إن الرِّ : قالوا] .278: البقرة[}مُّ

َمَھا، قدْ  هللا إنَّ : "قال منھا؟ لنا بد ال أرضنا عصير فإنه ر،الخم أفرأيتْ  َھا َيا{: وقرأ َحرَّ َما آَمُنْواْ  الَِّذينَ  أَيُّ  َواْلَمْيِسرُ  الَخْمرُ  إنَّ

ْيَطانِ  َعَملِ  مِّنْ  ِرْجسٌ  َواألَْزالَمُ  َواألَْنَصابُ  : فقالوا ببعض، بعُضھم فخال القوُم، فعفارت] 90: المائدة[}ُتْفلُِحونَ  لََعلَُّكمْ  َفاْجَتِنُبوهُ  الشَّ

ا ويحكم، ً  خالفناه إن نخاف إنَّ ُ  َصلَّى هللا رسولَ  َفأََتْوا سألناه، ما على ُنكاتبه انطلِقُوا مكة، كيوم يوما  لك نعم: فقالوا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

بَّة أرأيت سألَت، ما بَّةُ  تعلمُ  لو اتَ ھيھ: قالوا". اھِدُموھا: "قال فيھا؟ نصنعُ  ماذا الرَّ  عمر فقال أھلھا، لقتلت ھدمھا، ُتريد أنك الرَّ

بَّة إنما أجھلَك، ما ياليل، عبد ابنَ  يا ويحكَ : الخطاب بن ا: فقالوا. حجر الرَّ  َصلَّى هللا لِرسول وقالوا الخطاب، ابن يا نأتك لم إنَّ

 ُ ا نحن، فأما ھدمھا، أنت َتَولَّ : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  بنُ  ِكنانة فقال َفكاتبوه،" َھْدَمھا َيْكفِيُكم َمنْ  إلَْيُكم فَسأَْبَعثُ : "قال. أبداً  نھِدُمھا ال فإنَّ
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ا آثارنا، فى ابعثْ  ثم رسولِك، قبلَ  لنا ائذن: ياليل عبد ُ  َصلَّى هللا رسول لھم فأَِذنَ  بقومنا، أعلمُ  فإنَّ  وأكرمھم َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 على حرصه ِمن رأى لِما العاِص  أبى بن عثمانَ  عليھم فأمَّر قومنا، ِمن يؤمنا رجالً  علينا أمِّر هللا؛ رسولَ  اي: وقالوا وحَباھم،

 القضية، فاكتموُھمُ  بثقيف، الناس أعلمُ  أنا: ياليل عبد بن ِكنانة فقال يخرج، أن قبل القرآن ِمن سوراً  تعلَّم قد وكان اإلسالم،

فُوھم ى، الالتَ  َنْھِدمَ  أن سألنا عليه، أبيناھا أُموراً  سألنا محمداً  أن خبروھموأ والقتال، بالحرب وخوِّ مَ  وأن والُعزَّ  الخمرَ  ُنَحرِّ

َنى،  .الربا فى أموالنا ُنْبِطلَ  وأن والزِّ

 حِزُنوا قد القوم كھيئة ثيابھم وتغشَّوا اإلبل، وقطروا الَعَنق، ساروا قد رأوھم فلما يتلقونھم، الوفدُ  منھم دنا حين ثقيفٌ  فخرجت

ل به، رجعوا وال بخير، وفُدكم جاء ما: لبعض بعُضھم فقال بخير، يرجعوا َولم وكربوا،  ونزلوا الالَت، وقصُدوا الوفد، وترجَّ

 نزل حين ثقيف من ناسٌ  فقال الحرام هللاِ  لبيت ُيھدى كما الَھْدى له وُيھدى ُيستر الطائف، ظھرانى بين كان وثن والالت عندھا

ُته منھم ُكالً  وجاء أھله، إلى منھم رجل ُكلُّ  رجع ثم برؤيتھا، لھم عھد ال إنَّھم: ھاإلي الوفدُ   به جئُتم ماذا فسألوھم ثقيف، ِمن َخاصَّ

ً  رجالً  أتينا: قالوا به؟ رجعتم وماذا ً  فظا  الناس، له ودان العرب، له وداخ بالسيِف، ظھر قد يشاُء، ما أمره ِمن يأُخذ غليظا

ى، الالت ھَدم: شداداً  أُموراً  علينا فعرض م أموالكم، رؤوس إال الربا فى األموال وتركَ  والُعزَّ َنى، الخمر وحرَّ  فقالت والزِّ

وا له، وتعبَّؤوا للقتال، وتھيؤوا السالح، أصلحوا: الوفدُ  فقال. أبداً  ھذا نقبل ال وهللاِ : ثقيف  بذلك ثقيف فمكثت ِحصنكم، وُرمُّ

عَب، قلوبھم فى وَجلَّ  َعزَّ  هللا ألقى ثم ،القِتال ُيريدون ثالثة أو يومين  ُكلُّھا، العرب له داخ وقد طاقة، به لنا ما وهللاِ : وقالوا الرُّ

 قال والحرب، الخوف على األمان واختاروا رغبوا، قد أنھم الوفد رأى فلما. عليه وصالُِحوه سأل، ما فأعُطوه إليه، فارجُعوا

ا: الوفد  ُبورك وقد وأصدقھم، وأرحمھم، وأوفاھم، الناس، أتقى ووجدناه أردنا، ما وشرطنا أحببنا، ام وأعطيناه قاضيناه، قد فإنَّ

 الغم؟ أشدَّ  وغممُتموَنا الحديث، ھذا كتمتُمونا فلِم: ثقيف فقالت هللا، عافية فاقبلوا عليه، قاضيناه وفيما إليه، مسيرنا فى ولكم لنا

ً  ومكثوا مكانھم، فأسلموا الشيطان، نخوة قلوبكم ِمن هللاُ  ينِزعَ  أن أردنا: قالوا ُ  َصلَّى هللا رسول ُرُسلُ  عليھم قدم ثم. أياما  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُكلُّھا، ثقيف واستَكفَّتْ  ليھدموھا، الالت إلى َعَمُدوا َقِدُموا، فلما ُشْعبة، بن المغيرةُ  وفيھم الوليد، بن خالدُ  عليھم أُمِّرَ  قد َوَسلَّمَ 

جالُ   المغيرةُ  فقام ممتنعة، أنھا يظنُّون مھدومة أنھا ثقيف عامةُ  ترى ال الِحجال ِمن العواِتق خرج حتى لصبياُن،وا والنساءُ  الرِّ

 الطائف أھلُ  فارتجَّ  يرُكض، سقط ثم بالِكْرِزين، فضرب ثقيف، من ألُضحكنَّكم وهللاِ : ألصحابه وقال الِكْرِزين، فأخذ ُشْعبة، بنُ 

ةٍ  بَّة، قتلته المغيرة، هللاُ  أبعد: وقالوا واحدة، بضجَّ  على وليجتھد فليقرب، منكم، شاء َمن: وقالوا ساقطاً، رأوه حين وفرحوا الرَّ

 عافيةَ  فاقبلوا وَمَدر، ِحَجارة لَكاع ھى إنما ثقيف، معشر يا هللا قبَّحكم: فقال ُشْعبة، بن المغيرة فوثب ُتستطاع، ال فوهللاِ  ھدمھا،

ْوھا حتى حجراً  حجراً  يھِدُمونھا زالوا فما معه، الرجالُ  وعال سوَرھا، عال ثم سره،فك البابَ  ضرب ثم واعبدوه، هللاِ   سوَّ

 أحفر دعنى: لِخالد قال المغيرة، ذلك سمع فلما بھم، فليْخِسَفنَّ  األساس، ليغضبن: يقول المفتاح صاحب وجعل باألرض،

اُع، أسلمھا: منھم عجوز فقالت ثقيف، َتتْ فُبھِ  ولباسھا، ُحليھا وانتزعوا ُترابھا، أخرجوا حتى فحفره أساسھا، ضَّ  وتركوا الرُّ

 .الِمَصاعَ 

ُ  َصلَّى هللا رسول على دخلوا حتى الوفدُ  وأقبل ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقسمه وِكسوتھا، بُحليھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  يومه، من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

م دوق دينه، وإعزاز نبيه ُنصرة على هللا وحمد  .عقبة بن موسى لفظ ھذا حرب، بن سفيان ألبى أعطاه أنه تقدَّ

ُ  َصلَّى النبى أنَّ  إسحاق ابن وزعم  .ثقيف وفد الشھر ذلك فى عليه وقدم رمضان، فى تبوك من قدم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى النَّبى َعلَى ثقيفٌ  اشترَطتْ : قال جابر عن" داود أبى سنن" فى وروينا  فقال ِجَھاَد، وال عليھا َصَدَقة أاَل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى قون: " ذلِكَ  َبْعدَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ".أْسلَُموا إَذا وُيَجاِھُدونَ  َسَيَتَصدَّ

ُ  َصلَّى النبىَّ  أنَّ  العاص، أبى بن عثمان عن ،"الطيالسى داود أبى سنن" فى وروينا  الطاِئفِ  َمْسِجدَ  يجعل أن أمره َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .طاغيُتھم كانت حيث

 عمه عن هللا، عبد بن عثمان عن ُيحدِّث الطائفى الرحمن عبد بن هللا عبد سمعتُ : قال سليمان بن لمعتِمر" المغازى" وفى

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  استعملنى: قال العاص، أبى بن عثمان عن أَْوس، بن عمرو تَّة أصغرُ  وأنا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  عليه وفُدوا الذين السِّ

 يا: "وقال صدرى على يَده فوضع ِمنِّى، يتفلَّتُ  القرآن إنَّ  هللا؛ رسولَ  يا: فقلت البقرة، سورة قرأتُ  كنتُ  أنى وذلك ثقيف، من

ً  نسيتُ  فما" ُعثمان َصْدرِ  ِمنْ  اْخُرجْ  َشْيَطانُ   .حفظه أريد بعده شيئا

: قال وقراءتى، صالتى وَبْينَ  بينى َحالَ  قد الَشيَطانَ  إنَّ  هللا؛ رسول يا: قلتُ  العاص، أبى بن عثمان عن" مسلم صحيح" وفى

ذْ  أْحَسْستُه، فإذا ِخْنِزِب،: لَهُ  ُيقالُ  َشْيَطانٌ  َذاكَ " ِ  َفَتَعوَّ ً  َيَساِركَ  َعنْ  واْتفِلْ  ِمْنُه، با  . عنِّى هللاُ  فأذھَبه ففعلُت، ،"َثالثا

  فصل

 اإلماُم، له يتعرَّض لم مسلماً، َقِدم ثم أموالَھم، وأخذ بقومه، َغَدر إذا الحرب أھل من الرجلَ  أنَّ  الفقه، ِمن الوفد ھذا قصة ىوف

ُ  َصلَّى النبىُّ  يتعرض لم كما مال، وال نفس من مجيئه قبلَ  أتلفه ما يضمنُ  وال المال، ِمن أخذه لما وال  هأخذ لما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".شىء فى منه فلست المال، وأما فأقبُل، اإلسالم أما: "وقال عليھم، أتلفه ما َضِمنَ  وال الثقفيين، أموال من المغيرةُ 

 اإلسالم، أھل ومشاھدة القرآن، سماع من وتمكينه إسالمه، يرجو كان إذا سيما وال المسجد، فى المشرك إنزال جوازُ : ومنھا

 .وعبادتھم

روا به قدموا ما ثقيف إبالغ من تمكنَّوا حتى وتلطفھم وفد،ال سياسة حسنُ : ومنھا  يكرھونه، لِما المنكر بُصورة لھم فتصوَّ

 فأعلمھم أذعنوا، اإلسالم دعوة فى الدخول من ُبد لھم ليس أنه علموا فلما واطمأنوا، إليھم، ركنوا حتى َيْھَوْونه فيما لھم الموافق

وا لما وھلة أول من به مفاجؤوھ ولو جاؤوھم، قد بذلك أنھم الوفدُ   التبليغ، وتمامِ  الدعوة، أحسن ِمن وھذا أذعنوا، وال به، أقرُّ

 .وُعقالئھم الناس ألبَّاءِ  مع إال يتأتَّى وال

 .دينه فى وأفقُھھم هللا، بكتاب وأعلُمھم أفضلُھم وإمامِتھم القوم إلمرة المستحق أن: ومنھا

ً بيو ُتتخذ التى الشِّرك مواِضع ھدمُ : ومنھا  ھدم من والمسلمين لإلسالم وأنفعُ  ورسوله، هللا إلى أحبُّ  وھدُمھا للطواغيت، تا

 فى إبقاؤھا َيِحلُّ  ال هللا، مع بأربابھا وُيْشَرك هللا، دون ِمن ُتعبد التى القبور على المبنية المشاھد حالُ  وھذا والمواخير، الحانات

 على بھا ويستعينَ  اإلسالم، لجند وأوقافھا يقِطَعھا أن ولإلمام عليھا، فُ الوق وال وقفُھا، َيصحُّ  وال ھدُمھا، ويجب اإلسالم،

 البيت إلى ُتساق التى الھدايا بھا ُيضاھىَ  إليھا، ُتساق التى والنذور والمتاع، اآلالت، من فيھا ما وكذلك المسلمين، مصالح

ُ  َصلَّى النبى أخذ كما المسلميَن، مصالح فى وصرفھا كلھا، أخُذھا لإلمام الحرام،  الطواغيت، ھذه بيوت أموال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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 بھا، والتمسح بھا، والتبركِ  لھا، النذور من سواء المشاھد، ھذه عند يفعل ما عندھا يفعل وكان اإلسالم، مصالح فى وصرفھا

 كِشرك بھا ِشرُكھم كان بل واألرَض، مواتِ السَّ  َخلََقتِ  أنھا يعتقِدون يكونوا ولم بھا، القوم ِشركَ  كان ھذا. واستالمھا وتقبيلھا،

 .بعينه المشاِھد أرباب من الشِّرك أھلِ 

ً  به ُيْشَرك ال وحَده، هللاُ  فُيعبد الطواغيت، بيوت مكانَ  المساجد اتخاذِ  استحبابُ : ومنھا  فيھا، به ُيشَركُ  كان التى األمكنه فى شيئا

 للمقاتلة وأوقافُھا ھى اإلمامُ  أقطعھا وإال المسلمون، إليھا احتاج إن مساِجدَ  جعلَ وتُ  ُتھَدَم، أن المشاھد ھذه مثل فى الواجبُ  وھكذا

 .وغيرھم

ذ إذا العبدَ  أن: ومنھا ه لم يساره، عن وَتَفلَ  الرجيم، الشيطان من با تعوَّ  تمامھا ِمن ھذا بل صالته، يقطعُ  وال ذلك، يُضرَّ

 .أعلم وهللا.. وكمالھا

 فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  افتتح ولما: إسحاق ابن قال  وفُود إليه َضَرَبتْ  وبايعت، ثقيف وأسلمت تبوك، من وفرغ مكة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  هللا دين فى فدخلوا وجه، كل ِمن العرب  .وجه كل ِمن إليه يضرِبون أفواجا

 فصل

 .طيئ ووفد تميم وفد ذكر تقدم وقد

ُ  َصلَّى النبىِّ  ودعاء عامر، بنى وفد ذكر فيل بن عامر على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  أن بعد قيس بن أَْرَبد وشر شره هللا وكفاية الطُّ
 نبيه منھما عصم

ُ  َصلَّى النبى إلى عامر بنى َوْفدِ  فى أبى َوَفدَ : قال العالء، أبى هللا عبد بن يزيد عن للبيھقى،" الدالئل" كتاب فى روينا  َعلَْيهِ  هللاَّ

ْول وُذو سيُدنا، أنت :فقالوا َوَسلََّم، ُكمُ  َوال ِبَقْولُِكْم، قُولُوا َمْه، َمهْ : "فقال علينا الطَّ ْيَطاَن، َيْسَتْجِرَينَّ يِّدُ  الشَّ  ".هللا السَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  رسول على قدم لما: قال إسحاق، ابن عن روينا فيل، بن عامرُ  فيھم عامر بنى وفدُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  قيسٍ  بن دُ وأْربَ  الطُّ

 هللا عدوُّ  فقدم وشياطينھم، القوم رؤساءَ  النََّفر ھؤالء وكان جعفر، بن مالك ابن ُسْلَمى بن وَجبَّارُ  جعفر، بن خالد بن جزء بن

فيل بنُ  عامرُ  ُ  َصلَّى هللا رسول على الطُّ : فقال أسلموا، قد سالنا إنَّ  عامر؛ يا: قوُمه له فقال به، الغدرَ  يريد وُھوَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 الرجل، على َقِدمنا إذا: ألْرَبد قال ثم قريش، ِمن الفتى ھذا َعقِبَ  أتبعُ  وأنا َعقَِبى، العرب تتبع حتَّى أنتھىَ  أال آليتُ  كنتُ  لقد وهللاِ 

يف، فاْعلُهُ  ذلك، فعلتُ  فإذا وجھه، عنك شاغل فإنى ُ  َصلَّى هللا رسول على َقِدُموا فلما بالسِّ  محمد؛ يا: عامر قال َوَسلََّم، ْيهِ َعلَ  هللاَّ

 عليه أبى فلما ،"له شريك ال وحده با تؤمنَ  حتى: "قال. خالِّنى محمد؛ يا: قال". وحّده با ُتؤِمنَ  حتى وهللاِ  ال: "قال. خالِّنى

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قال ولَّى، فلما. وِرجاالً  خيالً  عليكَ  ألمألنھا وهللاِ  أما: له قال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َفْيل ْبنَ  َعاِمرَ  اْكفِنى اللُھمَّ " ُ  َصلَّى هللا رسولِ  عند ِمن خرجوا فلما ،"الطُّ  ما أين أربد، يا ويحك: ألْرَبد عامر قال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ
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 لك، أبا ال: قال. أبداً  اليوم بعد أخافُك ال هللاِ  وايمُ  منك، نفسى على عندى أخوفُ  األرض وجه على كان ما وهللاِ  ِبه؟ أَمْرُتك ُكْنتُ 

، َتْعَجلْ  ال  بالسيف؟ أفأضِرُبك الرجل، وبين بينى دخلتَ  إال به، أمرتنى بالذى ھممتُ  ما فوهللاِ  علىَّ

فيل بن رعام على هللا بعث الطريق، ببعض كانوا إذا حتى بالدھم، إلى راجعين خرجوا ثم  فى هللا فقتله عنقه، فى الطاعونَ  الطُّ

 أرَبد؟ يا وراءك ما: فقالوا قوُمھم أتاھم عامر، بنى أرض َقِدُموا حتى رأوه حين أصحاُبه خرج ثم َسلول، بنى من امرأة بيت

 جمل معه بيومين أو يومب مقالته بعد فخرج أقُتلَه، حتى ھذه بنبلى فأرِمَيه عندى أنه لوددتُ  شىء عبادة إلى دعانى لقد: فقال

 .ورثاه فبكى ألُمه، ربيعة بن لبيد أخا أربد وكان فأحرقتھما، صاعقة جمله وعلى عليه هللا فأرسل يتبعه،

فيل بنَ  عاِمرَ  أنَّ " البخارى صحيح" وفى ُ  َصلَّى النبى أتى الطُّ  لُ أھ لك يكونُ : ِخصال َثالثِ  َبْينَ  أُخيُِّرك: فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

: فقال امرأة بيت فى فُطِعنَ  شقراء، وألف أشقر، بألف بَغَطَفان أغزوك أو بعدك، من خليَفتك أكونُ  أو المدر، أھلُ  ولى السھِل،

ة ةِ  أُغدَّ  .فرسه ظھر على فمات فرِكَب، بفرسى، ائتونى فالن؟ بنى من امرأة بيت فى الَبْكر َكُغدَّ

 الفوائد نم قصتھم فى وما القيس عبد وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى النبى على َقِدُموا القيس عبد وفدَ  أنَّ : عباس ابنِ  حديث ِمن" الصحيحين" فى : فقالوا ؟"الَقْومُ  ِممَّنِ : "فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً : "فقال. َربيعة ِمن ا ُمَضَر، كفار ِمن الحىَّ  ھذا وبينك بيننا إن هللا؛ رسول يا: فقالوا". َنَداَمى َوالَ  َخَزاَيا َغْيرَ  ِبالَوْفدِ  َمْرَحبا  ال وإنَّ

 وأَْنھاُكم بأَْرَبٍع، آُمُرُكم: "فقال الجنَّة، به وندُخل وراءنا، َمن به ونأمر به نأخذُ  َفْصلٍ  بأَْمرٍ  فُمرنا حرام، شھرٍ  فى إال إليك ِنِصلُ 

ِ  باإليَمانِ  آُمُرُكم: أَْرَبع َعنْ  ؟ ناإليما َما أََتْدُرونَ  َوْحَدهُ، با داً  وأَنَّ  هللاُ، إال إلَه ال أَنْ  َشَھاَدةُ  با الِة، وإَقام هللا، َرُسولُ  ُمَحمَّ  الصَّ

َكاِة، وإيَتاء اِء، َعنِ : أْرَبع َعنْ  وأَْنَھاُكمْ . الَمْغَنم ِمنَ  الُخْمسَ  ُتعُطوا َوأَنْ  َرَمَضاَن، وَصْوم الزَّ بَّ قِير، والَحْنَتم، الدُّ  والُمَزفَِّت، والنَّ

قِير؟ ِعلُمكَ  ما هللا؛ رسول يا: قالوا: مسلم زاد". َوَراَءُكم َمنْ  إلَْيِھنَّ  واْدُعوا ْحَفُظوُھنَّ َفا  ِبالنَّ

ْمِر، ِمن فيه ُتْلقُونَ  ثمَّ  َتنقُُروَنُه، ِجذع بلى: "قال  أَنْ  ُدُكمأحَ  فعسى َشِرْبُتُموهُ، َسَكَن، فإَذا َيغلَِى، َحتَّى الَماءَ  َعلَْيهِ  َتُصبُّونَ  ُثمَّ  التَّ

يفِ  َعمِّهِ  اْبنَ  َيْضِربَ  ُ  َصلَّى هللا رسول من َحياءً  أخبؤھا وكنت: قال. كذلك ضربة به رجل القوم وفى ،"بالسَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 كثيرةُ  أرَضَنا إنَّ  هللا؛ رسولَ  يا: قالوا". أْفَواِھھا َعلَى ُيالثُ  التى األَدمِ  أْسقَِيةِ  فى اْشَرُبوا: "قال هللا؟ رسول يا نشَربُ  ففيم: قالوا

ُ  َصلَّى هللا رسول قال ثم ثالثاً، أو مرتين" الِجْرَذانُ  أكلھا وإن: "قال األََدم، أسقية فيھا تبقى ال الِجرذان  عبد ألشج َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُھما َخْصلََتْينِ  فِيكَ  إنَّ : "القيس  ".واألََناةُ  الِحْلمُ : هللا ُيِحبُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على قدم: سحاقإ ابن قال  َصلَّى هللا رسولَ  فجاء نصرانياً، وكان المعلَّى بن بشر بن الجارود َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُ  منع: "قال فيه؟ بما لى فتضمنُ  لِدينك، ِديِنى تاركٌ  وإنى ديٍن، على إنى هللا؛ رسولَ  يا: فقال القيس، عبد وفد فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

: فقال. احملنا هللا؛ رسولَ  يا: قال ثم أصحابه، وأسلمَ  فأسلمَ  ،"َعلَْيهِ  ُكْنتَ  الَِّذى ِمنَ  َخْيرٌ  إلَْيهِ  أْدُعوكَ  الَّذى إنَّ  لِذلِك، َضاِمنٌ  أَنا

 ِتْلكَ  ال،: "قال عليھا؟ أفنتبلغُ  الناس، ضوالِّ  نم َضَوالَّ  بالِدنا وَبْينَ  َبْيَنَنا إنَّ  هللا؛ رسولَ  يا: فقال" َعلَْيهِ  أَْحِملُُكمْ  َما ِعندى َما وهللاِ "

 ".النَّارِ  َحَرقُ 
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  فصل

ِ  اإليمانَ  أن: القصة ھذه ففى ُ  َصلَّى هللا رسول أصحابُ  ذلك على كما والعمل، القول ِمن الخصالِ  ھذه مجموعُ  ھو با  َعلَْيهِ  هللاَّ

نَّة الكتاب ِمن دليل مائة ُيقارب ما ذلك وعلى ،"المبسوط" فى الشافعى ذكره ُكلُّھم، وتابعوھم والتابعون، َوَسلَّمَ   .والسُّ

 بعد، فُِرضَ  يكن لم الَحجَّ  أن على به ُيحتج ما أحدُ  وھذا ِتسع، سنة فى قدوُمھم وكان الخصال، َھِذهِ  فى الحجَّ  َيُعدَّ  لم أنه: وفيھا

ه فُِرضَ  كان ولو العاشرة، فى فُِرض إنما وأنه  .والزكاة والصالة الصوم عدَّ  كما اإليمان، من لعدَّ

ً  للشھر" رمضان: "ُيقال أن ُيكره ال أنه: وفيھا  .رمضان شھر إال ُيقال ال: وقال ذلك، كره لمن خالفا

ً  رمضان َصامَ  َمن": " الصحيحين" وفى مَ  َما لهُ  ُغفِرَ  واْحِتَساباً، إيَمانا  ".َذْنِبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

 .اإليمان من وأنه ة،الغنيم من الُخمس أداءِ  وجوبُ : وفيھا

 على واألكثرون. أحمد عن روايتان وھما قولين، على منسوخ؟ أو باقٍ  تحريُمه وھل األوعية، ھذه فى االنتباذ عن النھىُ : وفيھا

: قال وَمن". ُمْسِكراً  َتْشَرُبوا وال لَُكْم، َبَدا فِيَما َفاْنَتبُِذوا األَْوِعَيةِ  َعن َنَھْيُتُكم وُكْنتُ : "فيه وقال مسلم رواه الذى ُبَريدة بحديث نسخه

 فرد، اإلباحة وحديثُ  ُطرقھا، وكثرة تعددھا فى التواتر تبلغ تكادُ  أحاديث ھى: قال منسوخة، غير وأنھا النھى، أحاديث بأحكام

. فيھا اإلسكارُ  يهإل ُيسرع الشرابُ  إذ الذرائع، سدِّ  باب من المذكورة األوعية عن النَّھى أن المسألة وسر مقاومَتھا، يبلُغْ  فال

 غال متى الشرابَ  فإن المزفتة، غير الظروف بخالف به ُيعلم وال فيھا، ُيسكر الشراب وأن لصالبتھا، عنھا النھى بل: وقيل

فر الحجارة، فى االنتباذ يكون الِعلَّة ھذه فعلى مسكر، بأنه فُيعلم، انشقت، وأسكر، فيھا  ال األول وعلى بالتحريم، أولى والصُّ

 كالنھى الذريعة، سدِّ  باب من فھو الِعلَّتين، كال وعلى المذكورة، األربعة فى كإسراعه فيھا، إليه اإلسكار ُيسِرعُ  ال إذ يحرم،

 يقولوا ال أن غير زيارِتھا، فى أِذن عندھم، وقوىَ  نفوسھم، فى التوحيدُ  استقر فلما الشِّرِك، لذريعة سداً  القبور زيارة عن أوالً 

 عھد حديثى كانوا إذ إليه الذريعة وسدَّ  وأوعيته، المسكر عن فطمھم إنه األوعية ھذه فى االنتباذ فى قالي قد وھكذا. ُھجراً 

 المسألة فِقه فھذا مسكراً، يشربوا ال أن غير ُكلَّھا األوعية لھم أباح نفوُسھم، إليه واطمأنت عندھم، تحريُمه استقر فلما بشربه،

ھا  .وِسرُّ

 .واألعمال لألخالق مفسدان مذمومانِ  ُخلَُقانِ  وھما والَعَجلة، الطيشُ  وِضدھما يحبھما، هللا وأنَّ  ألناة،وا الِحلم صفتى مدح: وفيھا

 .والِحلم والشجاعة، كالذكاء، الخير، خصال من عليه جبله ما عبده من ُيِحبُّ  هللاَ  أن على دليل وفيه

 ؟،"َعلَْيِھما هللا َجَبلَنى أَوْ  ِبِھَما، َتَخلَّْقتُ  ُخلَُقْينِ : "الحديث ھذا ىف لقوله والتكلف، بالتخلُّق يحصل قد الُخلُقَ  أن على دليل وفيه

 ُكلُّه فالعبدُ  وصفاِتِھم، َذَواِتِھم خالقُ  ھو كما وأخالقِِھم، العباد أفعالِ  خالقُ  ُسبحانه أنه على دليل وفيه "َعلَْيِھَما ُجِبْلتَ  َبلْ : "فقال

ً  فيه جعل فقد هللا، خلق عن أفعالَه أخرج وَمن وأفعالُه، وصفاُته ذاُته مخلوق َلفُ  شبَّه ولھذا هللا، مع خالقا  النفاة الَقَدِريَّة السَّ

ة، ھذه مجوسُ  ھم: وقالوا بالمجوس،  .عباس ابن عن ذلك صحَّ  األُمَّ
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 عن ناشئان فِعالن وھما واألناة، لِحلما على األشجَّ  جبل كما يريد، ما على عبده َيْجِبل وأنه تعالى، ِ  الَجْبرِ  ال الَجْبلِ  إثباتُ  وفيه

لَف أئمة من وغيُره األوزاعى قال ولھذا وأفعاله، أخالقه على العبدَ  جبل الذىِ  سبحانه فھو النفس، فى ُخلُقين  هللا إن: نقول: السَّ

 على العبد ُيْحَمل أن الجبر فإن نظرھم، ودقيقِ  األئمة، علم كمال من وھذا. عليھا َجَبَرھم: نقول وال أعمالھم، على العبادَ  جبلَ 

 عبده يجبر أن من أقدرُ  سبحانه وهللا أدائه، على الحق عليه َمن الحاكم وجبر النكاح، على الصغيرة الِبْكر كجبر مراده، خالف

 .لون والجبر لون، فھذا ومشيئته، واختياره عبده بإرادة الرب يشاء ما يفعل أن على يجُبلُه ولكنه المعنى، بھذا

ِبىَّ  فإنَّ  كاإلبل، التقاُطھا، يجوز ال التى بالضالة ينتفع أن له يجوزُ  ال الرجلَ  نَّ أ: وفيھا ُ  َصلَّى النَّ زْ  لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  للجارود يَجوِّ

ً  يلتقطھا ال وأن بتركھا، أُِمرَ  إنما ألنه وذلك ،" النَّارِ  َحَرقُ  الُمسْلمِ  ضالَّةُ : "وقال الضالة، اإلبل ركوب  حتى ربِّھا على حفظا

ز فلو طلبھا، إذا َيِجَدھا ً  ربُّھا، عليھا يقدر ال أن إلى ألفضى بھا، واالنتفاعَ  ركوَبھا له جوَّ  وتتملكھا، النفوس، فيھا تطمع وأيضا

 .ذلك من الشارع فمنع

  حنيفة بنى وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول على قدم: إسحاق ابن قال اب، ُمَسْيلِمةُ  فيھم حنيفة، بنى وفد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  من امرأة دار فى منزلُھم وكان الكذَّ

ار، بنى من األنصار ُ  َصلَّى هللا رسول إلى بُمَسْيلَِمةَ  فأتوا النجَّ ُ  َصلَّى هللا ورسولُ  بالثياب، ُيْسَترُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى انتھى فلما النخل، َسَعفِ  من يبٌ َعسِ  يده فى أصحابه، مع جالس  بالثياب، يسترونه وھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول له فقال وسأله، كلَّمه  ".أَْعَطْيُتك َما يدى فى الَِّذى الَعِسيبَ  ھذا َسأَلتنى لَوْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 رسول أَتْوا حنيفة بنى وفد أن زعم ھذا، غير على كان حديثه إنَّ : حنيفة بنى من اليمامة أھلِ  من خشي لى فقال: إسحاق ابن قال

ُ  َصلَّى هللا ا هللا؛ رسول يا: فقالُوا مكانه، له ذكروا أسلموا، فلما رحالھم، فى ُمَسْيلَِمةَ  وخلَّفُوا. َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  خلَّفنا قد إنَّ  لنا صاحبا

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  له فأمر لنا، يحفُظھا وركابنا رحالنا فى ُكم ليس إنه أما: "وقال للقوم، به أمر بما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  بَِشرِّ  ،"مكانا

ُ  َصلَّى هللا رسول يريد الذى وذلك أصحاِبه، َضْيَعة ِحفَظه يعنى  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 حين لكم َيقُلْ  ألم معه، األمر فى أُْشِرْكتُ  إنى: وقال وتنبَّأ، هللاِ  عدوُّ  ارتدَّ  اليمامه، قدموا مافل أعطاه، بالذى وجاؤوه انصرفُوا ثم

كم ليس إنه أما: "له ذكرتمونى ً  بشرِّ  السجعات، يسجع جعل ثم معه، األمر فى أُشركت قد أنى يعلم كان لما إال ذاك وما ؟،"مكانا

 عنھم ووضع. َوَحشا ِصَفاقٍ  بين من تسعى، نسمة منھا أخرج الُحبلى، على هللاُ  أنعم لقد: للقرآن مضاھاة يقول فيما لھم فيقول

َنى، الخمر لھم وأحلَّ  الصالَة، ُ  َصلَّى هللا لرسول يشھد ذلك مع وھو والزِّ  على حنيفة بنو معه فأصفقت نبّى، أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .ذلك

ُ  لَّىصَ  هللا لرسول كتب كان وقد: إسحاق ابن قال د إلى هللا رسول ُمَسْيلَِمة ِمن: َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فإنى: بعد أما هللا، رسولِ  محمَّ

ً  قريش وليس األمر، نصفَ  ولقريشٍ  األمر، ِنصفَ  لنا وإن معك، األمر فى أُْشِرْكتُ   بھذا رسولُه عليه فقِدم. َيْعِدلُون قوما

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  إليه فكتب الكتاب، دٍ  ِمنْ : الرحيم الرحمن هللا بسم: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ اب، ُمَسْيلَِمة إلى هللا، رسولِ  محمَّ  سالمٌ  الكذَّ

 .عشر سنة آخر فى ذلك وكان ،"للمتقين والعاقبة عباده، من يشاء َمن ُيورثھا ِ  األرض فإن: بعد أما. الُھدى اتَّبع َمن على
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ثنى: إسحاق ابن قال ُ  َصلَّى هللاِ  رسول سمعتُ : قال أبيه، عن مسعود، بن ُنعيم بن سلمة عن ارق،ط بنُ  سعدُ  فحدَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

اب ُمَسْيلَِمة َرُسوال جاءه حين ُسلَ  أنَّ  لَْوالَ  وهللاِ  أَما: "فقال. نعم: قاال ؟"َيقُولُ  َما ِبِمْثلِ  َتقُوالَنِ  وأَْنُتَما: "لھما يقولُ  بكتابه الكذَّ  الَ  الرُّ

 ".أَْعَناَقُكما لََضَرْبتُ  ُتْقَتُل،

احة ابنُ  جاء: قال هللا، عبد عن وائل، أبى عن" الطيالسى داود أبى مسند" فى وروينا اب لُمَسْيلَِمة رَسولين أَُثال وابنُ  النَّوَّ  الكذَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لھما فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  أن نشھد: فقاال ؟"هللا َرُسول أِّنِّى تشھَدانِ : "َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال. هللا رسولُ  ُمَسْيلَِمةَ  ِ  آَمْنتُ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ : هللا عبد قال". لََقَتْلُتُكما َرُسوالَ  َقاتاِلً  ُكْنتُ  َولَوْ  وَرُسولِِه، ِبا

نَّة فمضت  .ُتقتل ال ُسلالرُّ  بأن السُّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  ُبِعثَ  لما: قال الُعَطاِردى، رجاء أبى عن" البخارى صحيح" وفى اب، بُمَسْيلَِمة لحقنا به، َفَسِمْعَنا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  الكذَّ

 جمعنا حجراً، نجد لم فإذا ناه،وأخذ ذلك ألقينا منه، أحسنُ  ھو حجراً  وجدنا فإذا الجاھلية، فى الحجرَ  نعُبدُ  وكنا بالنار، فلحقنا

ً  َنَدعُ  فال األِسنَّة، ُمْنِصلُ  جاء: قلنا رجب، دخل إذا وكنا به، ُطفنا ثم عليه، فحلبناھا بالشاةِ  جئنا ثم تراب، من ُجْثَوةً   فيه ُرمحا

ً  وال حديدة،  .وألقيناھا نزعناھا إال حديدة فيه سھما

ابُ  ُمَسْيلَِمةُ  َقِدمَ : قال عباس، ابن نع ُجبير، بن نافع حديث من" الصحيحين" وفى: قلت ُ  َصلَّى هللا رسولِ  عھد على الكذَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  فأقبل قومه، من كثير َبَشرٍ  فى وَقِدَمھا تبعُته، بعده، ِمن األمرَ  محمدٌ  لى جعل إن: يقولُ  فجعل المدينَة، َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  هللاَّ

اس، بن قيس بنُ  ثابتُ  ومعه َوَسلَّمَ  ُ  َصلَّى النبىِّ  يدِ  وفى َشمَّ  أصحابه، فى ُمَسْيلَِمة على وقف حتى جريد قِطعةُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ما فيهِ  أُريتُ  الَِّذى أَُراكَ  ىوإنِّ  هللاُ، لَيْعقَِرنَّكَ  أْدَبْرَت، َولَِئنْ  فِيَك، هللاِ  أْمرَ  َتْعُدوَ  ولَنْ  أَْعَطْيُتَكَھا، َما القِطَعةَ  ھِذهِ  َسأَْلَتنى إن: "فقال

ُ  َصلَّى النبى قول عن فسألتُ : عباس ابنُ  قال. انصرف ثم" عنى ُيجيبك قيس بن ثابت وھذا أُريُت،  الَِّذى إنَّك: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبى أنَّ  ھريرة، أبو فأخبرنى" أُريتُ  ما فيه أُريتُ   َذَھب، ِمنْ  ِسَواَرْينِ  َيَدىَّ  فى َرأَْيتُ  َناِئمٌ  أََنا َبْيَنا": قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

نى ْلُتُھما َفَطاَرا، َفَنَفْخُتُھَما اْنفُخُھما، أَن الَمنامِ  فى إلىَّ  فأُوِحىَ  شأُنُھما، َفأََھمَّ اَبْينِ  َفأوَّ  أََحُدُھما ُھما، َفھذانِ  َبْعِدى، ِمنْ  َيْخُرَجانِ  َكذَّ

ابُ  ُمَسْيلَِمةُ  واآلَخرُ  ْنَعاَء،صَ  َصاِحبُ  الَعنِسى  .المتقدم إسحاق ابن حديث من أصح وھذا". الَيَماَمةِ  َصاِحبُ  الَكذَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول قال: قال ھريرة، أبى حديث ِمن" الصحيحين" وفى  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

انى، َعلىَّ  َفَكُبَرا َذَھبٍ  ِمنْ  ِسَواَرانِ  ىَّ َيدَ  فى فُوِضعَ  األْرِض، ِبَخَزاِئنِ  أُتيتُ  إذ َنائِمٌ  أَنا َبْيَنا"  انفُْخُھما، أَن إلىَّ  فأُْوحى وأََھمَّ

ْلُتُھَما َفَذَھَبا، َفَنَفْخُتُھَما اَبْينِ  َفأَوَّ  ".الَيَماَمةِ  وَصاِحبَ  َصنَعاءَ  َصاِحبَ  َبْيَنُھَما، أنا اللََّذْينِ  الكذَّ

  القصة ھذه فقه فى: فصل

ة ألھل اإلمام مكاتبةِ  جوازُ : فيھا دَّ  .الُھَدى اتبَّع َمن على سالمٌ : الكفار من وإلخوانھم لھم ويكتب َشْوكة، لھم كان إذا الرِّ

نَّة ھذه مرتداً، كان ولو ُيقتل ال الرسول أنَّ : ومنھا  .السُّ

 .الكفار من لقاءه ُيريد قدم َمن إلى بنفسه يأتىَ  أن لإلمام أنَّ : ومنھا
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 .والِعناد االعتراض أھلَ  عنه ُيجيب العلم أھل من برجل يستعينَ  أن له ىينبغ اإلمام أنَّ : ومنھا

 .عنه وُيجيب عنه، يتكلَّم أن أصحاِبه لبعض العالِم توكيلُ : ومنھا

يق، فضائلِ  أكبرِ  من الحديثَ  ھذا أنَّ : ومنھا دِّ ُ  َصلَّى النبى فإنَّ  الصِّ وارين نفخ َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ يق وكان فطارا، بروحه السِّ دِّ  الصِّ

وح ذلك ھو  .وأطاره ُمَسْيلَِمة نفخ الذى الرُّ

 :الشاعر قال

 َقْدَرا قِيَتةً  لََھا واْقَتْتهُ  بُِروِحكَ ...  َفأَْحِيَھا إلَْيكَ  اْرَفْعَھا لَهُ  َفقُْلتُ 

 ِنعمة بن المنعم عبد بن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو وأنبأنى يناله، وھمٍّ  يلحقه نَكدٍ  على للرجل الحلى لباس دلَّ  ھاھنا ومن

 وكان بألم، رجلك تتخلخل: له فقلتُ  ِخلخاالً، رجلى فِى رأيتُ : رجل لى قال: قال. العاِبر بالشھاب المعروف المقدسى سرور بن

 .كذلك

 .كذلك فجرى شديد، رعاف بك يقع: له فقلت أحمر، مليح حب وفيھا ذھٍب، حلقةَ  أنفى فى كأن رأيتُ : آخر لى وقال

ً  رأيتُ : آخر الوق ً  ُكالبا  .كذلك فجرى شفتك، فى الفصد إلى يحتاج ألم بك يقع: قلت شفتى، فى معلقا

 .طلوع يده فى طلع قليل فعن يدك، فى الناس ُيبصره سوء: له فقلتُ  ُيبصرونه، والناس ِسواراً  يدى فى رأيتُ : آخر لى وقال

 .رقيقة وتكون حسنة، ةً امرأ تتزوجُ : له فقلت الناس، ُيبصره يكن لم آخر ذلك ورأى

وار له عبَّر: قلتُ  قة وبھجته، الذھب منظر لُحسن بالُحسن ووصفھا الناس، عن وستره أخفاه، لما بالمرأة السِّ  لشكل وبالرِّ

 .السوار

اب تزويج على دلَّت فربما. وجوه على تنصرف للرجل والحلية  اإلماء على دلَّت وربما التزويج، آالت من لكونھا الُعزَّ

 .به يليق وما الرائى حال بحسب وذلك الجھاز، وعلى الخدم، وعلى البنات، وعلى الغناء، وعلى سرارى،وال

ً  سواراً  يدى فى كأنَّ  رأيتُ : رجل لى وقال: العابر العباس أبو قال  مرضُ  بھا امرأة عندك: له فقلت الناس، يراه ال منفوخا

وار له عبَّر كيف فتأمل االستسقاء، وار، لُصفرة بالمرض عليھا حكم ثم بالمرأة، السِّ  معه ينتفخ الذى االستسقاء مرض وأنه السِّ

 .البطن

 فقلتُ  فتركه، خلخالى، اترك: وأقول عليه وأصيحُ  له، ممسك وأنا آخر، أمسكه وقد خلخاالً  يدى فى رأيتُ : آخر لى وقال: قال

ً  كان بل: فقال أملس؟ يدك فى الخلخالُ  فكان: له  شريفان، وخالُك أُمك: له فقلت شراريف، وفيه مرًة، عدب مرةً  منه تألمتُ  خشنا

 إنه ثم: قلت نعم،: قال يدك، فى مما ويأخذ ِعرضك، فى يتكلم ردىء نجس لسانه وخالك القاھر، عبد واسُمك بشريف، ولستَ 

 .قليل عن ذلك فجرى خالى، خلِّ : وتقولُ  منه، فتشدُّ  بك، ويحتمى متعد، ظالم يد فى يقع
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 شراريف من شرفه وأخذ خالى، خلِّ  منه، أخذ حتى بتمامه اللفظ إلى عاد ثم ،"الخلخال" لفظ من الخال هأَْخذَ  تأمل: قلت

ً  الشرف على الدالة الخال شرفات إذ بشريف، ليس بأنه عليه وحكم خاله، شقيقة ھى إذ أُمه، شرف على ودلَّ  الخلخال،  اشتقاقا

 الخلخال بخشونة له حصل الذى باأللم ِعرضه فى يتكلم ردىء لسان هخال لسانَ  أن على واستدل ذاته، عن خارج أمر فى ھى

 النوم فى يديه من وبأخذه به، بتأذيه يديه فى ما خاله أخذ على واستدل حقه، فى خاله لسان خشونةُ  فھى مرة، بعد مرة

 له، ليس ما منه يطلب متعد ظالم يد فى الخال وقوع على عليه الرائى ومجاذبة للخلخال، األجنبى بإمساك واستدلَّ  بخشونته،

 لذلك قھره على واستدل منه، ويشدٍّ  ظالمه، على خاله يعين أنه على خالى خلِّ : وقوله له، المجاذب على بصياحه واستدلَّ 

 وسمعتُ  التعبير، علم فى ورسوخه ھذا، شيخنا حالَ  كانت وھذه القاھر، عبد اسمه أنه على عليه يده القاھر وأنه له، المجاِذب

 .تعالى هللا رحمه له المنية واخترام السن لصغر عليه العلم ھذا قراءةُ  لى يتفق ولم أجزاء، عدة عليهِ 

ُ  َصلَّى النبى على طيئ وفد قدوم فى: فصل   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  على وقدم: إسحاق ابن قال  كلَّمھم، إليه، انَتَھْوا فلما سيُِّدھم، ووھ الخيل، زيدُ  وفيھم طيئ، وفد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وقال إسالمھم، وَحُسن فأسلموا اإلسالم، عليھم وعرض  ِبَفْضٍل◌ٍ  الَعَربِ  ِمنَ  َرُجلٌ  لى ُذِكرَ  ما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

اه ثم ،"فِيهِ  ما ُكلَّ  َيْبلُغ لَمْ  إنَّهفَ : الَخْيلِ  َزْيدَ  إالَّ  فيه ُيقالُ  ما ُدونَ  َرأَْيُته إالَّ  َجاَءنى ُثمَّ   معه، وأرضين فيداً  له وقطع الخير، زيد: سمَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  عند من فخرج بذلك، له وكتب ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال قومه، إلى راجعا  ُيْنجَ  إنْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

اھا وقد: قال فإنَّهُ " َمِديَنةِ ال ُحمَّى ِمنْ  َزْيدٌ  ُ  َصلَّى هللا رسولُ  سمَّ  فلما ُيثبته، فلم َمْلَدم، أُمِّ  وغير الُحمَّى غير باسم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 :أنشد بالموت أحس فلما فمات، بھا، الُحمَّى أصابته َفْرَدة،: له يقال نجد مياه ِمن ماء إلى انتھى

 ُمنِجد بَفْرَدةَ  بْيتٍ  فى َوأُْتَركُ ...  َغْدَوةً  اِرقَ الَمشَ  َقْوِمى أُمْرَتِحلٌ 

 لََعاَدنى َمِرْضتُ  لَوْ  َيْومٍ  ُربَّ  أال

 َيْجَھدِ  ِمْنُھنَّ  ُيْبرَ  لَمْ  َمنْ  َعَواِئدُ ... 

 هللا رسول وصحبا أسلما، وُحريث، ُمْكِنف،: ابنان وله عنه، هللا رضى عمر خالفة آخر فى مات: وقيل: البر عبد ابن قال

ُ  َصلَّى ة أھل قِتال وشھدا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ دَّ  .الوليد بن خالدِ  مع الرِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على ِكندة وفد قدوم فى: فصل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ْھرى، حدثنى: إسحاق ابن قال ُ  َصلَّى هللا رسول على قيس بنُ  األشعثُ  قدم: قال الزُّ ً  ستين أو ثمانين فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  من راكبا

ُ  َصلَّى عليه فدخلُوا ِكندة، لُوا قد مسجده َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  دخلوا، فلما بالحرير، مكفَّفة الِحَبَراتِ  ِجَبابَ  ولبسوا وتسلَّحوا، ُجَمَمھم، َرجَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول قال  ونزعوه، فشقُّوهُ،. ؟"أْعَناقُِكم فى الَحرير ھذا بالُ  َفما: "قال. بلى :قالوا ؟"ُتْسلِموا أَولَمْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فضحك الُمرار، آكلِ  ابنُ  وأنت الُمرار، آكلِ  بنو نحنُ  هللا؛ رسول يا: األشعث قال ثم وألَقْوه،  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

لب َعْبد بن والَعبَّاس ارث،الح بن َرِبيَعةَ  النََّسبِ  بھذا ناِسُبوا: "قال ثم  ".الُمطَّ
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ْھرى قال  الُمرار، آِكلِ  بنو نحن: قاال أنُتما؟ َمن فُسِئال العرب، أرض فى سارا إذا وكانا تاجرين، كانا: إسحاق وابن الزُّ

زون ً  كانوا ِكندة من الُمرار آكل بنِى ألن أنفسھم، عن به ويدفعون العرب، فى بذلك يتعزَّ ُ  َصلَّى هللا رسول قال. ملوكا  َعلَْيهِ  هللاَّ

نا، َنْقفُو ال ِكَناَنة بن النَّْضرِ  َبُنو َنْحنُ : "َوَسلَّمَ   ".أِبيَنا ِمنْ  نْنَتفِى وال أُمَّ

اد حديث من" المسند" وفى  على قدمنا: قال قيس، بن األشعث عن ھيضم، ابن مسلم عن طلحة، بن عقيل عن سلمة، بن حمَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول  النَّْضر َبُنو َنْحنُ  ال،: "قال منا؟ ألسُتم هللا؛ رسول يا: قلتُ  أفضلُھم، أنى إال َيرون وال ِكندة، َوْفدَ  َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ

نا َنْقفُو ال ِكَناَنة، بن  إال ِكنانة بن النَّْضر من قريش ِمن رجالً  نفى برجل أُوتى ال: يقول األشعث وكان ،"أبينا ِمنْ  َنْنَتفى وال أُمَّ

 .الحد لدُتهج

 .قريش من فھو ِكنانة، بن النَّْضر ولد ِمن كان َمن أنَّ  الفقه، من ھذا وفى

م المالِ  إتالف جوازُ : وفيه  .بإضاعة ليس ذلك وأنَّ  الرجال، على الحرير كثياب استعمالُه، المحرَّ

 وللنبى كندة، بن معاوية بن ْمروعَ  بن ِحجر ابن َعْمرو بن الحارث ھو: الُمرار وآكل البوادى، شجر من شجر ھو: والُمرار

ُ  َصلَّى ة، بن ِكالب أُم وھى مذكورة، كندة ِمن جدة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .األشعث أراد وإياھا ُمرَّ

 .بالفجور رماھا: أى أُمه، وقفى أبيه، من انتفى فقد أبيه، غير إلى انتسب َمن أنَّ : وفيه

 .ِكنانة بن النَّْضر ولد من ليسوا ِكندة أنَّ : وفيھا

 .القذف َحدَّ  ُجلِدَ  المعروف، نسبه عن رجالً  أخرج َمن أنَّ : وفيه

 اليمن وأھل األشعريين وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى النبى أنَّ  أنس، عن ُحَميد، عن ھارون، بن يزيد روى  :قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  منكم أَرقُّ  ھم َقْومٌ  َيْقَدمُ "  :يرتجزون فجعلوا ون،األشعري فقِدم ،"قُلُوبا

داً ...  األَِحبَّة َنْلَقى َغداً   وِحْزَبه ُمَحمَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول سمعتُ : قال ھريرة، أبى عن" مسلم صحيح" وفى  أَْفِئَدةً  أَرقُّ  ُھمْ  الَيَمِن، أَْھلُ  َجاء: "يقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِكينةُ  اِنيٌة،َيمَ  والِحْكَمة َيماٍن، واإليمانُ  قلوباً، وأَْضَعفُ  اِدين فى والُخَيالءُ  الَفْخرُ  الَغَنم، أْھل فى والسَّ  َمْطلِعِ  قَِبلَ  الَوَبر أْھلِ  ِمنْ  الَفدَّ

 ".الشَّْمسِ 

: قال أبيه، عن مطعم، بن ُجبير ابن محمد عن الرحمن، عبد بن الحارث عن ذئب، أبى ابنُ  أنبأنا ھارون، بن يزيد عن وروينا

ُ  ىَصلَّ  هللا رسول َمع كنا ُھم الَيَمنِ  أْھلُ  أَتاُكم: "فقال سفر، فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ َحاُب، َكأَنَّ  رجلٌ  فقال ،"األْرِض  فى َمنْ  ِخَيارُ  ُھمْ  السَّ

 .َضِعيَفةً  َكلَِمةً " أْنُتم إالَّ : "قال ثم فسكَت، هللا، رسولَ  يا نحنُ  إال: قال ثم فسكت، هللا، رسولَ  يا نحنُ  إال: األنصار من
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ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى جاؤوا تميم، بنى من َنَفراً  أنَّ ": البخارى صحيح" وفى : فقالوا ،"َتِميم بنى يا أَْبِشُروا: "فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ْرَتَنا ُ  َصلَّى هللا رسول وجهُ  فتغيَّر فأَعطنا، َبشَّ  َبُنو َيْقَبلَھا لَمْ  إذْ  الُبْشرى اْقَبلُوا" :فقال اليمن، أھل من َنَفرٌ  وجاء َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 َشْىءٌ  َيُكنْ  ولَمْ  هللاُ، َكانَ : "فقال األمر، ھذا أول عن ونسألك الدين، فى لنتفقه جئنا هللا؛ رسول يا: قالُوا ثم َقِبْلَنا، قد: قالوا ،"َتِميم

ْكرِ  فى وَكَتبَ  الَماِء، َعلى َعْرُشهُ  َوَكانَ  َغْيره،  ".ْىءشَ  ُكلَّ  الذِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على األزدِ  وفد قدوم فى: فصل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على وقدم: إسحاق ابن قال  األَْزد، من وفد فى إسالُمه وَحُسن فأسلم األْزدى، هللا عبد بنُ  ُصَردُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ره ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأمَّ  من الشِّركِ  أھل ِمن يليه كان َمن أسلم بمن ُيجاھد أن وأمره قومه، ِمن أسلم َمن على َوَسلَّمَ  هِ َعلَيْ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول بأمر يسيرُ  ُصَردُ  فخرج اليمن، قبائل  قبائلُ  وبھا مغلقة، مدينة يومئذ وھى ِبُجَرَش، نزل حتى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  فيھا فحاصُروھم إليھم، المسلمين بمسير سمعوا حين معھم فدخلوھا َخْثَعُم، إليھم ضوت وقد اليمن، قبائل من  شھر، من قريبا

 منھزماً، عنھم ولَّى إنما أنه ُجَرشَ  أھلُ  ظن ،"َشَكرَ : "له يقال لھم جبل فى كان إذا حتى قافالً، عنھم فرجع فيھا، وامتنعوا

 َصلَّى هللا رسول إلى بعُثوا ُجَرشَ  أھلُ  كان وقد شديداً، قتالً  فقتلھم فقاتلھم، عليھم، عطف أدركوه، إذا حتى طلبه فى فخرُجوا

 ُ ُ  َصلَّى هللا رسولِ  عند ھما فبينا وينُظران، يرتادان منھم رجلين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  رسولُ  قالَ  إذ العصر، بعدَ  عشيةً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا  ُتسميه وكذلك ،"كشر: "له ُيقال جبل ببالدنا هللا؛ رسول يا: فقاال الُجرشياِن، فقام ؟"شَكر هللاِ  بالد بأىِّ " :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

: قال ،"اآلن ِعْنَدهُ  لُتْنَحرُ  هللاِ  ُبْدنَ  إنَّ : "فقال: قال هللاِ؟ رسولَ  يا شأُنه فما: قاال ،"شكر ولِكنَّهُ  بَِكَشر، لَْيسَ  إنَّهُ : "فقال ُجرش، أھلُ 

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  إنَّ  ويحكما،: لھما فقاال عثمان، وإلى بكر، أبى إلى الرجالنِ  فجلس  فقوما قوَمكما، لُكما لَينَعى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 هللا رسول عند نمِ  فخرَجا ،"َعْنُھمْ  اْرَفعْ  اللُُّھمَّ : "فقال ذلك، فسأاله إليه، فقاما قومكما، عن يرَفع أن هللا يدعوَ  أن فاسأاله إليه،

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى هللا رسول فيه قال الذى اليومِ  فى أُصيُبوا قوَمھما فوجدا قومھما، إلى راجعين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  قال، ما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على َقِدُموا حتى ُجرش وفدُ  فخرج ذكر، ما فيھا ذكر التى الساعة وفى  لھم وحمى فأسلموا، َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .قريتھم حول ِحمى

ُ  َصلَّى هللا رسول على كعب بن الحارث بنى وفد قدوم فى: فصل   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  بعثَ  ثم: إسحاق ابن قال  إلى عشر سنة األُولى ُجَماَدى أو اآلخر، ربيع شھر فى الوليد بنَ  خالدَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 يفعلوا، لم وإن منھم، فاقبلْ  استجاُبوا، فإن ثالثاً، ُيقاِتلھم أن قبل اإلسالم إلى يدُعَوھم أن وأمره بنجران، كعب بن الحارث بنى

كبان فبعث عليھم، َقِدمَ  حتى خالدٌ  فخرج فقاِتْلھم،  أسلموا الناُس؛ أيھا: ويقولون اإلسالم، إلى ويدُعون وجه، ُكلِّ  فى يضِرُبون الرُّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى وكتب اإلسالَم، ُيعلِّمھم خالدٌ  فيھم فأقام إليه، َدَعْوا فيما ودخلُوا الناُس، فأسلم لِتسلموا،  بذلك، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  له فكتب  ذى الحصين بنُ  قيسُ : فيھم وفُدھم، معه وأقبل فأقبل وفدھم، معه وُيْقبِلَ  ُيْقِبلَ  أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ة، ل، بن ويزيد المدان، عبد بن ويزيد الَغصَّ اد قُراد، ابن هللا وعبد المحجَّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لھم وقال هللا، عبد بن وَشدَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ق، وال نجتِمعُ  كنا: قالوا". بلى: "قال. أحداً  نغلِبُ  نكن لم: واقال ؟"الَجاِھلِيَّة فى َقاَتلَُكمْ  َمنْ  َتْغلُِبونَ  ُكْنُتم ِبمَ : "َوَسلَّمَ   نبدأ وال نتفرَّ
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ال، من بقيةٍ  فى قومھم إلى فرجعوا الُحصين، بن قيسَ  عليھم وأمَّر ،"صدقتم: "قال. بظلم أحداً   يمكُثوا فلم الَقعدة، ذى من أو شوَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  توفى حتى أشھر أربعة إال  .َوَسلَّمَ  هِ َعلَيْ  هللاَّ

ُ  َصلَّى عليه َھْمَدانَ  وفد قدوم فى: فصل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فلقُوا مالك، بن وَعْمرو مالك، بن وِضمام أيفع، بن ومالك النََّمط، بن َمالك: منھم َھْمَداَن، وفدُ  عليه وقدم  هللاَّ

َعاتُ  ھموعلي َتُبوك، ِمن مرِجَعه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   النَّمط بن ومالك واألَْرَحِبيَّة، الَمْھِرية الرواحل على الَعَدنية والعمائم اْلِحَبَراتِ  ُمَقطَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول يدى بين يرتجزُ   :ويقول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

يفِ  َسَوادَ  َجاَوْزنَ  إلَْيكَ  ْيفِ  َھَبَواتِ  فى الرِّ  والَخِريفِ  الصَّ

َماتٍ   اللِّيفِ  َبالِ ِبحِ  ُمَخطَّ

ً  له وذكروا ً  كالما ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لھم فكتب فصيحاً، حسنا ً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  بن مالك عليھم وأمَّر سألوه، ما فيه أقطعھم كتابا

 .عليه أغاُروا إال سرحٌ  لھم يخُرج ال وكان َثقيف، بقتال وأمره قومه، من أسلم َمن على واستعمله النَّمط،

ُ  َصلَّى النبىَّ  أنَّ  البراء، عن إسحاق، أبى حديث من صحيح، بإسناد البيھقى ىرو وقد  إلى الوليد بن خالدَ  بعث َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فلم اإلسالم، إلى يدعوھم أشھر ستةَ  فأقمنا الوليد، بن خالد مع خرجَ  فيمن فكنتُ : البراء قال اإلسالم، إلى يدُعوھم اليمن أھلِ 

ُ  َصلَّى النبىَّ  إنَّ  ثم ُيجيبوه،  مع كان ممن رجالً  إال خالداً  ُيْقفِلَ  أن فأمره عنه، هللا رضى طالب أبى بنَ  علىَّ  بعث َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 خرجوا القوم، ِمن دنونا فلما علّى، مع عقب فيمن فكنتُ : الَبراء قال معه، فلُيعقب عنه، هللا رضى علىّ  مع ُيعقِبَ  أن أحبَّ  خالد

ً  صفَّنا ثم عنه، هللا رضى علىُّ  بنا فصلَّى ا،إلين م ثم واحداً، صفا ُ  َصلَّى هللا رسول كتابَ  عليھم وقرأ أيدينا، بين تقدَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى عنه هللا رضى علىٌ  فكتب جميعاً، َھْمَدانُ  فأسلمت َوَسلََّم،  هللا رسولُ  قرأ فلما بإسالمھم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى الَمُ : "فقال رأسه رفع ثم ساِجداً، َخرَّ  الكتاب، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ المُ  َھْمَداَن، َعلى السَّ  فى الحديث وأصل ،" َھْمَدانَ  َعلى السَّ

 .البخارى صحيح

م، مما أصحُّ  وھذا ً  باليمن، ْمَدانھَ  فإن سرحھم، على ُتغير وال ثقيفاً، ُتقاتل أن َھْمَدانُ  تكن ولم تقدَّ  .بالطائف وثقيفا

ُ  َصلَّى هللا رسول على ُمزينة وفد قدوم فى: فصل   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ن، بن النُّعمان عن البيھقى، طريق من روينا ُ  َصلَّى هللا رسول على َقِدمنا: قال ُمَقرِّ  ُمزينة، من رجل أربعمائة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

دِ  ُعَمُر؛ يا: "قال صرف،نن أن أردنا فلما  انطلِق: "قال موقعاً، القوم من يقعُ  أظنُّه ما تمر، من شئٌ  إال عندى ما: فقال" الَقْومَ  َزوِّ

ْدُھم  فأخذ األْوَرق، الَجَملِ  ِمْثلُ  التمر ِمن فيھا إذا دخلنا، فلما ُعلَّيَّة، إلى أصعدھم ثم منزله، فأدخلھم عمر، بھم فانطلق: قال" َفَزوِّ

 .مكانھا ِمن تمرة موضع أفقد فما فنظرتُ  خرج، َمن آخر فى فكنت: النُّعمان قال حاَجَتھم، منه مُ القو
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ُ  َصلَّى هللا رسول على َدْوس وفد قدوم فى: فصل  بخيبر ذلك قبل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

فيل كان: إسحاق ابن قال وسى َعْمرو بن الطُّ ُ  َصلَّى هللا ورسولُ  مكة، َقِدمَ  أنه ُيحدِّث الدُّ  من رجال إليه فمشى بھا، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َفيلُ  وكان قريش، ً  رجالً  الطُّ قَ  أظھرنا بين الذى وھو الرجلَ  ھذا وإنَّ  بالدنا، َقِدْمتَ  إنك: له قالوا لبيباً، شاعراً  شريفا  َفرَّ

حر قوله وإنما أمرنا، وشتَّتَ  جماعتنا، قُ  كالسِّ  عليك نخشى وإنما وزوجه، المرءِ  وبين وأخيه، المرءِ  وبينَ  ه،وابن المرءِ  بين ُيَفرِّ

 :قال منه، َتْسَمعْ  وال ُتَكلِّمه، فال علينا، حلَّ  قد ما قومك وعلى

ً  المسجد إلى غدوتَ  حين أذنىَّ  فى حشوتُ  حتى أَُكلَِّمه وال شيئاً، منه أسمعَ  ال أن أجمعتُ  حتى بى زالُوا ما فوهللاِ  ً  ُكرُسفا  من َفَرقا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فإذا المسجد، إلى فغدوتُ : قال. قوله من شْىءٌ  َيْبلَُغنى نأ ً  فقمتُ  الكعبة، عند ُيصلِّى قائمٌ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  قريبا

ً  فسمعتُ  قوله، بعضَ  ُيسِمَعنى أن إال هللاُ  فأبى منه، ياه، واثكل: نفسى فى فقلتُ  حسناً، كالما  ما شاعر، بلبي لرجل إنى وهللاِ  أُمِّ

 قبيحاً، كان وإن قبلُت، حسناً، يقولُ  ما كان فإن يقول؟ ما الرجل ھذا من أسمع أن يمنُعنى فما القبيح، من الَحسنُ  علىَّ  َيخفى

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  انصرف حتى فمكثتُ : قال تركُت،  يا: تُ فقل عليه، دخلتُ  بيَته دخل إذا حتى فتبعُته بيته، إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 هللا أبى ثم قولَك، أسمعَ  لئال ِبكْرُسفٍ  أُذنى سددتُ  حتى أمَرك ُيخوفونى َبِرُحوا ما َفوهللاِ  وكذا، كذا لى قالُوا قد قوَمك إن محمد؛

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  علىَّ  فعرض أمرك، علىَّ  فاعرض حسناً، قوالً  فسمعتُ  ُيسِمَعنيه، أن إال  علىَّ  وتال َم،اإلسال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 إنى هللا؛ نبى يا: وقلتُ  الحق، شھادةَ  وشھدتُ  فأسلمُت، منه، أعدلَ  أمراً  وال منه، أحسنَ  قطُّ  قوالً  سمعتُ  ما وهللاِ  فال القرآن،

ً  تكون آية لى يجعل أن لى هللا فادعُ  اإلسالم، إلى فداعيھم إليھم، راجع وإنى قومى، فى ُمطاع امرؤ  وھمأدع فيما عليھم لى َعْونا

 مثلَ  َعْيَنىَّ  بين نورٌ  وقع الحاضر، على ُتطلعنى بثنية كنتُ  إذا حتَّى قومى إلى فخرجتُ : قال" آَيةً  لَهُ  اْجَعلْ  اللُھمَّ : "فقال إليه،

ل،: قال دينھم، لِفراقى وجھى فى وقعت ُمثلة أنھا يظنوا أن أخشى إنى وجھى غير فى اللُھمَّ : قلتُ  المصباح،  فى فوقع فتحوَّ

ِنيَّة من إليھم أنھبطُ  وأنا المعلَّق، كالقنديل وطىسَ  رأس ً  وكان أبى، أتانى نزلُت، فلما فيھم، وأصبحتُ  جئُتھم، حتى الثَّ  شيخا

 فدينى ُبَنىّ  يا: قال. محمد دينَ  وتابعتُ  أسلمُت، قد: قلتُ  ُبَنّى؟ يا لِمَ : قال منك، ولستُ  منى فلستَ  أبِت، يا عنى إليك: فقلتُ  كبيراً،

 جاء ثم ثيابه، وطھَّرْ  فاغتسل، فذھب: قال. َعلِْمتُ  ما أُعلِّمك حتى َتعالَ  ثم ثياَبك، وطھِّرْ  فاغتِسْل، اذھب: فقلت: قال. ديُنك

 وأُمى؟، أنت بأبى لِمَ : قالت. منى ولستِ  منكِ  فلستُ  عنِّى، إليكِ : لھا فقلتُ  صاِحبتى، أتتنى ثم فأسلم، اإلسالم عليه فعرضتُ 

ق: قلتُ   جاءت، ثم ففعلت، فاغتسلى، فاذھبى: قلتُ : قال ديُنك، فدينى: قالت. محمد دين وتابعتُ  أسلمتُ  وبيَنِك، بينى اإلسالمُ  فرَّ

ً  دعوتُ  ثم فأسلمت، اإلسالم عليھا فعرضتُ  ُ  َصلَّى هللا رسول فجئتُ  علّى، فأبطؤوا اإلسالم إلى َدْوسا  يا: فقلتُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

َنى، َدْوس على بنىغل قد إنه هللا؛ رسول ً  اْھدِ  اللُھمَّ : " فقال عليھم، هللا فادعُ  الزِّ  إلى فادُعھم قوِمك إلى ارجع: "قال ثم ،" َدْوسا

ُ  َصلَّى هللا رسول على قدمتُ  ثم هللا، إلى أدعوھم َدْوس بأرض أزل فلم إليھم، فرجعتُ " بھم وارفُق هللا،  ورسول َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا ً  ثمانين أو بسبعين المدينة فنزلتُ  ِبَخْيَبر، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا برسولِ  لحقنا ثم َدْوس، ِمن بيتا  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .المسلمين مع لنا فأسھم بَخْيَبر،

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قُِبضَ  فلما: إسحاق ابن قال َفيلُ  خرج لعرُب،ا وارتدَّت َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ِمن فرغوا حتى المسلمين مع الطُّ

َفْيل، بن َعْمرو ابنه ومعه اليماَمِة، إلى المسلمين مع سار ثم ُطليحة،  رأيتُ  لى؛ فاعُبروھا رؤيا رأيتُ  قد إنى: ألصحابه فقال الطُّ

ً  يطلُبنى ابنى أنَّ  ورأيتُ  ھا،َفْرج فى فأدخلتنى لقيتنى، امرأة وأن طائر، فمى ِمن خرج قد وأنه ُحلَِق، قد رأسى أنَّ   ثم حثيثاً، طلبا
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لُتھا قد إنى وهللاِ  أما: قال. رأيت خيراً : قالوا عنى، ُحبِسَ  رأيُته لَتھا؟ وما: قالوا. أوَّ  الطائر وأما فوضُعه، رأسى، حلق أما: قال أوَّ

 وحبُسه إياى ابنى طلب وأما فيھا، غيبفأ ُتحفر، فاألرض َفْرجھا، فى أدخلتنى التى المرأة وأما فروحى، فمى، من خرج الذى

َفْيل فقُِتل. أصابنى ما الشھادة من يصيبه ألن سيجاھد، أراه فإنى عنى، ً  َعْمرو ابنه وُجِرح باليمامة، شھيداً  الطُّ  ثم شديداً، جرحا

 .عنه هللا رضى عمر زمن فى شھيداً  اليرموك عام قُِتل

 القصة ھذه فقه في: فصل

ُ  َصلَّى النبى أمرُ  صح وقد فيه، دخولھم قبل اإلسالمِ  ُغْسلَ  كانت ينالمسلم عادة أنَّ : فيھا : األقوال وأصح به، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .ُيجنب لم وَمن كفره حال فى أجنب َمن على وجوُبه

 بينَ  التقليدُ  ھذا َحالَ  فكم بھوى، مُّ ويذُ  بھوى َيمدح َمن تقليدَ  سيما وال والذم، المدح فى الناسَ  ُيَقلِّد أن للعاقل ينبغى ال أنَّه: وفيھا

 .الُحْسَنى هللا ِمن له سبقت َمن إال منه ينجُ  ولم الُھدى، وبين القُلُوب

 .لھم أسھم الحرب، انقضاء قبل بالجيش لحق إذا المدد أنَّ : ومنھا

ين، فى لحاجة تكون إنما وأنھا األولياء، كرامات وقوعُ : ومنھا  الرحمانية، األحوال ھى فھذه مسلمين،وال لإلسالم لمنفعةٍ  أو الدِّ

ھا الشيطانية واألحوال الباطل، وكسرُ  الحق، إظھارُ  ونتيجُتھا الرسول، متابعة سبُبھا ً  ِضدُّ  .ونتيجة سَببا

 فھذا بوضعه، رأسه حلق تعبيُره وأما العصاة، على والدعاء بالعقوبةِ  ُيعجل ال وأن هللا، إلى الدعوة فى والصبرُ  التأنى: ومنھا

 مرض، أو ھم، من خالص على دال فإنه رأسه، وضع على بمجرده يُدلُّ  ال وھو األرض، على شعره وضعُ  الرأس حلق نأل

َفْيل منام فى ولكن ذلك، به يليق ال لمن وجاه رياسة وزوالِ  وَنَكٍد، فقر وعلى ذلك، به يليقُ  لمن شدة أو  أنَّه اقتضت قرائن الطُّ

 .والبأس الَشْوكة ذى العدو ومقاتلة ھاد،الج فى كان أنه منھا رأسه، وْضعُ 

 منه، خرج الذى الموضع فى دخل قد أنَّه ورأى أُمه، بمنزلة ھى التى األرض وھى رآھا، التى المرأة بطن فى دخل أنَّه: ومنھا

لَ  ،] 55: طه[}ُكمْ ُنْخِرجُ  َوِمْنَھا ُنِعيُدُكمْ  َوفِيَھا َخلَْقَناُكمْ  ِمْنَھا{: تعالى قال كما األرض، إلى إعادته ھو وھذا  إذ باألرض المرأة فأوَّ

لَ  الوطء، محلُ  كالھما لَ  منھا، ُخلِقَ  كما إليھا بعوِده َفْرجھا فى دخوَله وأوَّ  كالطائر فإنھا بروحه، فِيه ِمن خرج الذى الطائر وأوَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  رأخب ولھذا شاء، حيثُ  فذھب حبسه، فارق الذى كالطائر كانت منه خرجت فإذا البدن، فى المحبوس  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وُسِمعَ  ُدفَِن، لما عباس ابن قبر فى داخالً  ُرؤى الذى الطائرُ  ھو وھذا ،" الَجنَّة َشَجرِ  فى َيْعلَقُ  َطاِئرٌ  الُمْؤِمنِ  َنْسَمةَ  أنَّ : "َوَسلَّمَ 

ُتَھا َيا{: يقرأ قارئ ْرِضيَّةً  اِضَيةً رَ  َربِّكِ  إلَى اْرِجِعى الُمْطَمِئنَّةُ  النَّْفسُ  أَيَّ  وسواده الطائر ھذا بياض حسب وعلى]. 27: الحجر[}مَّ

لَ  وعشيًة، بكرة النارَ  َتِردُ  سود طيور صورة فى فرعون آلِ  أرواحُ  كانت ولھذا الروح، تكونُ  وقُبحِه، وُحْسِنه  له ابنه طلبَ  وأوَّ

 .أعلم وهللا.. واليرموك اليمامة وقعة بين حياته مدة ھو عنه وحبسه الشھادة، فى به يلحق أن فى باجتھاده
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ُ  َصلَّى هللا رسول على نجران وفد قدوم فى: فصل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على وفد: إسحاق ابن قال ثنى بالمدينة، نجران نصارى وفدُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الزبير، بن جعفر بن محمد فحدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على نجرانَ  وفد قدم لما: قال  فقاموا صالُتھم، فحانت العصر، صالة بعد مسجَده عليه دخلُوا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال منعھم، الناسُ  فأراد مسجده، فى ُيَصلُّون  .َصالََتُھمْ  َفَصلَّوا الَمْشِرَق، فاْسَتْقَبلُوا" َدُعوُھم: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ثنى: قال ُ  َصلَّى هللا رسولِ  على قدم: قال علقمة، بن ُكرز عن البيلمانى، ابن عن سفيان، بنُ  يزيدُ  وحدَّ  وفدُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 يؤول إليھم َنَفر ثالثةُ  منھم والعشرون، واألربعة أشرافھم، من رجالً  وعشرون أربعة: منھم راكباً، ستون نجران نصارى

 المسيح، عبد واسُمه وأمره، رأيه عن إال َيْصُدرون ال والذى مشورتھم، وصاِحبُ  رأيھم، وذو القوم، أميرُ  العاقِبُ : أمُرھم

 وَحْبُرھم أُسقُفھم وائل بن بكر بنى أخو علقمة بن حارثة وأبو األيھم، واسمه ومجتمعھم، َرْحلھم، وصاِحبُ  ِثمالُھم،: والسيد

 .ِمْدَراِسِھم وصاِحبُ  وإماُمھم،

فوه، قد النصرانية أھل ِمن الروم ملوكُ  وكانت كتَبھم، وَدَرسَ  فيھم، َشُرفَ  قد حارثة بوأ وكان لُوه، شرَّ  له وَبَنْوا وأخَدموه، وموَّ

 .دينھم فى واجتھاده علمه ِمن عنه يبلغھم لِما الكراماتِ  عليه وبسطوا الكناِئَس،

ھوا فلما ُ  َصلَّى هللا رسول إلى وجَّ ً  له بغلة على حارثة أبو جلس نجران، ِمن مَ َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ ھا ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى ُموجِّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 هللا رسولَ  يريدُ  األبعدُ  تعس: ُكرز له فقال. حارثة أبى بغلةُ  عثرت إذ يسايره، علقمة بن ُكرز: له يقال له أخٌ  جنبه وإلى َوَسلَّمَ 

ُ  َصلَّى  له فقال. ننتظُره كنا الذى األُمىُّ  النبىُّ  إنه وهللاِ : فقال أخى؟ يا ولِمَ : فقال. َتِعْستَ  أنت بل: حارثة أبو هل فقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

فونا،: القومُ  ھؤالء بنا صنع ما: فقال ھذا؟ تعلمُ  وأنت اتِّباعه من يمنُعك فما: ُكرز لونا، شرَّ  ِخالَفه، إال أَبْوا وقد وأكرمونا، وموَّ

 .ذلك بعد أسلم حتى علقمة ابن ُكرز أخوه ِمنه عليھا فأضمر ترى، ما ُكلَّ  منا نزعوا فعلتُ  ولو

ثنى: إسحاق ابن قال ثنى: قال ثابت، بن زيد مولى محمد أبى بن محمد وحدَّ : قال عباس، ابن عن وِعكرمة، ُجبير، بن سعيد حدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول عند يھود وأحبارُ  نجران، نصارى اجتمعت  إال إبراھيمُ  كان ما: األحبارُ  فقالت عنده، فتنازُعوا َوَسلََّم، هِ َعلَيْ  هللاَّ

ونَ  لِمَ  اْلِكَتابِ  أَْھلَ  َيا{: فيھم وَجلَّ  َعزَّ  هللا فأنزل نصرانياً، إال كان ما: النصارى وقالت يھودياً،  أُنِزلَتِ  َوَما إْبَراِھيمَ  فِى ُتَحاجُّ

ْوَراةُ  ونَ  َفلِمَ  ِعْلمٌ  ِبهِ  لَُكم فِيَما َحاَجْجُتمْ  َھُؤالءِ  أَنُتمْ  َھا َتْعقِلُونَ  أََفالَ  َبْعِدهِ  ِمن إالَّ  َواإلْنِجيلُ  التَّ  َيْعلَمُ  َوهللاُ  ِعْلمٌ  ِبهِ  لَُكم لَْيسَ  فِيَما ُتَحاجُّ

ً  إْبَراِھيمُ  َكانَ  َما َتْعلَُمونَ  ال وأَْنُتمْ  ً  وال َيُھوِدّيا ً  َكانَ  ولَِكن َنْصَراِنّيا ً  َحِنيفا ْسلِما  ِبإْبَراِھيمَ  النَّاسِ  أَْولَى إنَّ  الُمْشِرِكينْ  ِمنَ  َكانَ  وَما مُّ

َبُعوهُ  لَلَِّذينَ  ِبىُّ  َوَھَذا اتَّ  أن محمد يا منا أتريد: األحبار من رجل فقال] 68-65: عمران آل[}اْلُمْؤِمِنينَ  َولِىُّ  وهللاُ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ  النَّ

 رسول فقال تدعونا؟ وإليه محمد، يا تريدُ  ذلك أَوَ : نجران نصارى ِمن رجل وقال مريم؟ بنا عيسى النَّصارى تعُبدُ  كما نعُبَدك

ُ  َصلَّى هللا  فى وَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  فأنزل ،"أََمَرنى وال َبَعَثنى ِبَذلِكَ  َما َغْيِرِه، ِبِعَباَدةِ  آُمرَ  أوْ  هللا، َغْيرَ  أْعُبدَ  أنْ  هللا َمَعاذَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ةَ  َواْلُحْكمَ  اْلِكَتابَ  هللاُ  ُيْؤِتَيهُ  أَن لَِبَشرٍ  َكانَ  َما{: ذلك ُبوَّ اِنيِّينَ  ُكوُنواْ  َولَِكن هللاِ  ُدونِ  ِمن لِّى ِعَباداً  ُكوُنواْ  لِلنَّاسِ  َيقُولَ  ُثمَّ  َوالنُّ  ُكْنُتمْ  بَِما َربَّ

ِخُذواْ  أَن أُْمَرُكمْ يَ  َوال َتْدُرُسونَ  ُكْنُتمْ  َوِبَما اْلِكَتابَ  ُتَعلُِّمونَ  ِبيِّينَ  الَمالِئَكةَ  َتتَّ ْسلُِمونَ  أَْنُتم إذْ  َبْعدَ  بِاْلُكْفرِ  أََيأُْمُرُكم أَْرَباباً، َوالنَّ  آل[}مُّ

 ِميَثاقَ  هللاُ  أََخذَ  َوإذْ {: فقال أنفسھم، على به وإقرارھم بتصديقه، الميثاق من آبائھم وعلى عليھم أخذ ما ذكر ثم ،] 79: عمران

ِبيِّينَ  اِھِدينَ  ِمنَ {: قوله لى إ} النَّ  ]. 81: عمران آل[}الشَّ
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ثنى ُ  َصلَّى هللا رسول على نجران وفدُ  قدم لما: قال أمامة، أبى بن سھل بن محمد وحدَّ  ابن عيسى عن يسألونه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .منھا الثمانين رأس إلى عمران آل فاتحةُ  فيھم نزل مريم،

 عن يسوع، عبد بن سلمة عن بكير، ابن يونس عن الجبار، عبد بن أحمد عن األصم، عن الحاكم، هللا عبد ىأب عن وروينا

ً  وكان يونس قال جده، عن أبيه، ُ  َصلَّى هللا رسول إنَّ : فأسلم نصرانيا  إبراھيم إله باسم: "نجران أھل إلى كتب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ا ويعقوب، وإسحاق  أََبْيُتمْ  فإنْ  الِعَباِد، ِوالََيةِ  ِمنْ  هللاِ  ِوالََيةِ  إلى وأَْدُعوُكم الِعَباِد، ِعَباَدةِ  ِمنْ  هللا ِعَباَدةِ  إلى أْدُعوُكم إنىفَ .. َبْعدُ  أمَّ

الم بَِحرٍب، آَذْنُتُكمْ  َفَقدْ  أََبْيُتمْ  َفإنْ  َفالِجْزَيُة،  إلى فبعث شديداً، راً ذع به وذعر به، َفِظعَ  فقرأه، الكتابُ  األسقف أتى فلما". والسَّ

 األيھم، ال قبله، ُمعِضلة نزل إذا ُيدعى أحد يكن ولم ھمدان، من وكان ،"وداعة ابن ُشرحبيل: "له ُيقال نجرانَ  أھل من رجل

ُ  َصلَّى هللا رسول ِكتابَ  األسقف فدفع العاقُِب، وال السيُد، وال  رأُيك؟ ما مريم؛ اأب يا: األسقف فقال فقرأه، إليه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ية فى إبراھيم هللا وعد ما علمتَ  قد: ُشرحبيل فقال  فى لى ليس الرجل، ذلك ھو ھذا يكون أن يؤَمن فما النبوة، من إسماعيل ُذرِّ

ى فاجلس، تنح: األسقف فقال فيه، لك وجھدتُ  برأى فيه عليك أشرتُ  الدنيا أمر من كان لو رأى، النبوة  فجلس ُشرحبيل فتنحَّ

 الكتاب، فأقرأه ِحْمَير، من أصبح ذى من وھو ،"ُشرحبيل ابن هللا عبد: "له يقال نجران أھل ِمن رجل إلى األسقف فبعث ناحية،

ى، فاجلِس، تنح: األسقف له فقال. ُشرحبيل قول مثلَ  له فقال فيه، الرأى عن وسأله  رجل إلى األسقفُ  فبعث ناحية، فجلس فتنحَّ

 قولِ  مثلَ  له فقال فيه، الرأى عن وسأله الكتاب، فأقرأه كعب، بن الحارث بنى من" فيض بن جبار: "له يقال نجران أھل من

ى، األسقف فأمره هللا، وعبد ُشرحبيل  به، فُضِربَ  بالناقوس، األسقفُ  أمر جميعاً، المقالة تلك على منھم الرأىُ  اجتمع فلما فتنحَّ

 وُرفَِعت الناقوس، ُضِربَ  بالليل فَزُعھم كان وإذا بالنھار، فِزُعوا إذا يفعلون كاُنوا وكذلك الصوامع، فى المسوحُ  وُرفَِعتِ 

 يوم مسيرةُ  الوادى وطولُ  وأسفله، أعاله الوادى أھلُ  المسوح وُرفَِعت بالناقوس، ُضِرَ◌بَ  حين فاجتمعَ  الصوامع، فى النيران

ُ  َصلَّى هللا رسول كتابَ  عليھم فقرأ مقاتل، ألف ومائة وعشرون قرية، وسبعون ثالثٌ  وفيه السريع، للراكب  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُشرحبيل، بن هللا وعبد الَھْمَدانى، وداعة بن ُشرحبيل يبعثوا أن على منھم الوادى أھلِ  رأىُ  فاجتمع فيه، الرأى عن وسألھم

ُ  َصلَّى هللا رسول بخبر فيأتوھم الحارثى، فيض بن وجبار  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ونھا لھم ُحلالً  ولبسوا عنھم، السفر ثيابَ  وضُعوا بالمدينة، كاُنوا إذا حتى لوفدُ ا فانطلق  ثم الذھب، وخواتيم الِحَبَرِة، من يجرُّ

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولَ  أََتْوا حتى انطلقوا وا السالَم، عليھم َيْردَّ  فلم عليه، فسلَّموا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  فلم ،طويالً  نھاراً  لِكالمه وتصدَّ

 كانا لھم، معرفةً  وكانا َعْوف، بن الرحمن وعبد عفان، بن عثمانَ  يتبعون فانطلقوا الذھب، والخواتيم الُحلل ِتلك وعليھم ُيكلِّمھم،

ھا ِمن لھما فُيشتَرى نجراَن، إلى الجاھلية فى الِعيرَ  ُيخِرجان  والمھاجرين األنصار من ناس فى فوجدوھما وذرتھا، وثمرھا ُبرِّ

 علينا َيُردَّ  فلم عليه، فسلَّمنا فأتيناه له، مجيبين فأقبلنا بكتاب، إلينا كتب نبيكم إن الرحمن؛ عبدَ  ويا عثمان، يا: فقالوا س،مجل فى

ْيَنا سالمنا،  ما: القوم فى وھو طالب أبى بن لعلى فقاال أنعود؟ منكما، الرأىُ  فما ُيكلِّمنا، أن فأعيانا طويالً، نھاراً  لِكالمه وتصدَّ

 وخواتيَمھم، ھذه حللھم يضعوا أن أرى: عنھما هللا رضى الرحمن وعبد لعثمان علىُّ  فقال القوم؟ ھؤالء فى الحسن أبا يا ىتر

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى عاُدوا ثم وخواتيمھم، ُحللھم فوضعوا ذلك، الوفدُ  ففعل إليه، يأتوا ثم سفرھم، ثيابَ  ويلبسوا  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ا السالم؟ عليه عيسى فى تقولُ  ما: له قالُوا حتى المسألةُ  وبھم به تزل فلم وسألوه، سألھم ثم سالمھم، فردَّ  عليه، وافسلَّمُ   فإنَّ

نا نصارى، ونحنُ  قومنا، إلى نرجع ً  كنت إن فيسرُّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال فيه؟ تقول ما نعلم أن نبيا  هِ فِي ِعْنِدى َما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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الم َعلَْيهِ  ِعيسى فى لى ُيَقالُ  ِبَما أُْخِبَركم َحتى َفأقِيُموا ھذا، َيْوِمى َشْىءٌ   َمَثلَ  إنَّ {: وَجلَّ  َعزَّ  هللا أنزل وقد الغدُ  فأصبح ،"السَّ

بِّكَ  ِمن اْلَحقُّ  َفَيُكونُ  ُكن لَهُ  َقالَ  ُثمَّ  ُتَرابٍ  من َخلََقهُ  آَدمَ  َكَمَثلِ  هللاِ  ِعْندَ  ِعيَسى كَ  َفَمنْ  اْلُمْمَتِرينَ  مِّنَ  َتُكن َفال رَّ  َما َبْعدِ  ِمن فِيهِ  َحاجَّ

 آل[ }اْلَكاِذِبينَ  َعلَى هللاِ  لَّْعَنتَ  َفنْجَعل َنْبَتِھلْ  ُثمَّ  َوأَْنفَُسُكمْ  وأَْنفَُسَنا وِنَساءُكمْ  َوِنَساءَنا َوأَْبَناءُكمْ  أْبَناءنا َنْدعُ  َتَعالَْوا َفقُلْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاءكَ 

وا أن فأبوا] 61-59: عمران ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أصبح فلما بذلك، ُيقِرُّ  على مشتمالً  أقبل الخبر، أخبرھم بعدما الَغد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 لفقا ِنسوة، ِعدةُ  يومئذ وله للُمباھلة، ظھره عند تمشى عنھا هللا رضى وفاطمةُ  له، خميل فى عنھما هللا رضى والحسين الحسن

 ولم َيِرُدوا، لم وأسفلُه أعاله اجتمع إذا الواِدى أن علمتما قد فيض، ابن جبار ويا ُشرحبيل، بن هللا عبدَ  يا: لصاحبيه ُشرحبيل

ً  الرجلُ  ھذا كان إن وهللاِ  وأرى مقبالً، أمراً  أرى وهللاِ  وإنى رأى، عن إال يصُدُروا  عينه، فى طعن العرب أولَ  فكنا مبعوثاً، َملكا

ا بجائحة، ُيصيبونا حتى قومه صدور ِمن وال صدره، من لنا يذھب ال أمره عليه وردَّ   كان وإن جواراً، منھم العرب أدنى وإنَّ

ً  الرجل ھذا اه، مرسالً، نبيا  فقد الرأىُ  فما: صاحباه له فقال ھلََك، إال ظفرٌ  وال شعرةٌ  منا األرض وجه على يبقى فال فالعنَّ

َمه، أن رأيى: فقال رأيك؟ اتِ فھ ِذراٍع، على األمورُ  وضعتك ً  يحكم ال رجالً  أرى فإنى أُحكِّ  .وذاك أنتَ : له فقاال. أبداً  شططا

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  ُشرحبيلُ  فلقى  ُحكمك: ُشرحبيل قال ؟"ھو وما: "فقال ُمالعنتك، ِمن خيراً  رأيتُ  قد إنى: فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

باح،ال إلى وليلتك الليل إلى اليومَ   .جائز فھو فينا، حكمتَ  فمھما صَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال بُ  أََحداً  َوَراَءكَ  لََعلَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ، سل: ُشرحبيل له فقال ؟"َعلَْيكَ  ُيَثرِّ  َيردُ  ما: فقاال فسألھما، صاحبىَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال. ُشرحبيل رأى عن إال يصُدر وال الوادى،  ".ُمَوفَّق جاحد: "قال أو" كافر: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فرجع  :الكتاب فى لھم فكتب أَتْوه، الغد من كان إذا حتى ُيالعنھم، ولم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ْحَمنِ  هللاِ  ِبْسمِ " ِحيِم، الرَّ  صفراء، كل وفى ثمرة، كل فى ُحكمه يھمعل كان إذ لنجرانَ  هللاِ  رسولُ  النبىُّ  محمد كتب ما ھذا الرَّ

 ُحلَّة، ألفُ  َصَفر ُكلِّ  وفى ُحلَّة، ألفُ  َرَجب كل فى ُحلَّة، ألفى على ُكلَّه ذلك وتركَ  عليھم، فأفَضلَ  ورقيق، وسوداء، وبيضاء،

 أو ركاب، أو ،خيل أو دروع، ِمن َقَضْوا وما فبحساب، األواقى، على نقصت أو الخراج على زادت ما أوقية، ُحلَّة وكل

 وعليھم شھر، فوقَ  رسول ُيحبس وال فدونه، عشرين بھا ومتعتھم رسلى، مثواةُ  نجران وعلى بحساب، منھم أُِخذَ  َعَرٍض،

 أو دروع، ِمن رسولى أعاُروا مما ھلك وما ومغدرة، باليمن كيدٌ  كان إذا بعيراً  وثالثين فرساً، وثالثين درعاً، ثالثين عاريةٌ 

َيه حتى رسولى على َضمانٌ  وفھ ركاب، أو خيل، ةُ  هللا جوارُ  وحسبھا ولنجرانَ  إليھم، يؤدِّ  أنفسھم، على النبىِّ  محمد وِذمَّ

 من حق ُيغيَّر وال عليه، كانوا مما ُيغيِّروا ال وأن وتبعھم، وعشيرتھم، وشاِھدھم، وغاِئبھم، وأموالھم، وأرِضھم، وِملَّتھم،

ِته عن وافه وال رھبانيته، من راھب وال أسقفيته، من فٌ أسق ُيغيَّرُ  وال ِملَّتھم، وال حقوقھم  أو قليل ِمن أيديھم تحت ما وكل َوفھيَّ

ً  منھم سأل وَمن جيش، أرَضھم يطأ وال ُيَعشَُّرون، وال ُيحَشُروَن، وال جاھلية، دمُ  وال ريبة عليھم وليس كثير،  فبينھم حقا

 فى ما وعلى آخر، بظلم منھم رجل ُيؤخذ وال بريئة، منه فذمِّتى قبل، ذى نمِ  ربا أكل َومن مظلومين، وال ظالمين غيرَ  النََّصفُ 

ةُ  هللا جوارُ  الصحيفة ھذه ". بظلم منقلبين غيرَ  عليھم فيما وأصلُحوا نصُحوا ما بأمره هللا يأتى حتى هللا رسول النبى محمد وِذمَّ

 حتى. وكتب شعبة، بن والمغيرة الحنظلى، حابس نب واألقرع عوف، بن ومالك َعْمرو، بن وغيالن حرب، بن سفيان أبو شھد

 ابنُ  وھو أُمه، من له أخٌ  األسقف ومع ليلة، مسيرة على نجران ووجوهُ  األسقف فتلقاھم نجران، إلى انصرفوا كتابھم، قبضوا إذا
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ُ  َصلَّى هللا رسول كتابَ  الوفدُ  فدفع علقمة، أبو وكنيته معاوية، بن بشر: له يقال النسب، من عمه  األسقف، إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول عن يكنى ال أنه غير ِبْشٌر، َفَتعَّسَ  ناقُته، ببشرٍ  َكَبتْ  إذ يسيران وھما معه علقمة وأبو يقرؤه، ھو فبينا  َعلَْيهِ  هللاَّ

ْستَ  قد: ذلك عند األسقف له فقال َوَسلََّم، ً  وهللاِ  َتعَّ  وجه فضربَ  آتيه، حتى عقداً  عنھا أُحلُّ  ال وهللاِ  َجَرم ال: بشر فقال مرسالً، نِبّيا

ا: يقولوا أن مخافة العربَ  عنى لتبلغ ھذا قلتُ  إنما عنى افھم :له فقال عليه، ناقته األسقفُ  وثنى المدينة، نحو ناقته  ُحمقة أُِخْذَنا إنَّ

ھم ونحن العرُب، به َتْنَخعْ  لم بما الرجل لھذا نخعنا أو  رأسك من خرج ما أقيلُك ال وهللاِ  ال: بشر له فقال داراً، وأجمُعھم أعزُّ

 :يقول وھو لألسقف ظھره ُمولٍّ  وھو ناقته، بشر فضرب أبداً،

ً  َتْعُدو إلَْيكَ  ً  َوِضيُنھا َقلِقا  َجِنيُنھا َبْطِنَھا فى ُمْعَتِرضا

 ً  ِديُنھا النَّصارى ِدينَ  ُمَخالِفا

ُ  َصلَّى النبىَّ  أتى حتى ُ  َصلَّى النبى مع يزل ولم َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .ذلك بعد علقمة أبو استشھد حتى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  إن: له فقال له، صومعة رأس فى وھو الزبيدى، شمر أبى ابن الراھب فأتى نجران، الوفد ودخل  وإنَّه بتھامة، ُبِعث قد نبيا

 فيأتونھم فيض، ابن وجبار ُشرحبيل، بن هللا وعبد وداعة، بن ُشرحبيل إليه ُيَسيِّروا أن الوادى أھلُ  فأجمع األسقف، إلى كتب

مه مالعنته، فكرھوا المباھلة، إلى فدعاھم أَتْوه، حتى فساُروا بخبره،  أقبل ثم كتاباً، لھم وكتب حكماً، عليھم فحكم ُشرحبيل وحكَّ

َسه، ناقته ببشر كبت تىح معه وبشر يقرؤه األسقفُ  فبينا األسقف، إلى دفُعوه حتى بالكتاب الوفدُ   نبى أنه األسقفُ  فشھد فتعَّ

 فانطلق فأنزلوه، الصومعة، ھذه ِمن بنفسى رميتُ  وإال أنزلونى: الراھب فقال اإلسالم، ُيريد نحَوه علقمة أبو فانصرف مرسل،

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى ِبَھِدية الراھبُ   ذلك بعد الراھبُ  وأقام والعصا، والقعب الخلفاء َبُسهُ َيل الذى الُبردُ  ھذا منھا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  واستأذنَ  ُيسلم، فلم اإلسالم، لِلراھب هللا وأبى والحدوُد، والفرائض، والسنن، الوحُى، ينزل كيف يسمع  هللاَّ

 هللا رسول قُبِضَ  حتى يعد فلم قومه، إلى فرجع الى،تع هللا شاء إن ومعاداً  حاجةً  لى إنَّ : وقال قومه، إلى الرجعة فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أتى الحارث أبا األسقف وإنَّ  يد ومعه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ما يستمعون عنده وأقاُموا قومه، ووجوهُ  والعاقِب السَّ

ْحَمن هللاِ  بْسم: "بعده بنجران ولألساقفة الكتاب ھذا لألسقف فكتب عليه، هللاُ  ينزل حيم، الرَّ دٍ  منْ  الرَّ بىِّ  ُمَحمَّ  أبى األسقُفُ  إلى النَّ

 َقلِيلٍ  ِمنْ  أَْيِديِھم َتْحتَ  َما ُكلِّ  وَعلى وَسَوقِِتِھم، وِملَِّتھم، وَرقيقِھم، ِبَيِعھم، وأْھلِ  وُرْھَباِنِھْم، وَكَھَنتِِھم، َنْجرانَ  وأَساقَِفةِ  الحارث

ِتِه، ِمنْ  َراِھبٌ  وال أُْسقَُفِتهِ  ِمنْ  أُْسقُفٌ  ُيَغيَّرُ  ال وَرُسولِه، هللاِ  ِجوارُ  َوكِثيٍر،  ُحقُوقِِھم، ِمنْ  َحقٌ  ُيَغيَّرُ  وال َكَھاَنِته، ِمنْ  َكاِھنٌ  وال َرْھَباِنيَّ

ا وال ُسْلَطانھم، وال  وال ِبَظالٍِم، منَقلِِبين َغْيرَ  َعلَْيِھم، وأَْصلَحوا َنصحوا ما داً أبَ  وَرُسولِه هللاِ  ِجَوارُ  ذلِكَ  َعلى َعَلْيِه، َكاُنوا ِممَّ

 لھم، فأذن معه، وَمن قومه إلى االنصراف فى استأذن الكتاب، األسقفُ  قبض فلما شعبة، بن المغيرةُ  وكتب". َظالِِمينَ 

 .فانصرفوا

ُ  َصلَّى هللا لرسو أتيا والعاقب السيد أنَّ  مسعود، ابن إلى صحيح بإسناد البيھقى وروى  فقال ُيالعنھما، أن فأراد َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  كان إن فوهللاِ  ُتالِعْنه، ال: لصاحبه أحُدھما  معنا فابعث سألَت، ما ُنعطيك: له قالوا بعدنا، ِمن َعقُِبنا وال نحن، ُنْفلِحُ  ال فالعنَته نبيا
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ُ  َصلَّى هللا رسول فقال أميناً، إال معنا تبعثْ  وال أميناً، رجالً  ً  َرُجالً  َمَعُكم ألَْبَعَثنَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  لھا فاستشرف ،"أِمينٍ  َحقَّ  أمينا

احِ  بنَ  ُعَبْيَدةَ  أبا يا قُمْ : "فقال أصحاُبه، ا" الَجرَّ ة ھِذهِ  أِمينُ  ھذا: "قال َقاَم، فلمَّ  ".األُمَّ

 .بنحوه حذيفة حديث من" صحيحه" فى البخارى ورواه

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  بعثنى: قال ُشعبة بن الُمغيرة حديث من" مسلم صحيح" ىوف : قالوا فيما فقالُوا نجران، إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىَّ  فأتيتُ : قال علمتم، قد ما وموسى عيسى بينَ  كان وقد ،}َھاُرونَ  أُْخَت◌َ  َيا{: يقرؤون ما أرأيتَ   َم،َوَسلَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُھمْ  أْخَبْرَتُھم أَفال: "قال فأخبرُته الِحينَ  أَْنِبَيائِِھمْ  ِبأَسماءِ  ُيَسمُّونَ  َكاُنوا أنَّ  ".َقْبلَُھم َكاُنوا الَِّذينَ  والصَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وبعث: قال إسحاق، ابن عن بكير، بن يونس عن وروينا  نجران أھل إلى طالب أبى بن علىَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .بجزيتھم عليه وَيْقَدمَ  صدقاِتھم، ليجمع

  نجران وفد قصة فقه فى: فصل

 .المسلمين مساجدَ  الكتاب أھلِ  ُدخولِ  جوازُ : ففيھا

ً  مساجدھم وفى المسلمين بحضرة صالتھم من الكتاب أھلِ  تمكينُ : وفيھا نون وال عارضاً، ذلك كان إذا أيضا  اعتياد من ُيمكَّ

 .ذلك

ُ  َصلَّى هللا لرسول الِكتابى الكاھن رَ إقرا أنَّ : وفيھا  فإذا ومتابعته، طاعَته يلتِزمْ  لم ما اإلسالم فى ُيدخله ال نبى بأنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ة يكونُ  ال اإلقرار ھذا بعد بدينه تمسَّك : قاال أجابھما، فلما مسائل، ثالث سأاله وقد له، الَحْبرينِ  قول قول ھذا ونظيرُ  منه، ِردَّ

 عمه شھادةُ  ذلِكَ  ونظيرُ  اإلسالم، بذلك ُيلزمھما ولم اليھوُد، تقُتلَنا أن نخاف: قاال ؟"اتباعى ِمن يمنُعكما فما: "قال نبى، أنك نشھد

 .اإلسالم فى الشھادةُ  ھذه ُتدِخْله ولم ديناً، البرية أديان خير ِمن ديَنه وأنَّ  صادق، بأنه له طالب أبى

ُ  َصلَّى له والمشركين الكتاب أھل من كثير شھادة من الثابتة ألخباروا السير فى ما تأمَّل وَمن  وأنه بالرسالة، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 واإلقرار المعرفة وال فقط، المعرفة ھو ليس وأنه ذلك، وراء أمرٌ  اإلسالمَ  أنَّ  علم اإلسالم، فى الشھادة ھذه تدخلھم فلم صادق،

ً  ظاھراً  ودينه طاعته والتزامُ  نقياُد،واال واإلقراُر، المعرفةُ  بل فقط،  .وباطنا

 أقوال، ثالثة على بذلك؟ بإسالمه ُيحكم ھل َيِزْد، ولم هللاِ  رسولُ  محمداً  أن أشھدُ : قال إذا الكافر فى اإلسالم أئمةُ  اختلف وقد

 إال إله ال أنْ  بشھادة يأتىَ  حتى بإسالمه ُيحكم ال: والثانية بذلك، بإسالمه ُيحكم: إحداھا أحمد، اإلمام عن روايات ثالثُ  وھى

 موضعَ  ھذا وليس به، يأتىَ  حتى بإسالمه ُيحكم لم مقراً، يكن لم وإن بإسالمه، ُحِكم بالتوحيد، مقراً  كان إذا أنَّه: والثالثة هللا،

ً  أنَّ  على مجمعون الكتابين وأھلُ  إشارة، إليه أشرنا وإنما المسألة، ھذه استيفاء  وال ينتظرونه، وھم ان،الزم آخر فى يخرج نبيا

 قومھم، على رئاسُتھم اإلسالم فى الدخول من يمنُعھم وإنما المطلب، عبد بن هللا عبد بنُ  محمدُ  أنه فى علماؤھم َيُشكُّ 

 .والجاه المال ِمن منھم ينالونه وما لھم، وخضوُعھم
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 إسالُمه ُيرجى َمن إسالم من مصلحُته ظھرت إذا وجوُبه بل ذلك، استحبابُ  بل ومناظرتھم، الكتاب أھل مجادلة جوازُ : ومنھا

ة وإقامة منھم، ة، إقامة عن عاجزٌ  إال مجادلتھم من يھُرب وال عليھم، الُحجَّ  الَمِطىِّ  َبْينَ  ولُيَخلّ  أھله، إلى ذلك فليَولِّ  الُحجَّ

 كتبھم، فى بما هللا رسولُ  بأنه اإلقرارَ  َبْينِ الكتا أھل تلزمُ  التى الُحَجج ِمن لذكرنا اإلطالة خشيةُ  ولوال وباريھا، والقوسِ  وَحاِديھا،

 .مستقل بمصنَّف إفراَدھا سبحانه هللا من ونرجو طريق، مائة على يزيد ما دفُعه ُيمكنھم ال بما يعتقدونه وبما

ُ  َصلَّى نبينا نبوة فى الَقدح لكم يتم وال: الكالم أثناء فى له فقلت ذلك، فى مناظرةٌ  علمائھم بعض وبين بينى ودار  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ذلك؟ يلزُمنا كيف: فقال ذلك، عن هللا تعالى والفساد، والسفه الظلم أعظم إلى ونسبته فيه، والقدح تعالى الربِّ  فى بالطعن إال

 صادق، بنبىٍّ  ليس عندكم محمد كان إذا أنه ذلك وبيانُ  تعالى، وجوده وإنكار بجحوده إال ذلك لكم َيتمُّ  ال ذلك، ِمن أبلغ بل: قلت

ل هللا، على يفترىَ  أن له تھيأ فقد ظالم، ملك يزعمكم وھو َم، ُيحلِّل، حتى ويستمر ذلك، له يتم ثم يقُْله، لم ما عليه ويتقوَّ  وُيَحرِّ

قاب، ويضربَ  الِملل، وينسخَ  الشرائع، ويشرع الفرائَض، ويفِرضَ  سل، أتباعَ  ويقتلَ  الرِّ  منساَءھ ويسبى الحق، أھلُ  وھم الرُّ

 له، ومحبته به له تعالى هللا أمر إلى كله ذلك وينسب األرض، يفتحَ  حتى ذلك له وَيتِمَّ  وِدياَرھم، أموالھم وَيْغَنم وأوالَدھم،

ُسل، وأتباع الحقِّ  بأھل يفعل وما ُيشاھده، تعالى والربُّ  ً  عليه االفتراء فى مستمر وھو الرُّ  ُكلِّه ذلك مع وھو سنة، وعشرين ثالثا

 وُيھلِكُ  دعواته، ُيجيب أنه ذلك من وأعَجب الَبَشر، عادة عن الخارجة النصر أسباب من له وُيمكِّن أمره، وُيعلى وينُصره، ُيؤيده

ُ  َصلَّى منه دعاء غير من سبحانه يستأِصلُھم وتارة بدعائه، تارة بل سبب، وال نفسه منه فعل غير من أعداَءه  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 وھو ھذا وأكملھا، وأھنئھا، الوجوه، أتمِّ  على وعده له ينجز ثم جميل، وعد كل ويعده إياھا، سأله حاجة كل له يقضى ذلك ومع

لم، واالفتراءِ  الكِذب غاية فى عندكم  شرائعَ  أبطل ممن أظلمَ  وال ذلك، على واستمرَّ  ِهللا، على كذبَ  ممن أكذبَ  ال فإنه والظُّ

 نصرُته واستمرت ُرُسله، وأتباع وحزبه أولياءه وقتل ھو، ُيريد بما وتبديلھا األرض، من رفعھا فى وسعى وُرُسله، أنبيائه

 أنه إليه أُوحى أنه ربه عن ُيخِبرُ  وھو الوَتين، منه يقَطعُ  وال باليمين، منه يأُخذ وال يقره، ُكلِّهِ  ذلك فى تعالى وهللا دائماً، عليھم

ً كَ  هللاِ  َعلَى اْفَتَرى ِممَّنِ  أَْظلَمُ {: ال  ،] 93: األنعام[}هللاُ  أَنَزلَ  َما ِمْثلَ  َسأُنِزلُ  َقالَ  َوَمن َشْىءٌ  إلَْيهِ  ُيوحَ  َولَمْ  إلَىَّ  أُوِحىَ  َقالَ  أَوْ  ِذبا

به َمنْ  معاِشرَ  فيلزُمكم  :منھما لكم بد ال أمرين أحدُ  كذَّ

 وجعله مقابلة، أعظمَ  ولقابله يديه، على ألخذ حكيم، قديرٌ  مدبِّرٌ  صانع للعالَم كان ولو ُمَدبَِّر، وال للعالَم، صاِنع ال: تقُولوا أن إما

 الحاكمين؟ وأحكم واألرض، السماواتِ  بملك فكيف ھذا، غيرُ  بالملوك يليقُ  ال إذ للظالمينَ  نكاال

ً  الخلق وإضالل والظلم، والسفه، الجور، من به يليق ال ما إلى الربِّ  ِنسبةُ : الثانى  الكاذب، رةنص َبلْ  ال اآلباد، أَبد دائما

ً  بالنبوة له والشھادة دعوته، وإظھار دائماً، كلماته وإعالء بعده، ِمن أمره وقيام دعواته، وإجابة األرض، من له والتمكين  قرنا

 رب فى قدحتم فلقد الراحمين، وأرحم الحاكمين، أحكم فعل من ھذا فأين وناد، مجمع كل فى األشھاد رؤوس على قرن بعد

ابين من كثيراً  أن ننكر ال ونحن بالكلية، وأنكرتموه طعن، أَشدَّ  فيه وطعنتم قدح، أعظمَ  العالمين  وظھرت الوجود، فى قام الكذَّ

. شأفته واستأصلوا دابره، وقطعوا أثره، فمحقوا وأتباعھم، ُرُسله عليه َسلَّط بل مدته، تطل ولم أمُره، له يتم لم ولكن َشْوكة، له

 .عليھا وَمن األرض يرث أن وإلى دنيا،ال قامت منذ عباده فى ُسنَّته ھذه
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 طريقه، سلك َمن بأنَّ  ُيقِرُّ  الكتاب أھل من منصف ُكلُّ  بل كاذب، أو ظالم إنه: نقول أن هللا معاذَ : قال الكالم، ھذا منى سمع فلما

اب، طريق سالكُ  يكون فكيف: له قلتُ  األُخرى، فى والسعادة النجاة أھل ِمن فھو أَثره، واقتفى  ِمن بزعمكم أثره مقتفىو الكذَّ

 والسعادة؟ النجاة أھل

 بأنه األخبار عنه تواترت قد وھو بد، وال تصديقُه لزمك فقد: قلت. إليھم ُيرَسل لم ولكن برسالته، االعتراف من ُبداً  يجد فلم

يھم، ِكَتاِبيھم أجمعيَن، الناس إلى العالَمين رب رسولُ   حتى منھم دينه فى يدُخلْ  لم َمن وقاتل دينه، إلى الكتاب أھل ودعا وأُمِّ

 .فوره ِمن ونھض الكافُِر، َفُبِھتَ  والجزية، بالصغار أقروا

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أنَّ : والمقصود  وكذلك ُتوفى، أن إلى وِنَحلِھم ِمللھم اختالف على الكفار ِجدالِ  فى يزل لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ظھور بعد يدعوھم أن وأمره والمدنية، المكية السورة فى أحسن ھى بالتى جدالھمب سبحانه هللا أمره وقد بعده، من أصحاُبه

ةِ  ة، ناِصراً  السيفُ  ُجِعلَ  وإنما الديُن، قام وبھذا الُمباھلة، إلى الُحجَّ ناِته، هللاِ  ُحَججَ  ينُصرُ  سيفٌ  السيوفِ  وأعدلُ  للُحجَّ  وھو وبيِّ

 .وأُمته رسوله سيفُ 

  فصل

م َمن أنَّ : ومنھا ً  عظَّ ، أشرك فقد المحضة، العبودية منزلة عن أخرجه بحيثُ  يستِحقُّھا، التى منزلته فوقَ  مخلوقا  مع وَعَبدَ  با

ُسل، دعوة لجميع مخالفٌ  وذلك غيره، هللا ُ  َصلَّى إنه: قوله وأما الرُّ  وإسحاق إبراھيم إله باسم نجران إلى كتب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ْحَمنِ  هللاِ  بِْسمِ : "ھرقل إلى كتب وقد وظاً،محف ذلك أظن فال ويعقوب، ِحيمِ  الرَّ  كما الملوك، إلى ُكتبه فى ُسنَّته كانت وھذه ،"الرَّ

 َوِكَتابٍ  اْلقُْرآنِ  آَياتُ  ِتْلكَ  طس،{: عليه ينزل أن قبل ذلك وقال ھذا، الرواية ھذه فى َوقع وقد تعالى، هللا شاء إن سيأتى

ِبين  .تبوك من مرجعه بعد نجرانَ  إلى وكتابه باتفاق، مكيَّة السورة ھذه فإن غلط، لىع غلط وذلك] 1: النمل[}مُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فإنَّ  والتكبر، التعاظمُ  منھم ظھر إذا كالمھم وتركِ  الكفار، ُرُسل إھانةِ  جواز: وفيھا  ُيكلِّم لم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُسل،  .وُحالھم ُحللھم وألقوا سفرھم، ثياب لبسوا حتى عليھم السالم يُردَّ  ولم الرُّ

نَّة أنَّ : ومنھا ةُ  عليھم قامت إذا الباطل أھل مجادلة فى السُّ وا بل يرجعوا، ولم هللاِ، ُحجَّ  المباھلة، إلى يدعَوھم أن العناد على أصرُّ

ه ابنُ  إليه ودعا بعدك، ِمن ألُمتك ليس ذلك إنَّ : يقل ولم رسولَه، بذلك سبحانه هللاُ  أمر وقد  عليه أنكر لمن عباس بن هللا عبدُ  عمِّ

 ذلك، عليه ُينكر ولم اليدين، رفع مسألة فى الثورىَّ  سفيانَ : األوزاعىُّ  إليه ودعا الصحابة، عليه ُينكر ولم الفروع، مسائل بعضَ 

ة تمام من وھذا  .الُحجَّ

 الجزية ضربِ  مجرى ذلك ويجرى ھا،وغير الثياب وِمن األموال من اإلمام يريد ما على الكتاب أھل صلح جواز: ومنھا

 معاذاً  بعث ولما أحبوا، كما يقتِسُمونھا عليھم جزيةً  المالُ  ذلك يكون بل بجزية، منھم واحد كل ُيفرد أن إلى يحتاج فال عليھم،

ً  َعْدله أو ديناراً، حالم كل من يأخذ أن أمره اليمن إلى  وكانوا مسلم، يھمف يكن لم نجران أھلَ  أن الموضعين بين والفرق. معافريا

 يخصون والفقھاء منھم، واحد كل على الجزية يضِربَ  أن فأمره يھود، فيھم وكان اإلسالم، دار فكانت اليمن وأما صلح، أھل

 .عام كل فى الَصَغار وجه على الكفار من مأخوذ مال فإنه جزية، وكالھما األول، دون القسم بھذا الجزية
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ة فى ثبوُتھا يجوز ھذا وعلى أيضاً، الدية فى تثبت كما ة،الِذمَّ  فى الُحلل ثبوت جواز: ومنھا مان الَسلَم بعقد الِذمَّ لَِف، وبالضَّ  وبالتَّ

 .والخلع الصداق بعقد فيھا تثبت كما

 .بحسابه أموالھم من بغيره المال من عليه صالحوا ما على معاوضُتھم يجوز أنَّه: ومنھا

ً  وُيضيفوھم وُيكرموھم، ُرُسَله واُيؤو أن الكفار على اإلمام اشتراطُ : ومنھا  .معدودة أياما

 لكن مضمونة، العارية تلك وأن حيوان، أو متاع، أو سالح، ِمن إليه المسلمون يحتاج ما عارية عليھم اشتراطه جوازُ : ومنھا

م وقد محتمل، ھذا بالشرع؟ أو بالشرط مضمونة ھى ھل ح وقد ُحَنْين، غزوة فى عليه الكالم تقدَّ  مضمونة بأنھا اھاھن صرَّ

 .التلف لضمان يتعرض ولم بالرد،

ھم ال كما وھذا دينھم، فى حرام ألنھا الربوية، المعامالت على الكتاب أھلَ  ُيقِرُّ  ال اإلمامَ  أنَّ : ومنھا  على وال الّسْكِر، على ُيقِرُّ

َنى، اللِّواط ھم بل والزِّ  .ذلك على يحدُّ

 .ظلم وكالھما المسلمين، حق فى ذلك يجوز ال كما آخر، بظلم لكفارا من رجلٌ  ُيؤخذ أن يجوزُ  ال أنَّه: ومنھا

ة العھد عقدَ  أنَّ : ومنھا ة العھد أھل بنصح مشروطٌ  والِذمَّ  لھم عھد فال دينھم، فى وأفسدوا المسلمين غشُّوا فإذا وإصالحھم، والِذمَّ

ة، وال  وبانتقاض الجاِمع، إلى سرى حتى دمشق فى العظيمَ  الحريق حرقوا لما عھدھم انتقاض فى وغيُرنا نحن أفتينا وبھذا ِذمَّ

 باإلسالم والضرر الغش أعظم ِمن ھذا فإنَّ  األمر، ولى إلى يرفعه ولم ذلك، علم وَمن بل ما، بوجه وأعانھم واطأھم َمن عھد

 .والمسلمين

 وال له غرض ال الذى وھو أميناً، ونيك أن ينبغى وأنه اإلسالم، مصلحة فى الُھدنة أھل إلى العالِم الرجل اإلمامُ  بعثُ : ومنھا

اح بن ُعبيدة أبى كحال األمين، حقُّ  األمين ھو فھذا بغيرھا، يشوُبھا ال ورسوله، هللا مرضاة مجردُ  مراُده وإنما ھوى،  .الجرَّ

 .العلم أھل سأل المسؤول، على أشكل فإن عنه، سألوه عما وجواُبھم الكتاب أھل مناظرةُ : ومنھا

 أُْختَ  َيا{: تعالى قوله المغيرة على ُيشكل لم وإال خالفه، على دليلٌ  يقومَ  حتى ظاھره على ُيحمل اإلطالق عند مالكال أنَّ : ومنھا

 بن ھارون أنه ھذا إلى ضمَّ  المورد بل اإلشكال، يلزم حتى عمران بن ھارون أنه على يدل ما اآلية فى وليس ھذا ،}َھاُرونَ 

 إيراد فإيراُده ذلك، من شىء على اللَّفظ يدل ال أنه ومعلوم عمران، بن موسى أخو هأن إليه ضم حتى بذلك يكتف ولم عمران،

 .القصد فساد أو الفھم، سوء من إما وھو فاسد،

ُ  َصلَّى النبى إنَّ : إسحاق ابنِ  قول وأما  صدقاِتھم، ليجمع نجرانَ  أھل إلى عنه هللا رضى طالب أبى بن علىَّ  بعث َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِبىَّ  أنَّ  وغيُره ھو ذكره ما منه وأشكلُ  تجتمعان، ال والجزية الَصَدقةَ  ألن متناقٌض، كالمٌ  أنه ُيظن فقد بجزيتھم، عليه دمويق  النَّ

ُ  َصلَّى  بنجران، كعب بن الحارث بنى إلى عشر سنة األُولى ُجمادى أو اآلخر، ربيع شھر فى الوليد بن خالد بعث َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 قدم حتى خالد فخرج فقاتلھم، يفعلوا لم وإن منھم، فاقبل استجاُبوا فإن ثالثاً، ُيقاِتلَھم أن قبل اإلسالم إلى يدُعَوھم أن هوأمر

 ُيعلِّمھم خالد فيھم فأقام إليه، ُدُعوا فيما ودخلوا الناُس، فأسلم اإلسالم، إلى ويدعون وجه، كل فى يضربون الركاب فبعث عليھم،



144 

 

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى بذلك وكتب اإلسالَم، ُ  َصلَّى هللا رسولُ  إليه فكتب َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  إليه وُيقبل ُيقبل، أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

م وقد بوفدھم، ُ  َصلَّى هللا رسول على َوفُدوا أنھم تقدَّ  ال وأن أمن كتاب لھم وكتب ُحلَّة، ألفى على فصالحھم َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .ُيعشروا وال ُيحشروا، وال دينھم، عن ُيغيَّروا

يين، نصارى: صنفين كانوا نجران أھل أنَّ : ھذا وجواب م، ما على النصارى فصالحَ  وأُمِّ  إليھم فبعث منھم، األُميِّون وأما تقدَّ

ُ  َصلَّى النبىِّ  على وفُدھم وقدم فأسلموا الوليد، بن خالدَ  ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لھم قال الذين ھمو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ِبمَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ق، وال نجتمع كنا: قالوا ؟،"الَجاِھلَيَّةِ  فى َقاَتلَُكم َمنْ  َتْغلُِبونَ  ُكْنُتم  بن َقْيس عليھم وأمَّرَ  ،"صدقتم: "قال بظلم، أحداً  نبدأ وال نتفرَّ

ً  بعث: هفقول كعب، بن الحارث بنو ھم وھؤالء الُحصين،  الطائفتين به أراد جزيتھم، أو بصدقاتھم ليأتيه نجران أھل إلى عليا

 .النصارى وجزية منھم، أسلم َمن صدقات نجران، أھل من

 الروم عرب ملك الُجَذامى عمرو بنِ  َفْرَوةَ  رسول قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى الُجذامى َعْمرو بن فروة وبعث: إسحاق ابن قال  بيضاء، بغلة له وأھدى بإسالمه، رسوالً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 من ذلك الرومُ  بلغ فلما الشام، أرض من حوله وما َمعانَ  منِزلُه وكان العرب، من يليھم َمن على للروم عامالً  فروةُ  وكان

 :قال بفلسطين، ،"عفراء: "له يقال لھم ماء على لصلبه الرومُ  اجتمعت فلما عندھم، فحبسوه أخذوه، حتى طلبوه إسالمه،

َواِحلِ  إْحَدى َفْوقَ  َعْفَرا َماءِ  َعلى...  َحلِيلھا ِبأَنَّ  َسْلَمى أََتى َھلْ  أاَل  الرَّ

ھا الَفْحلُ  َيْضِرب لم َناَقةٍ  َعلى َبةً ...  أُمَّ  ِبالَمَناِجلِ  أَْطَرافُھا ُمَشذَّ

ْھرى وزعم: إسحاق ابن قال موه، لما أنھم الزُّ  :قال ليقُتلوه قدَّ

 وَمَقامى أْعُظمى لَِربِّى ِسْلمٌ ...  ِبأَنَِّنى الُمْسلِِمينَ  َسَراةَ  َبلِّغْ 

 .تعالى هللا يرحمه الماء ذلك على وصلبوه عنقه، ضربوا ثم

ُ  َصلَّى هللا رسول على بكر بن سعد بنى وفد قدوم فى: فصل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ثنى: إسحاق ابن قال  بكر بن سعد بنو بعثتْ : قال عباس، ابن عن عباس، ابن مولى ُكريب عن ويفعن بن الوليد بن محمد حدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى وافداً  َثعلبة بن ِضَمام  على دخلَ  ثم فعقله، المسجد، باب على بعيَره فأناخ عليه، فَقِدمَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  لِب؟ َعْبدِ  ابنُ  أيُّكم: فقال أصحابه، فى جالس المسجد فى وھو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال الُمطَّ  هللاَّ

لِب َعْبدِ  اْبنُ  أَنا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   المسألة، فى عليك وُمْغلِظٌ  سائِلُك إنى المطلب؛ عبد ابنَ  يا: فقال ،"نعم: "فقال محمد؟: فقال ،"الُمطَّ

ا َفَسلْ  َنْفِسى فى أَِجدُ  الَ : "لفقا. نفسك فى تِجَدن فال  َمنْ  وإله قبلك، كان َمنْ  وإله أھلِك، وإله إلھك هللاَ  أَْنُشُدكَ : فقال" لك بدا َعمَّ

ُ  بعدك، كاِئنٌ  ھو  .بعدك كاِئنٌ  ھو َمن وإله قبلك، َكان َمنْ  وإله إلھَك، هللاَ  فأَْنُشُدكَ : قال ،"نعم اللُھمَّ : "قال رسوالً؟ إلينا بعَثك آ

 ُ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال يعُبدون؟ آباؤنا كان التى األنَدادَ  ھذه نخلَع وأن شيئاً، به ُنشِركُ  ال نعُبَده أن أَمَركَ  آ : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، والصياَم، والزكاَة، الصالَة،: فريضةً  فريضةً  اإلسالم فرائِضَ  يذُكر جعل ثم ،"نعم اللُھمَّ "  ينُشُده ُكلَّھا، سالماإل وفرائضَ  والَحجَّ
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 ورسولُه، عبُده محمداً  أنَّ  وأشھدُ  هللا، إال إله ال أنَّ  أشھدُ  فإنى: قال فرغ إذا حتى قبلھا الَّتى فى نشَده كما فريضة ُكلِّ  عند

ً  انصرف ثم أنقُُص، وال أزيدُ  ال عنه، نھيتنى ما وأجتنبُ  الفرائَض، ھذه وسأؤدى ُ  َصلَّى هللا رسول فقال بعيره، إلى راجعا  هللاَّ

 فأطلق بعيره، أتى ثم غديرتين، ذا أشعرَ  جلداً  رجالً  ِضمام وكان" الَجنَّة َيْدُخلِ  الَعقِيَصَتْيِن، ُذو َيْصُدقْ  إنْ : "ولىَّ  حين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

لَ  وكان عليه، فاجتمعوا قومه، على َقِدمَ  حتَّى خرجَ  ثم ِعقاله، ى، تُ الال بئستِ : قال أن به تكلَّم ما أوَّ  ِضمام، يا َمهْ : فقالُوا والُعزَّ

ً  عليه وأنزل رسوالً، بعث قد هللا إنَّ  ينفَعاِن، وال َيُضران ما إنھما ويلَكم،: قال. والُجذام والجنوَن، البرَص، اتق  به استنقذكم كتابا

 فوهللاِ  عنه، ونھاكم به أمركم بما عنده ِمن كمجئتُ  قد وإنى ورسوله، عبُده محمداً  وأنَّ  هللا، إال إله ال أنْ  أَشھدُ  وإنى فيه، كنتم مما

ً  إال امرأة وال رجلٌ  حاِضرِته فى اليوم ذلك من أمسى ما  مسلما

 .ھذه بنحو أنس حديث من" الصحيحين" فى والقصة ثعلبة، بن ِضمام ِمن أفضل قومٍ  بوافد سمعنا فما: إسحاق ابن قال

 كالم من مدرجة اللَّفظة ھذه أنَّ  فالظاھر بعيد، وھذا الَحّج، فرض بعد انك ِضمام قدوم أن على يدل القصة ھذه فى الَحجّ  وذكر

 .أعلم وهللا.. الرواة بعض

ُ  َصلَّى هللا رسول على وقومه هللا عبد بن طارق قدوم فى: فصل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

اد، بن جامع عن البيھقى، بكر ألبى ذلك فى روينا ثنى: قال شدَّ  بسوق لقائم إنى: قال. هللا عبد بن طارق: له ُيقال رجل حدَّ

 بالِحجارة َيرميه يتبُعه ورجل ،"ُتْفلُِحوا هللاُ  إال إله ال: قولُوا الناس؛ أيُّھا يا: "يقول وھو له ُجبَّة عليه رجل  أقبل إذ المجاز،

قوه ال الناُس؛ أيُّھا يا: يقول اب، فإنه ُتصدِّ : قال هللا، رسولُ  أنه يزعمُ  الذى ھاشم بنى من غالم ھذا: فقالوا ھَذا؟ َمنْ : فقلتُ  كذَّ

ه ھذا: قالوا ھذا؟ به يفعل الذى ھذا َمن: قلتُ  ى، عبدُ  عمُّ َبَذةِ  من َخرجنا وھاجُروا، الناُس، أسلم فلما: قال الُعزَّ  المدينةَ  ُنريدُ  الرَّ

ً  فلبسنا نزلنا لو: قلنا ونخلھا، حيطانھا ِمن دنونا فلما تمرھا، ِمن نمتارُ   ِمن: وقال فسلَّم له، ِطمرين فى رجل فإذا ھذه، غيرَ  ِثيابا

َبَذةِ  من: قلنا القوُم؟ أقبلَ  أين : قال. تمرھا من نمتارُ : قلنا فيھا؟ حاجُتكم ما: قال المِدينَة، َھِذهِ  ُنريدُ : قلنا ُتريدون؟ وأين: قال. الرَّ

ً  وكذا بكذا نعم: الواق ھذا؟ جملكم أتبيعون: فقال مخطوم، أحمر جمل ومعنا لنا، ظعينةٌ  ومعنا  فما: قال تمر، من صاعا

 ِبعنا ما وهللاِ  صنعنا، ما: قلنا ونخلھا، المدينة بحيطان عنا تواَرى فلما فانطلق، الجمل، بِخطام فأخذ شيئاً، قلنا مما استوضعنا

 أنا البدر، ليلَةَ  القمر ِشقةُ  وجھه أنَّ ك رجالً  رأيتُ  لقد وهللاِ : معنا التى المرأةُ  تقولُ : قال ثمناً، له أخذنا وال نعرف، ممن جملنا

 .جملكم لثمن ضامنة

ً  رأيتُ  ما بكم، يغِدرُ  ال رجل وجه رأيتُ  فلقد َتالوموا، فال: الظعينة قالت إسحاق ابن رواية وفى  من البدر ليلةَ  بالقمر أشَبهَ  شيئا

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  رسولُ  أنا: فقال رجلٌ  أقبل إذ كذلك ھم فبينما وجھه،  واشبعوا، فُكلوا، تمُركم، ھذا إليكم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 يخطبُ  المنبر على قائم ھو فإذا المسجد، فدخلنا المدينة، دخلنا ثم واستوفينا، واكتلنا شِبعنا، حتى فأكلنا واستوفوا، واكتالُوا،

قُوا: " يقول وھو خطبته من فأدركنا الناس، َدَقةَ  َفإنَّ  َتَصدَّ ْفلَى، الَيدِ  ِمنَ  َخْيرٌ  الُعْليا الَيدُ  ُكْم،لَ  َخْيرٌ  الصَّ  وأُْخَتكَ  وأََباكَ  أُمَّكَ  السُّ

 الجاھلية، فى دماء ھؤالء فى لنا هللا؛ رسول يا :فقال األنصار، من: قال أو يربوع، بنى من رجل أقبل إذ" أَْدَناكَ  وأَْدَناكَ  وأََخاكَ 

ً  إنَّ : "فقال  .مرات ثالث" َولَدٍ  َعلَى َتْجنى ال أُّما
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 ُتجيب وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى عليه وقدم ُكونِ  من وھم ُتجيب، وفد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  هللا فرض التى أموالھم صدقات معھم ساقوا قد رجالً  عشر ثالثةَ  السَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فُسرَّ  عليھم،  فقال أموالنا، فى هللا حق إليك سقنا هللا؛ رسول يا: وقالوا منزلھم، وأكرم بھم، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وھا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فقرائنا، عن َفَضل بما إال عليك قدمنا ما هللا؛ رسول يا: قالوا" فَُقَراِئُكم على َفاْقِسُموھا ُردُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال ُتجيب، من الحى ھذا به وفد َما بمثل العرب ِمن وَفدَ  ما هللا؛ رسولَ  يا: بكر أبو فقال  إنَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وسألوا ،" لإليَمان َصْدَرهُ  َشَرحَ  َخْيراً  ِبهِ  أرادَ  َفَمنْ  وَجلَّ، َعزَّ  هللاِ  ِبَيدِ  الُھَدى  لھم فكتب أشياء، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فازداد والسنن، القرآن عن يسألونه وجعلوا بھا،  ِضيافتھم، ُيحسن أن بالالً  وأمر رغبة، بھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  برؤيتنا فنخِبُرھم وراءنا َمن إلى نرِجعُ : فقالوا ُيعجبكم؟ ما: لھم فقيل الْلَبث، ُيطيلوا ولم أياماً، فأقاموا  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى جاؤوا ثم علينا، ردَّ  وما إياه، ِمناوكال َوَسلَّمَ  ُعونه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ما بأرفع فأجازھم بالالً، إليھم فأرسل ُيودِّ

 فلما ،"إلينا وهأرسل: "قال سناً، أحدُثنا ھو رحالنا على خلفناه غالم نعم،: قالوا ؟"أََحدٌ  ِمْنُكمْ  َبقِىَ  َھلْ : "قال. الوفودَ  به ُيجيزُ  كان

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى انطلِق: للغالم قالوا ِرحالھم، إلى رجعوا ا منه، حاجَتك فاقِض  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  منه حوائجنا قضينا قد فإنَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  أتى حتى الغالمُ  فأقبل وودعناه،  الرھط ِمن: يقول أْبَذى، بنى ِمن امرؤ إنى هللا؛ رسول يا: فقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أصحابى، كحاجة ليست حاجتى إنَّ : قالَ  ؟"حاجُتك وما: "قال. هللا رسول يا حاجتى فاقض حواِئَجھم، فقضيتَ  آنفاً، أتوك الذين

 وجلَّ  عزَّ  هللا ألَ تس أن إال بالدى من أعَملنى ما وهللاِ  وإنى صدقاتھم، من ساقوا ما وساقُوا اإلسالم، فى راغبين َقِدُموا كانوا وإن

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال قلبى، فى ِغناى يجعل وأن ويرحمنى، لى يغفر أن  لَُه، اْغفِرْ  اللُھمَّ : "الغالم إلى وأقبل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 رسولَ  واَفْوا ثم أھليھم، إلى راجعين فانطلقوا أصحابه، من لرجل به أمر ما بمثل له أمر ثم ،" َقْلِبهِ  فى ِغناهُ  واْجَعلْ  واْرَحْمُه،

ُ  َصلَّى هللا ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال أْبَذى، بنو نحن: فقالوا عشر، سنةَ  ِبِمَنى الموسم فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َفَعلَ  ما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، مثله رأينا ما هللا؛ رسول يا: قالوا ؟"َمَعُكم أتانى الَِّذى الُغالمُ  ثنا وال قطُّ  الدنيا اقتسموا الناسَ  أن لو هللا، رزقه بما منه بأقنعَ  ُحدِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال إليھا، التفتَ  وال نحَوھا نظر ما ً  َيُموتَ  أَنْ  ألْرُجو إنى ِ  الَحْمدُ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ : منھم رجل فقال ،"َجِميعا

ً  الرجلُ  يموتُ  ليس أوَ  ُ  َصلَّى هللا رسول فقال ؟هللا رسولَ  يا جميعا ْنَيا، أْوِدَيةِ  فى وُھُموُمه أْھَواؤه َتَشعَّبُ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َفلََعلَّ  الدُّ

 حال، أفضلِ  على فينا الغالمُ  ذلك فعاش: قالوا ،"َھلَك أيِّھا فى وَجلَّ  عزَّ  هللا ُيبالى فال األَْوِدَيةِ  ِتْلكَ  َبْعِض  فى ُيْدِرَكهُ  أَنْ  أَجلَهُ 

ُ  َصلَّى هللا رسول توفى فلما ُرِزَق، بما وأقنعه الدنيا، فى وأزھده  قام اإلسالم، عن اليمن أھل من رجع َمنْ  ورجعَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

يق بكر أُبو وجعل أحد، منھم يرجع فلم واإلسالم، هللا فذكَّرھم قومه، فى دِّ  به، قام ماو حالُه، بلَغه حتى عنه ويسأل َيْذُكره الصِّ

 .خيراً  به يوصيه لبيد بن زياد إلى فكتب

 قُضاعة ِمن ُھَذْيم َسعد بنى وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول على قدمتُ : ُھَذْيم سعد بنى من أبيه عن النعمان، أبى عن الواقدى، قال  قومى، من َنَفرٍ  فى وافداً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  ىَصلَّ  هللا رسولُ  أوطأ وقد  وإما فيه، راغبٌ  اإلسالم فى داخل إما: ِصنَفانِ  والناسُ  العرب، وأداخَ  غلبًة، البالدَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فنجدُ  بابه، إلى انتھينا حتى المسجدَ  نُؤمُّ  خرجنا ثم المدينة، من ناحيةً  فنزلنا السيف، من خائفٌ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  نلقى حتى صالتھم فى الناس مع ندخل ولم ناحيًة، فقُمنا المسجد، فى ِجنازة على ىُيَصلِّ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى هللا رسولُ  انصرف ثم ونبايَعه، : فقال ،ُھَذْيم سعد بنى من: فقلنا ؟"أَْنُتم َمنْ : "فقال بنا، فدعا إلينا، فنظر َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 فقال ُنبايَعك، حتى لنا يجوز ال ذلك أنَّ  ظننا هللا؛ رسول يا: قلنا ؟"أَِخيُكم َعلى َصلَّيُتم َفَھالَّ : "قال. نعم: قلنا ؟"أَْنُتم أمسلُِمون"

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  ُ  َصلَّى هللا رسولَ  يعناوبا فأسلمنا: قالوا ،"ُمْسلُِمون َفأَْنُتم أَْسلَْمُتم أَْيَنَما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فبعث أصغَرنا، عليھا خلفنا قد رحالنا إلى انصرفنا ثم اإلسالم، م إليه، بنا َفأُِتىَ  طلبنا، فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فتقدَّ

 ،" َعلَْيهِ  هللاُ  َباَركَ  َخاِدُمُھم، الَقْوم أْصَغرُ : "فقال خاِدُمنا، وإنه أصغُرنا إنه هللا؛ رسولَ  يا: فقُلنا اإلسالم، على فبايعه إليه، صاحُبنا

ُ  َصلَّى هللا رسول لدعاء للقرآن وأقرأَنا خيَرنا، وهللاِ  فكان: قال ره ثم له، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسولُ  أمَّ  علينا، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

نا فكان ة من بأواقٍ  فأجازنا بالالً  أمر االنصراف، أردنا ولما ،َيُؤمُّ  .اإلسالم هللاُ  فرزقھم قومنا، إلى فرجعنا منا، رجل لكل فِضَّ

 َفَزارة بنى وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  رجعَ  ولما": االكتفاء" كتاب فى سالم بن الربيع أبو قال  َفَزارة بنى وفدُ  عليه َقِدمَ  َتُبوك، ِمن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 رملة دار فى فنزلوا أصغُرھم، وھو حصن، بنِ  ُعَيْينة أخى ابن قيس بن والُحرُّ  ِحصن، ابنُ  خارجةُ  فيھم رجالً، عشر بضعة

ُ  َصلَّى هللا رسول وجاؤوا الحارث، بنت ينَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  هللا رسولُ  مفسألھ ِعجاٍف، ِركاب على ُمسِنُتونَ  وھم باإلسالم مقرِّ

ُ  َصلَّى  عيالنا، وَغِرثَ  جناُبنا، وأجدب مواشينا، َوَھلََكتْ  بالُدنا، أسَنَتتْ  هللا؛ رسولَ  يا: أحدُھم فقال بالدھم، عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال إليك، ربُّك لنا وليشفع ربك، إلى لنا واشفعْ  ُيغيُثنا، ربك لنا فادعُ   يا َوْيلَكَ  هللا، ُسْبحانَ : "َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  هللاَّ

نا َيْشَفعُ  الَِّذى َفَمنِ  وَجلَّ، َعزَّ  َربِّى إلى َشَفْعتُ  إنَّما ھذا، َمواتِ  ُكْرِسيُّه َوِسعَ  الَعِظيُم، ُھو إالَّ  إله ال إليه؟ َربُّ  َتِئطُّ  َفھى واألْرَض، السَّ

ْحلُ  َيِئطُّ  َكما وَجالَلِهِ  َعَظَمِته ِمنْ  ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وقال ،"الَجِديد الرَّ  َشَغفُِكمْ  ِمنْ  لَيْضَحكُ  وَجلَّ  َعزَّ  هللاَ  إنَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

نا ويضحكُ  هللا؛ رسولَ  يا: األعرابى فقال ،" ِغَياثُكمْ  وقُْربِ  وأَْزلِكْم،  َربٍّ  ِمنْ  َنْعَدم لَنْ : األعرابى فقال" نعم: "قال وَجلَّ؟ َعزَّ  ربُّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  فضِحكَ  خيراً، يضَحكُ   من شىء فى يديه يرفع ال وكان بكلمات، فتكلَّم المنبَر، وَصِعدَ  قوله، من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 واْنُشرْ  وَبَھاِئَمَك، بالََدكَ  اْسقِ  اللُھمَّ : " دعائه من ُحفِظَ  مما وكان إبطيه، بياضُ  رؤى حتى يديه فرفع االستسقاء، رفع إال الدعاء

ً  اْسقِنا اللُھمَّ  الَميِّت، َبلََدكَ  وأْحى َرْحَمَتَك، ً  ُمغيثا َغْيثا ً  َمريئا ً  َمِريعا ً  َطَبقا ً  آِجٍل، َغْيرَ  َعاِجالً  واسعا ، َغْيرَ  َنافِعا  ُسْقيا اللُھمَّ  ضارٍّ

َ  ال َرْحَمةٍ   ".األَْعَداء على واْنُصرنا غيثَ ال اْسقِنا اللُھمَّ  َمْحق، وال َغَرٍق، وال َھْدٍم، وال َعَذاٍب، ُسْقيا

  أَسد بنى وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى عليه وَقِدم ُ  َصلَّى هللا ورسولُ  ُخويلد، بن وطلحةُ  معبد، ابن وابصة فيھم رھط، عشرةُ  أسد بنى وفدُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ا هللا؛ رسولَ  يا: متكلِّمھم لفقا فتكلَُّموا، المسجد، فى أصحابه مع جالسٌ  َوَسلَّمَ   عبُده وأنك له، شريكَ  ال وحَده هللا أنَّ  شھدنا إنَّ

: رسوله على هللا فأنزل: القرظى كعب بن محمد قال. وراءنا لمن ونحن بعثاً، إلينا َتْبَعثْ  ولم ِهللا، رسولَ  يا وجئناك ورسوله،

 ،]17: الحجرات[}َصاِدقِينَ  ُكْنُتمْ  إن لإِليَمانِ  َھَداُكمْ  أَنْ  َعلَْيُكمْ  َيُمنُّ  هللاُ  َبلِ  إْسالَمُكم، َعلَىَّ  َتُمنُّواْ  ال قُل أَْسلَُموْا، أَنْ  َعلَْيكَ  َيُمنُّونَ {

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  سألوا مما وكان ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فنھاھم الَحصى، وضربُ  والَكَھاَنةُ  الِعَياَفةُ  يومئذ عنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

: قالوا ؟"ِھىَ  وما: "قال بقيت؟ خصلةً  أرأيتَ  الجاھلية، فى نفعلھا كنا أُُمورٌ  ھذه إنَّ  هللا؛ رسول يا: فقالوا كله، ذلك عن َوَسلَّمَ 

 ".َعلِمَ  ِعْلِمهِ  ِمْثلَ  َصاَدفَ  َفَمنْ  األَْنبَِياِء، ِمنَ  َنبىٌ  ُعلَِّمهُ : "قال. الَخطُّ 
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  َبْھراء َوفدِ  قدوم فى: فصل

َبْير بنت ُضباعة أمى سمعتُ : قالت المقداد بنتِ  كريمةَ  عن الواقدى ذكر  اليمن ِمن بھراءَ  وفدُ  قدم: تقول المطلب عبد ابن الزُّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  على  فى ونحنُ  المقداد، باب إلى انتھوا حتى رواِحلھم يقوُدون فأقبلُوا رجالً، عشرَ  ثالثةَ  وھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ا قد َحيس ِمنْ  ِبجْفَنةٍ  وجاءھم فأنزلھم، بھم، فرحب المقداُد، إليھم فخرج ُحَديلة، ببنى منازلنا  لنجلس َيِحلُّوا أن قبل ھيأناھا كنَّ

ً  وكان المقداُد، فحملھا عليھا،  فى ألَُكلا تلك فجمعنا أَُكٌل، وفيھا الَقْصعُة، إلينا وُردَّتْ  َنِھلُوا، حتى منھا فأكلُوا الطعام، على كريما

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى بھا بعثنا ثم صغيرة، قصعةٍ   هللا رسولُ  فقال سلمة، أُمِّ  بيت فى فوجدْته موالتى، ِسدرة مع َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى  ؟"معبد أبى ضيفُ  فعل ام: "قال ثم" َضِعى: "قال هللا، رسولَ  يا نعم: سدرة قالت ؟"بھذا أرسلَتْ  ُضباعة: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  منھا فأصابَ : قالت عندنا،: قلتُ   ِسْدَرةُ، معھم وأكلت َنِھلُوا، حتى البيت فى معه وَمن ھو أكالً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ما الضيفُ  منھا فأكل: قالت موالتى، إلى القصعة فى بقى بما فرجعتُ : ِسدرة قالت ،"َضْيفُِكم إلى َبقِىَ  ِبَما اْذَھِبى: "قال ثم

 مثل على َنْقِدرُ  كنا ما إلينا الطعام أحبِّ  ِمن لَتْنَھلُنا إنك معبد أبا يا: يقولون القومُ  جعل حتى َتِغيضُ  وما عليھم، نرددھا أقاموا،

 بخبر معبد أبو فأخبرھم َبِع،الشِّ  فى عندك ونحن نحوه، أو الُعلَقةُ  ھو إنما ببالدكم الطعامَ  أنَّ  لنا ُذِكرَ  وقد الحين، فى إال ھذا

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  ھا، أكالً، منھا أكل أنه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللا رسول أصابعِ  بركةُ  فھذه وردَّ  القومُ  فجعل َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  ىَصلَّ  هللا رسولُ  أراد الذى وذلك يقيناً، وازدادوا هللا، رسول أنَّه نشھد: يقولون  أياماً، وأقاموا الفرائَض، فتعلَّموا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولَ  جاؤوا ثم عونه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .أھليھم إلى وانصرفوا بجوائزھم، لھم وأمر ُيودِّ

  ُعذرة وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول على وقدم  رسول فقال النعمان، بن جمرة فيھم رجالً، عشرَ  اثنا تسعٍ  سنة صفر فى رةُعذ وفد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا ه، قَُصى إخوة ُعذرة بنو نحن ُتنِكُره، ال َمن: متكلِّمھم فقال ؟"الَقْوم َمن: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  قُصياً، عضدوا الذين نحنُ  ألُمِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول قال وأرحام، َقراباتٌ  اولن بكر، وبنى ُخزاعة مكةَ  بطن ِمن وأزاحوا ً : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َما وأھالً، بكم مرحبا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وبشَّرھم فأسلموا، ،"بكم أَعرَفنى  رسولُ  ونھاھم بالده، ِمن ممتنع إلى ِھرقل وھرب الشام، بفتح َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا  فأقاموا األُضحية، إال عليھم ليس أنْ  وأخبرھم يذبحونھا، كانوا التى الذبائح وعن الكاھنة، سؤال عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ً  .أُجيزوا وقد انصرفُوا ثم رملة، بدار أياما

  َبلِىّ  وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسول على بھم وَقِدمَ  ،عنده الَبلَوى ثابت بن ُرويفع فأنزلھم تسع، سنة من األول ربيع فى َبلِىٍّ  وفد عليه وقدم  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  له فقال قومى، ھؤالء: وقال َوَسلََّم، ً : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َصلَّى هللا رسول لھم وقال فأسلموا، ،"َوِبَقْوِمكَ  بِكَ  َمْرحبا

 ُ َبْيب أبو له فقال ،"النَّارِ  فى َفُھوَ  اإلْسالِم، َغْيرِ  َعلى َماتَ  َمنْ  َفُكلُّ  لإلْسالَم، كمْ َھدا الَِّذى ِ  الَحْمدُ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  شيخُ  الضُّ

 َفُھوَ  َفقِيٍر، أو َغنِىٍّ  إلى َصَنْعَته َمْعُروفٍ  َوُكلُّ  َنَعْم،: "قال أْجر؟ َذلِكَ  فى لى فھل الضيافة، فى رغبة لى إنَّ  هللا؛ رسول يا: الوفد

يافة؟ وقتُ  ما هللا؛ رسول يا: قال ،"َصَدَقة ْيفِ  َيحلُّ  وال َصَدَقٌة، َفُھوَ  َذلِكَ  َبْعدَ  َكانَ  فما أياٍم، َثالَثة: "قال الضِّ  ِعْنِدكَ  ُيقِيمَ  أَنْ  لِْلضَّ

الة أرأيتَ  هللا؛ رسوَل◌َ  يا: قال ،"َفُيْحِرَجك ئبِ  أَوْ  ِخيكَ ألَ  أَوْ  لَكَ  ھىَ : "قال األرض؟ من الفالة فى أجدھا الغنم من الضَّ : قال ،"لِلذِّ
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ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فإذا منزلى، إلى فرجُعوا قاموا ثم: رويفع قال ،"َصاِحُبه َيِجَدهُ  َحتَّى دعه ولَُه، لَكَ  َما: "قال فالبعير؟  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُعوا ثم ثالثاً، فأقاموا غيره، منو منه يأكلون وكانوا ،"التَّمر بِھذا اْسَتِعنْ : "فقال تمراً، يحِملُ  منزلى يأتى َوَسلَّمَ   هللا رسول ودَّ

ُ  َصلَّى  .بالدھم إلى ورجعوا وأجازھم، َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

  فصل

ً  للضيف أنَّ : الفقه من القصةِ  ھذه فى  من وصدقةٌ  ُمستَحب، وتمامٌ  واجب، حقٌ : مراتب ثالثُ  وھو به، نزل َمن على حقا

ُ  َصلَّى النبىُّ  ذكر وقد ليلة،و َيْومٌ  الواجب فالحقُّ  الصدقات،  من صحته على المتفق الحديث فى الثالثة المراتب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أن الُخزاعى، شريح أبى حديث ِ  ُيْؤِمنُ  َكانَ  َمن: "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ،"َجاِئَزَته َضْيَفهُ  َفْلُيْكِرمْ  اآلِخر، والَيْومِ  با

َياَفةُ  ولَْيَلُته، َيْوُمه: "قال هللا؟ رسول يا جائزته وَما: قالوا  َيْثِوىَ  أَنْ  لَهُ  َيِحلُّ  وال َصَدَقة، َفُھوَ  َذلَك، َوَراءَ  َكانَ  َفما أيَّام، َثالَثةُ  والضِّ

 ".ُيْحِرَجه َحتَّى ِعْنَده

 ونحَوھا الشاةَ  أنَّ  على أصحابنا بعضُ  بھذا واستدل الملتقِط، كمل فھى صاحُبھا، يأتِ  لم إذا الشاة وأنَّ  الغنم، التقاط جوازُ : وفيه

 ماله، من عليه واإلنفاق ترِكه وبين ثمنه، وحفظ بيعه وبين قيمته، وعليه الحال، فى أكله بين الملتقِط ُيخيَّرُ  التقاطه يجوزُ  مما

ُ  َصلَّى ألنه وجھين، على به؟ َيرِجعُ  وھل  الثالثة، ھذه بين ُخيِّرَ  له، كانت وإذا صاحُبھا، يظھر أن إال له، جعلھا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 قبلَ  فيھا يتصرَّفُ  ال: الحسين أبو قال ھذا، خالف فعلى أحمد، أصحاب متقدمو وأما قيمتھا، أو إليه دفعھا صاحُبھا، ظھر فإذا

 قال وكذلك واحدة، رواية غيره وال بأكل يتصرَّف ال هفإن كالغنم، بنفسه يستقِلُّ  ال ما يأُخذُ : قلنا وإن: قال واحدة، رواية الَحْول

فُھا: الشاة فى طالب أبى رواية فى أحمد ونص عقيل، ابن ھا صاحبھا جاء فإن سنة، ُيعرِّ  يملك ال: الشريفان قال وكذلك إليه، َردَّ

فُھا أخذھا إذا الغنم وضالةُ : بكر أبو وقال. واحدة روايةً  الَحْول قبل الشاةَ   َيْعِرفْ  ولم السنةُ  مضت فإذا الواجب، وھو سنة، ُيعرِّ

ً  سنة تعريفُھا يكون قد إذ والمالك، الملتقِطِ  مصلحة إلى وأقربُ  أفقهُ  واألولُ  له، صاِحَبھا،كانت  أضعافَ  مالكھا لتغريمِ  مستلزما

 للذئب كانت يلتقُِطھا، وال يدُعھا: لقي وإن ذلك، الملتقِط تغريم استلزمَ  يرِجُع، ال: قلنا وإن بنفقتھا، عليه يرِجعُ : قلنا إن قيمتھا

 .المال بضياع يأمر ال والشارع وَتلَِفْت،

ً  وللدليل أصحابه، وأقوالِ  أحمد لنصوص مخالف رجحتموه الذى فھذا: قيل فإن  .أيضا

م فمما أحمد، نصوص مخالفة أما ً  ونص طالب، أبى رواية فى حكايته تقدَّ  شاةو مذبوحة شاة وجد مضطرٍ  فى روايته فى أيضا

فھا، أن ُيريد ذبحھا، قد صاحب لھا والمذبوحةُ  أُِحلَّت، الميتةُ  المذبوحة، من يأكل وال الميتة، من يأُكلُ : قال ميتة،  ويطلبَ  ُيَعرِّ

م، فقد األصحاب كالم مخالفةُ  وأما األَْولى، بطريق الحيةِ  الشاة فإبقاءُ  حالھا، على المذبوحة إبقاءَ  أوجب فإذا صاحَبھا،  وأما تقدَّ

ْئب، أَوْ  ألَِخيكَ  أَوْ  لَكَ  ھى: "فقال الغنم؟ ضالة فى ترى كيف هللا؛ رسولَ  يا: َعْمرو بن هللا عبد حديث ففى الدليل، مخالفةُ   لِلذِّ

 .والذبح البيع يمنع وھذا ،"َضالََّته أَِخيكَ  َعلى ُردَّ : "لفظ وفى". َضالََّتهُ  أَِخيكَ  َعلى اْحِبسْ 

 بل التعريف، بسقوط يقول ال وحفِظھا، وبيِعھا أكلِھا بين مخيَّرٌ  إنه: يقول وَمن التعريف، من أكثرُ  أحمد نص فى ليس: قيل

فھا فھا: أحمد فقول. القيمة أعطاه صاحُبھا ظھر فإن وعالَمتھا، ِشيَتھا عرف وقد ذلك، مع ُيعرِّ  باقية، وھى تعريفھا من أعم ُيعرِّ

ة فى مضمونة وھى تعريفھا أو  سنةً  تعريفھا إيجاب فى فإن السفر، فى التقطھا إذا سيما وال وملتقطھا، صاحبھا لمصلحة الِذمَّ
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 أنه وإخباَره بأخذھا، أمره ُينافى ما والھالك لإلضاعة تعريضھا ِمن تركھا وفى الشارُع، به يرضى ال ما والمشقة الَحَرج من

 .مثلھا أو قيمتھا وضمانُ  أكلُھا وإما ثمنھا، وِحْفظُ  بيُعھا إما: بد وال فيتعينُ  للذئب، كانت يأخذھا لم إن

 أبو وھو األجالء، الكبار المذھب بشيوخ ُيقاس وَمن األصحاب، أئمة أكبر من التخيير اختار فالذى األصحاب، مخالفة وأما

 .اإلحسان ُكلَّ  التخيير اختياره فى أحسن ولقد روحه، هللا قدَّس المقدسى محمد

 واألكل، بالبيع السفر وفى المفازة فى الملتقطة الشاة فى التصرف من المنع ىالشرع الدليل فى فأين الدليل، مخالفة وأما

 دليل، عليه يقوم أن فضالً  شريعةٌ  به تأتى ال ما ھذا عدمه؟ مع أو باإلنفاق، الرجوع مع سنة عليھا واإلنفاقِ  تعريفھا وإيجابِ 

ُ  َصلَّى وقوله  كان فإذا حقه، وُيزيل دونه، بھا يستأِثرَ  ال أنْ  به المراد أنَّ  فى صريح" َتهُ َضالَّ  أَخيكَ  َعلى اْحِبسْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ھا حبُسھا كان قيمتھا، أضعافَ  صاحبھا وتغريمِ  عليھا، واإلنفاقِ  سنة، تعريفھا من له خيراً  ثمنھا وحفظ بيعھا  ھو عليه وردُّ

 .التوفيق وبا.. ظاھر وھذا وقوته، بفحواه يقتضيه والحديثُ  الحظ، فيه له يكون الذى بالتخيير

اً  يكون أن إال اللُھمَّ  التقاُطه، يجوز ال البعيرَ  أنَّ : ومنھا  النص بتنبيه الشاة حكم فحكمه ونحوه، الذئب من يمتِنعُ  ال صغيراً  َفلُوَّ

 .وداللته

ة ذى وفد قدوم فى: فصل  ُمرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على وقِدمَ  ة ذى وفد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً◌ا هللا؛ رسول يا: فقالوا َعْوف، بن الحارث رأسُھم رجالً  عشر ثالثة ُمرَّ  إنَّ

مَ  غالب، بنِ  لؤى بنى من قوم نحن وعشيرُتك، قوُمك ُ  َصلَّى هللا رسول فتبسَّ  أھلَك؟ تركت أين: للحارث وقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ا وهللاِ : قال البالُد؟ وكيف: قال. واالھا وما ِبسالح: قال ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال. لنا هللا فادعُ  مخ، المال فى ما لُمْسِنُتوَن، إنَّ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فجاؤوا بالدھم، إلى االنصراف أرادوا ثم أياماً، فأقاموا"  الَغْيثَ  اْسقِِھمُ  اللُھمَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

عين ة، أواق بعشر فأجازھم ُيجيزھم، أن بالال فأمر له، ُمَودِّ ل فِضَّ  ورجعوا أُوقية، عشرة اثنتى أعطاه عوف بن الحارث وفضَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول دعا الذى اليوم ذلك ھو فإذا ُمِطْرُتم؟ متى: فسألوا مطيرة، البالد فوجُدوا بالدھم، إلى  فيه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .بالُدھم ذلك بعد وأخصَبتْ 

  َخْوالن وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى عليه وقِدمَ   َوَراَءَنا َمن على نحن هللا؛ رسول يا: فقالوا عشرة، وھم َخْوالن، وفدُ  عشر سنة شعبان شھر فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ل، َعزَّ  با مؤمنون ونحن قومنا، ِمن قون َوجَّ  وسھولَھا، األرض ُحُزونَ  اوركبن اإلبل، آباطَ  إليك ضربنا وقد برسوله، ومصدِّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال لك، زائرين وقدمنا علينا، ولِرسوله  والمنة ا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ِبُكلِّ  لَُكم َفإنَّ  إلىَّ  َمِسيِرُكم ِمنْ  َذَكْرُتمْ  َما أَمَّ

 َيا: قالوا ،"القَِياَمةِ  َيْومَ  ِجوارى فى َكانَ  ِبالَمِديَنِة، َزاَرنى َمنْ  فإنه لك، زاِئِرينَ : قولُكم وأما َحَسَنة، أَحِدُكم َبِعيرُ  َخطاَھا َخْطَوة

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  قال ثم َعلَْيِه، َتَوى ال الذى السفرُ  ھذا هللا؛ رسول  الذى َخْوالن صنم وھو ؟"أَنسٍ  َعم َفَعلَ  َما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

لناب أبِشْر،: قالوا يعبدونه كانوا كون كبيرة وعجوز كبير شيخ من بقايا منا بقيت وقد به، جئتَ  ما به هللاُ  دَّ  قدمنا ولو به، متمسِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول لھم فقال. وفِتنة ُغرور فى منه كنا فقد هللا، شاء إن لھدمناه عليه،  ِمنْ  َرأَْيُتم َما أَْعَظمَ  وَما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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مة، أكلنا َحتَّى أَْسَنْتَنا رأيتنا لقد: قالوا ؟"فِْتَنِته ً " أنس عم" ل ونحرناھا ثور، ِمائة به وابتعنا عليه، َقَدْرنا ما فجمعنا الرِّ  فى قُربانا

 ُيوارى الُعْشبَ  رأينا ولقد ساعتنا، ِمن الغيثُ  فجاءنا السباع، من إليھا أحَوجُ  ونحن السباع، َترُدھا وتركناھا واحدٍة، َغداةٍ 

ُ  َصلَّى هللا لرسول وذكروا ،"أنس عم" علينا أنعم: قاِئلُنا ويقول الرجاَل،  من ھذا لصنمھم َيقِسُمون كانوا ما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 وسَطه، له فنجعلُ  الزرَع، نزرعُ  كنا: قالوا ِبزعمھم،  وجزءاً  له، جزءاً  ذلك من يجعلون كانوا وأنھم وُحروثھم، أنعامھم

ً  ونسمى له، فنسميه  فالذى الريح، مالت وإذا ،"أنس عم" ل جعلناه  سميناه فالذى الريحُ  مالت فإذا ، حجرة آخر زرعا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  لھم فذكر ، نجعله لم جعلناه، ا ِ  َوَجَعلُواْ {: ذلك فى علىَّ  أنزل هللا أنَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  اْلَحْرثِ  ِمنَ  َذَرأَ  ِممَّ

ً  َعامِ َواألَنْ  ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال فيتكلم، إليه نتحاكم وكنا: قالوا ،]136: األنعام[}َنِصيبا َياِطينُ  ِتْلكَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ،"ُتَكلُِّمُكم الشَّ

. أحداً  يظلُِموا ال وأن جاوُروا، لمن الجوار وُحسنِ  األمانِة، وأداءِ  بالعھد، بالوفاء وأمرھم فأخبرھم، الدين، فرائض عن وسألوه

ْلمُ  فإن: "قال عوه ثم ،"القَِياَمةِ  َيْومَ  ُظلَُماتٌ  الظُّ  عم" ھدموا حتى عقدة َيُحلُّوا فلم قومھم، إلى فرجُعوا وأجازھم، أيام، بعد ودَّ

 ".أنس

  محارب وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  على وَقِدمَ  ھم العرب، أغلظَ  كانوا وھم الوداع، ةَحجَّ  عامَ  محارب وفدُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  هللا رسولِ  على وأفظَّ

ُ  َصلَّى ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فجاء هللا، إلى يدعوھم القبائل على َنْفَسهُ  َعْرِضهِ  أيامَ  المواسم تلك فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  منھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  مع جلُسوا أن إلى وَعشاء ِبَغداء يأتيھم ِباللٌ  وكان وا،فأسلم قومھم، ِمن وراَءھم عمن نائبين عشرة  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  َوَسلَّمَ  ه منھم، رجالً  فعرف العصر، إلى الظھر من يوما  هللا رسولَ  يا كأنك: قال إليه، النظرَ  ُيديمُ  المحاربى رآه فلما النظر، فأمدَّ

 بُعكاظ، الرد بأقبح ورددُتك الكالم، بأقبح وكلَّمُتك وكلَّمتنى، رأيتنى لقد وِهللا، أى: ربىُّ المحا قال ،"رأيُتك لقد: "قال توھمنى؟

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال الناس، على تُطوفُ  وأنت  أصحابى فى كان ما هللا؛ رسولَ  يا: المحاربىُّ  قال ثم ،"نعم: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

قتُ  حتى أبقانى الذى هللا فأحمد منى، إلسالما عن أبعدُ  وال يومئذ، عليكَ  أشدُّ   معى كانوا الذين الَنَفرُ  أُولئك مات ولقد بك، صدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال دينھم، على  لى استغفر ِهللا؛ رسولَ  يا: المحاربىُّ  فقال ،"َوَجلَّ  َعزَّ  هللاِ  ِبَيدِ  القُلُوبَ  ھِذهِ  إنَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  فقال إيَّاك، تىمراجع ِمن  .أھليھم إلى انصرفُوا ثم ،"الُكْفر ِمنَ  َقْبلَهُ  َكانَ  َما َيُجبُّ  اإلْسالمَ  إنَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ثمان سنة فى ُصَداء وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى عليه وَقِدمَ   بنَ  قيسَ  عليه استعمل بعثاً، وھيأ بعوثاً، بعث الِجْعَراَنِة، من فانصر لما أنه وذلك ُصداء، وفد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 يطأ أن وأمره المسلمين، ِمن أربعمائةٍ  فى قناة بناحية وعسكر سوداء، رايةً  إليه ودفع أبيض، لواءً  له وعقد عبادة، بن سعدِ 

ُ  َصلَّى هللا رسول على فقدم ُصداء، فيھا كان اليمن من ناحيةً   َصلَّى هللا رسولَ  فأتى بالجيش، وعلم منھم، رجل َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُ ُ  َصلَّى هللا رسول فردَّ  بقومى، لك وأنا الجيَش، فارُددِ  ورائى َمن على وافداً  جئُتك ِهللا؛ رسولَ  يا: فقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

دائ وخرج َقَناة، َصْدرِ  من سعد بن قيسَ  َوَسلَّمَ  ُ  َصلَّى هللا رسولِ  على فقِدم قومه، إلى ىالصُّ  رجالً  عشر خمسة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

، ينِزلوا دعھم ِهللا؛ رسولَ  يا: ُعبادة بن سعدُ  فقال منھم،  رسول إلى بھم راح ثم وكساھم، وأكرمھم، فحيَّاھم عليه، فنزلُوا علىَّ

ُ  َصلَّى هللا  فيھم ففشا قومھم، إلى فرجعوا قومنا، من وراءنا َمن على لك نحنُ : فقالوا اإلسالم، ىعل فبايُعوه َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى هللا رسولَ  فوافى اإلسالم، ة فى رجل مائةُ  منھم َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الُمْصَطلِِق، بنى بعض عن الواقدى ھذا ذكر الوداع، َحجَّ

دائى، الحارث بن زياد حديث من وذكر ُ  َصلَّى هللا رسول على قدم الذى أنه الصُّ  لك وأنا الجيشَ  ارُددِ : له فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ھم، بقومى،  ِمن هللا رسولَ  يا بلى: قلتُ : قالَ  ؟"َقْوِمكَ  فى لَُمَطاعٌ  إنَّكَ  ُصداٍء، أخا يا: "لى فقال عليه، قومى وفدُ  وقدم: قال فردَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  مع ھذا زيادٌ  وكان رسوله، ومن وَجلَّ، َعزَّ  هللا  هللا رسول فاعَتشى: قال أسفاره، بعض فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى قون أصحاُبه فجعل: قال قوياً، رجالً  وكنت معه، واعتشينا ليالً  سار أى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  كان فلما َغْرَزهُ، ولِزْمتُ  عنه، يتفرَّ

َحر، فى ن: "قال السَّ ْنتُ " ُصداء أخا يا أذِّ  ھل ُصداء؛ أخا يا: فقال رجع، ثم لحاجته، فنزل ذھبنا، حتى سرنا ثم راحلتى، على فأذَّ

 أصحاُبه فجعل القعب، فى اإلداوة فى ما فصببتُ " ُصبَّ : "فقال به، فجئت" ھاته: "فقال إداوتى، فى شىء معى: قلت ماء؟ معك

ً  أصابعه من أصبعين كل بين يتُ فرأ اإلناء، على كفَّه وضع ثم يتالحقون،  أستحيى أنى لوال ُصَداء؛ أخا يا: "قال ثم تفوُر، َعْينا

ن: "وقال توضأ ثم" واستقينا لسقينا وَجلَّ، َعزَّ  ربِّى من  من فورُدوا: قال" َفْلَيِردْ  بالوضوء حاجة له كانت َمن: أصحابى فى أذِّ

َن، ءٍ ُصَدا أَخا إنَّ : "فقال ُيقيم، بالل جاء ثم آخرھم، َن، وَمنْ  أذَّ م ثم فأقمُت،" ُيقِيمُ  َفُھوَ  أَذَّ ُ  َصلَّى هللا رسول تقدَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َرنى أَن َقْبلُ  سألُته وكنتُ  بنا، فصلَّى  من يتشكى رجل قام صالته، ِمن فرغ فلما ففعل، كتاباً، بذلك لى ويكُتبَ  قومى، على يؤمِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال الجاھلية، فى وبينه بيننا كانت بُذُحولٍ  أخذنا هإن هللا؛ رسول يا: فقال عامله،  فى َخْيرَ  ال: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َدقة، ِمن أْعطنى هللا؛ رسولَ  يا: فقال آخر، قام ثم ،" ُمسلِم لَِرُجلٍ  اإلَماَرةِ  ُ  َصلَّى هللا رسول فقال الصِّ  لم هللاَ  إنَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ٍب، َملَكٍ  إلى قِْسَمَتَھا َيِكلْ  أََ◌َھا حتَّى ُمْرَسل، َنِبىٍّ  وال ُمَقرَّ ً  ُكْنتَ  وإنْ  أَْعَطْيُتَك، منھا ُجْزءاً  ُكْنتَ  فإنْ  أَْجَزاٍء، َثَماِنَيةَ  َجزَّ  عنھا، َغِنّيا

ْأِس، فى ُصداعٌ  ِھىَ  فإنَّما  وسألُته مسلم، رجل وأنا اإلمارة، سألت حين نخصلتا ھاتان: نفسى فى فقُلتُ  ،" الَبْطن فى وَداءٌ  الرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال فاقبْلُھما، كتاباك ھذان هللا؛ رسولَ  يا: فقلتُ  عنھا، غنى وأنا الصدقة، ِمن : فقلت ؟"َولِمَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َدقِة، ِمنَ  َسأَلَ  َمنْ : "تقول وسمعُتك مسلم، وأنا ،" ُمْسلِمٍ  لَِرُجلٍ  اإلَماَرةِ  فى َخْيرَ  ال: "تقولُ  سمعتك إنى  فإنَّما عنھا، َغِنىٌ  َوُھوَ  الصَّ

أِس، فى ُصداعٌ  ِھىَ  ُ  َصلَّى هللا رسول فقالَ  َغِنٌى، وأنا" الَبْطنِ  فى وَداءٌ  الرَّ  فقبلھما ،"قُلتُ  َكَما قلتُ  الَِّذى إنَّ  أََما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ   يا: قلتُ  فاستعملَه، منھم، رجل على فدللُته ،"أَْسَتْعِملُه َقْوِمكَ  ِمنْ  َرُجلٍ  على ُدلَّنى: "لى قال ثم َوَسلََّم، لَْيهِ عَ  هللاَّ

 قليل، فينا اليومَ  واإلسالمُ  المياه، على فتفرقنا علينا، َقلَّ  الصيُف، كان وإذا ماؤھا، كفانا الشتاُء، كان إذا بئراً  لنا إنَّ  هللا؛ رسول

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال بئرنا، فى لنا وَجلَّ  َعزَّ  هللا فادعُ  نخاف، نحنو  َفَعَرَكُھنَّ  فناولُته، ،"َحَصَياتٍ  َسْبعَ  ناِولنى: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .الساعة حتَّى قعراً  لَھا أدركنا فما ففعلت،: قال" هللا وسمِّ  حصاًة، حصاةً  فيھا فألقِ  إليھا، انتھيتَ  إذا: "وقال إلىَّ  دفعھن ثم بيده،

  القصة ھذه فقه فى: فصل

 .كراھة غير ِمن سوداء الراية كونِ  وجواز أبيض، اللِّواء كونِ  واستحبابُ  للجيش، والرايات األلوية عقد استحبابُ : ففيھا

بىَّ  فإن الواحد، خبرِ  قبولُ : وفيھا ُ  َصلَّى النَّ َدائى خبر أجل من الجيش ردَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  .وحده الصُّ

 .الليل نصف بعد لما ُيقال وال عشية، سار: أى" اعتشى: "قوله فإنَّ  األذان، إلى السفر فى ُكلِّه اللَّيل سير جوازُ : وفيھا

 .الراحلة على األذان جوازُ : وفيھا

 .السؤال من ذلك وليس للوضوء، رعيته أحد من الماءَ  اإلمام طلبُ : وفيھا
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 .فُيْعِوزه الماء َيطلُبَ  تىح يتيممُ  ال أنه: وفيھا

ه فيه، وضعھا لما أصابعه، بين من الماء بفورانِ  الظاھرة المعجزةُ : وفيھا  األصابع خالل ِمن يفورُ  جعل حتى وكثَّره، به هللا أمدَّ

 فيه حلَّت فيه أصابعه بوضعه وإنما كذلك، وليس والدم، اللَّحم خالل من ويخرج األصابع، يشق كان أنه َتُظنُّ  والجھال الكريمة،

 .أصحابه بمشھد عديدة مراراً  ھذا له جرى وقد األصابع، بين من خرج حتى يفور فجعل والمدد، هللا من البركة

نة أن: وفيھا ن أن ويجوزُ  األذان، تولَّى َمن اإلقامة يتولَّى أن السُّ  أنه زيد بن هللا عبد قصة فى ثبت كما آخر، وُيقيم واحد، ُيؤذِّ

ُ  َصلَّى النبىَّ  به وأخبر األذان، رأى لما  بن هللا عبد فقال ُيقيم، أن بالل أراد ثم عليه، فألقاه ،"باللٍ  على أْلقِهِ : "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ن ھو، فأقام ،"فأقم: "قال أقيم، أن أريد رأيُت، أنا هللا؛ رسولَ  يا: زيد  .هللا رحمه أحمد اإلمام ذكره بالل، وأذَّ

ً  سؤاله يكون وال كفئاً، رآه إذا ذلك سأله لمن وتوليته اإلمام رتأمي جوازُ : وفيھا  فى قوله ھذا ُيناقِض وال توليته، من مانعا

ا: "اآلخر الحديث دائى فإن ،"أَراَدهُ  َمنْ  َعَملَِنا َعَلى ُنَولِّىَ  لَنْ  إنَّ ره أن سأله إنما الصُّ ً  وكان خاصة، قومه على يؤمِّ  فيھم، مطاعا

 ً با ُ  َصلَّى النبىُّ  فرأى اإلسالم، إلى وُدعاءھم إصالَحھم، مقصوُده انوك إليھم، محبَّ  توليته، فى قوِمه مصلحة أن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 للمصلحة، ومنع للمصلحة، فولَّى منھا، فمنعه ھو، ومصلحته نفسه لحظِّ  الوالية سأله إنما السائل ذلك أن ورأى إليھا، فأجابه

 . هومنع ِ، توليُته فكانت

 فيھا، الدخول ِمن للمسلم خيرٌ  الوالية تركَ  وأنَّ  بظلمھم، فيھم والقدح اإلمام، إلى ورفعھم الَظلَمة، العمال ِشكاية جواز: وفيھا

 .خالفُه منه يظھر لم ما بقوله منھا أُعَطى الصدقة، أھل من أنه ذكر إذا الرجل وأنَّ 

ً صن وحده يكون أن يجوز الواحد الشخصَ  أنَّ : ومنھا أَھا هللا إنَّ : " لقوله األصناف من فا  منھا ُجْزءاً  ُكنتَ  َفإنْ  أَْجزاٍء، َثماِنَية َجزَّ

 ".أْعَطْيُتكَ 

 .ذلك سأله إذا والَّهُ  َمن لوالية اإلمامِ  إقالةِ  جوازُ : ومنھا

 .ُيولِّيه فيمن أصحابه ِمن الرأى لذى اإلمام استشارةُ : ومنھا

 زمزم، ماء ِمن الوضوء ُيكره فال ھذا وعلى منه، الوضوء كراھةَ  ُتوجب ال بركته وأن ك،المبارَ  بالماء الوضوء جوازُ : ومنھا

 .أعلم وهللا.. الكعبة ظھر على يجرى الذى الماء ِمن وال

ان وفد قدوم فى: فصل   غسَّ

 ملكھم، بقاءَ  ُيحبُّون وھم ؟ال أم قوُمنا أيتبُعنا ندرى ال: وقالُوا فأسلُموا َنَفر، ثالثةُ  وھم عشر، سنةَ  رمضانَ  شھر فى وقدموا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فأجازھم قيصر، وقربَ   لھم، يستجيُبوا فلم قومھم، على فقِدُموا راجعين، وانصرفوا بجوائز، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فلقى يرموك،ال عام عنه هللا رضى الخطاب بن عمر منھم الثالث وأدرك اإلسالم، على رجالن منھم مات حتى إسالمھم وكتُموا

 .ُيكرمه فكان بإسالمه، فأخبره عبيدة، أبا
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 َسالمان وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى عليه وَقِدمَ   ما هللا؛ رسول أى: فقلت: حبيب قال. فأسلموا عمرو، ابن حبيبُ  فيھم َنَفر، سبعة َسالمان وفد َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

الةُ : "قال األعماِل؟ أفضلُ  ً  ذكر ثم. "َوْقِتَھا فى الصَّ  العصر صالةُ  فكانت: قال والعصر، الظھر يومئذ معه وصلُّوا طويالً، حديثا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  فقال ِبالدھم، َجْدبَ  إليه َشَكْوا ثم الظھر، فى القيام ِمن أخفَّ   فى الَغْيثَ  اْسقِِھمُ  اللُھمَّ : "بيده َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

م وأطيُب، أكثرُ  فإنَّه يديك، ارفع هللا؛ رسول يا: فقلتُ  ،"َداِرھم ُ  َصلَّى هللا رسول فتبسَّ  رأيتُ  حتى يديه ورفع َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 لكل أواقٍ  خمسَ  فأعطينا بجوائز، لنا وأمر ودعناه، ثم علينا، تجرى وِضيافُته ثالثاً، فأقمنا عنه، وقُمنا قام ثم إبطيه، بياض

 ُمِطَرت قد فوجدناھا بالدنا، إلى رحلنا ثم وأطَيبه، ھذا أكثرَ  ما: فقلنا مال، اليوم عندنا ليس: لوقا بالل، إلينا واعتذر منا، رجل

ُ  َصلَّى هللا رسول فيه دعا الَّذى اليومِ  فى  .الساعة تلك فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ال فى مقدُمھم وكان: الواقدى قال  .عشر سنة شوَّ

  َعْبس بنى وفد قدوم فى: فصل

اؤنا، علينا َقِدمَ  ِهللا؛ رسولَ  يا: فقالوا َعْبس، بنى وفدُ  عليه مَ وَقدِ   ومواٍش، أموالٌ  ولنا له، ِھجرة ال لمن إسالمَ  ال أنه فأخبرونا قُرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال آخرنا، من وھاَجْرنا بعناھا أموالنا، فى خيرَ  فال له، ِھجرة ال لمن إسالمَ  ال كان فإن معايشنا، وھى  هللاَّ

قُوا: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ً  أْعَمالُِكم ِمنْ  هللاُ  َيلَِتُكمُ  َفلَن ُكْنُتم، َحْيثُ  هللاَ  اتَّ ُ  َصلَّى هللا رسول وسألھم" َشْيئا  سنان، بن خالد عن َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول وأنشأ فانقرضت، ابنة له كانت له، َعقِبَ  ال أنه فأخبروه َعقٌِب؟ له ھل  خالد عن أصحابه ُيحدِّث َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".َقْوُمه َضيََّعهُ  َنِبىٌ : "فقال سنان، بن

 غامد وفد قدوم فى: فصل

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  على وَقِدمَ : الواقدى قال  أْثلٌ  يومئذ وھو الَغْرَقِد، ببقيع فنزلوا عشرة، وھم عشر، سنة غامد وفدُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  إلى انطلقُوا ثم طرفاء،و  َعْيبةً  فسرق سارٌق، وأتى عنه، فنام ِسّناً، أحدَثھم َرْحلھم عند وخلَّفوا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى القومُ  وانتھى له، أثوابٌ  فيھا ألحدھم وا عليه، فسلَّموا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ ً  لھم وكتب إلسالم،با له وأقرُّ  فيه كتابا

 َحتَّى َمَتاِعُكم َعنْ  َنامَ  َقدْ  فإنَّه: "قال هللا، رسولَ  يا أحدَثنا: فقالوا ؟"ِرَحالِكم فى َخلَّْفُتم َمنْ : "لھم وقال اإلسالم، شرائع ِمن شرائعُ 

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال غيرى، َعْيبةٌ  قومال من ألحد ما ِهللا؛ رسولَ  يا: القوم أحدُ  فقال ،"أَحِدُكم َعْيَبةَ  فأََخذَ  آتٍ  أتى : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  القومُ  فخرج ،"َمْوِضِعھا إلى وُردَّتْ  أُِخَذتْ  َفَقدْ "  هللا رسولُ  أخبَرُھم عما فسألوه صاِحَبھم، فوجدوا َرْحلھم، أتوا حتى ِسراعا

ُ  َصلَّى  يعدو فثار رآنى، فلما قاعداً، كان قد رجل فإذا طلبھا، فى فقمتُ  الَعْيَبة، قدتُ فف نومى، ِمن فزْعتُ : قال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 أخبرنا قد فإنه هللا، رسول أنَّه نشھد: فقالوا فاستخرجتھا، الَعْيَبة، َغيَّب قد ھو وإذا حفر، أثر فإذا انتھى، حيث إلى فانتھيتُ  منى،

ت، قد وأنھا بأخذھا، ُ  َصلَّى النبى إلى فرجعوا ُردَّ  َصلَّى النبىُّ  وأمر فأسلم، خلَّفوه، الذى الغالمُ  وجاء فأخبروه، َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 ُ  .وانصرفوا الوفود ُيجيز كان كما وأجازھم قرآناً، فعلَّمھم كعب، بنَ  أَُبىَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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ُ  َصلَّى هللا رسول على األزد وفد قدوم فى: فصل   لَّمَ َوسَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 أبا سمعت: قال الحوارى، أبى بن أحمد حديث من المدينى، موسى أبو والحافظ ،"الصحابة معرفة" كتاب فى نعيم أبو ذكر

ثنى: قال الدارانى سليمان ثنى: قال األزدّى، سويد بن يزيد بن علقمة حدَّ  سابعَ  وفدتُ : قال الحارث بن سويد جدى عن أبى حدَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على قومى ِمن سبعةٍ   ما: "فقال وِزيِّنا، سمتنا ِمن رأى ما أعجَبه وكلَّمناه، عليه، دخلنا فلما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

م مؤمنون،: قلنا ؟"أْنُتم ُ  َصلَّى هللا رسول فتبسَّ  خمسَ : قلنا ؟"كموإيَمانِ  َقْولُِكم َحقِيَقةُ  فَما َحقِيَقًة، َقْولٍ  لُِكلِّ  إنَّ : "وقال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فنحن الجاھلية، فى بھا تخلَّقنا وخمسٌ  بھا، َنْعَملَ  أنْ  أمرتنا وخمسٌ  بھا، ُنؤِمنَ  أن ُرُسلُك بھا أمرتنا منھا خمسٌ  َخْصلة، عشرة

ُ  َصلَّى هللا رسول: فقال شيئاً، منھا تكره أن إال اآلن، عليھا  ؟"بھا ُتْؤِمُنوا أنْ  ُرُسلى بھا ُكمأَمرتْ  الَّتى الَخْمسُ  وَما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِ، ُنؤِمنَ  أن أَمَرتنا: قلنا : قلنا ؟"بھا َتْعَملُوا أنْ  أَمْرُتُكم التى الَخْمسُ  وَما: "قال. الموت بعدَ  والبعثِ  وُرُسله، وكتبه، ومالِئَكِته، با

 سبيالً، إليه استطاع َمن الحرام البيت ونحجَّ  رمضان، ونصومَ  الزكاة، وُنؤِتىَ  الصالة، وُنقيمَ  هللا، إال إله ال: نقولَ  أن أمرتنا

 القضاء، بُمرِّ  والرضا البالء، عند والصبرُ  الرخاء، عند الشكرُ : قالوا ؟"الَجاِھليَّة فى ِبھا َتَخلَّْقُتم الَِّتى الَخْمسُ  وما: "فقال

ُ  َصلَّى هللا رسول فقال. باألعداء الشماتة وترك اللِّقاء، مواطن فى والصدق  أنْ  فِْقِھِھمْ  ِمنْ  َكاُدوا ُعلََماء ُحَكَماءٌ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 َتْبُنوا وال َتأُكلُوَن، الَ  ما َتْجَمُعوا َفال َتقُولُوَن، كما ُكْنُتم إنْ  َخْصلًَة، ِعْشُرونَ  لَُكم َفَتِتمُّ  َخْمساً، أِزيُدُكم وأَنا: "قال ثم ،" أَْنبَياء َيُكوُنوا

قُوا َتُزولُوَن، َغداً  َعْنه أنتم َشْىءٍ  فى ُتنافُِسوا وال نون،َتْسكُ  ال ما  َعلَْيهِ  فِيما واْرَغُبوا ُتْعَرُضون، َوَعلَْيهِ  ُتْرَجُعونَ  إليه الذى هللا واتَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول عند من القوم فانصرف ،" َتْخلُدون وفيه َتْقدُموَن،  .بھا عملواو وصيته، وحفظوا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  على الُمْنَتفِقِ  بنى وفد قدوم فى: فصل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 بن ُمصعب بن حمزة بن محمد بن حمزة بنُ  إبراھيم إلىَّ  كتب: قال أبيه، مسند فى حنبل بن أحمد اإلمام بن هللا عبد عن روينا

َبير َبْيرى الزُّ ثنى: قال عنى، بذلك فحدِّث إليك، به كتبتُ  ما على وسمعته عرضُته وقد الحديث، بھذا إليك كتبتُ : الزُّ  عبدُ  حدَّ

ثنا: قال الِحزامى، المغيرة بن الرحمن َمعى عياش بن الرحمن عبد حدَّ  ابن هللا عبد بن األسود بن َدْلھم عن األنصارى، السَّ

ثنيه: َدلھم الق عامر، بن لقيط عمه عن أبيه، عن العقيل، المنَتفِق بن عامر بن حاجب  عن هللا، عبد بن األسود أبى أيضاً، وحدَّ

ُ  َصلَّى هللا َرُسولِ  إلى وافِداً  خرج عامر، بن لقيط أنَّ : لقيط بن عاصم  عاصم بن نھيك: له يقال له َصاِحبٌ  ومعه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول ىعل َقِدمنا حتَّى وصاحبى أنا فخرجتُ : لقيط قال الُمْنَتفِق، بن مالك بن  انصرفَ  حينَ  فوافيناه َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 أالَ  الَيْوَم، لَِتْسَمعوا أال أيَّام، أْرَبَعة ُمْنذُ  َصْوِتى لَُكم َخبَّأْتُ  َقدْ  إنِّى أال النَّاُس؛ أيُّھا: " فقال خطيباً، النَّاسِ  فى فقامَ  الغداة، صالة من

ُ  َصلَّى هللا َرُسولُ  َيقُولُ  ما لََنا اْعلَمْ : له فقالوا َقْوُمه هُ َبَعثَ  اْمِرىءٍ  ِمنْ  َفَھلْ   أوْ  َنْفِسهِ  َحِديثُ  ُيْلھيه لََعلَّهُ  َرُجلٌ  َثمَّ  أالَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 ".اْجلُِسوا أالَ  َتِعيشوا، اْسَمُعوا أالَ  َبلَّْغُت، َھلْ  َمْسُؤولٌ  إنِّى أاَلَ  َضاٌل، ُيْلِھيهِ  أوْ  َصاِحِبه َحِديثُ 

 لََعْمرُ  فضحك الغيب؟ علم من عندك ما هللا؛ رسول يا: قلت ونظره، فؤاُده لنا فرغ إذا حتى وصاحبى أنا وقمت الناُس، فجلس

ْقَطَة، أْبَتغى أنى َعلِمَ  ِهللا،  .دهبي وأشار ،"هللا إالَّ  َيْعلَُمھا ال الَغْيبِ  ِمنَ  َخْمسٍ  بَِمَفاِتيح َربُّكَ  َضنَّ : "فقال السَّ
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ِحم فى َيُكونُ  ِحينَ  الَمِنىِّ  وِعْلمُ  َتْعلَُموَنه، وال أَحِدُكم َمنيَّةُ  َمَتى َعلِمَ  َقدْ  الَمِنيَّة، ِعْلمُ : "قال هللا؟ رسول يا ھنَّ  ما: فقلت  َعلَِمهُ  َقدْ  الرَّ

 َقدْ  َيْضَحكُ  َفَيَظلُّ  ُمْشفِقْين أِزلِين َعلْيُكم ُيشرف الَغْيثِ  َيْومِ  ْلمُ وعِ  َتْعلَُمه، وال َطاِعمٌ  أَْنتَ  َما َعلِمَ  َقدْ  َغدٍ  فى ما وِعْلمُ  َتْعلَُموَنُه، وَما

 ". َقِريبٍ  إلى َغْوثُكم أنَّ  َعلِمَ 

اَعةِ  َيْومِ  وِعْلمُ : "قال. هللاِ  َرُسولَ  يا خيراً  يضحكُ  ربٍّ  ِمن َنْعَدمَ  لن: فقلتُ : لقيطٌ  قال  ".السَّ

ا وتعلم، الناسَ  لِّمُتع مما علِّمنا هللا؛ َرسولَ  يا: قلنا قون ال قبيل ِمن فإنَّ  التى وخثعم علينا، تربو التى ِمذحج ِمن أحداً  تصديقنا ُيصدِّ

 .منھا نحن التى وعشيرتنا ُتوالينا

ُكم، ُيَتَوفَّى ُثمَّ  لَِبْثُتْم، َما َتْلَبُثونَ : "قال اِئحةُ  ُتْبَعثُ  ُثمَّ  لَِبْثُتْم، َما َتْلَبُثونَ  ُثمَّ  َنِبيُّ ً  َظّھِرھا َعلى َتَدعُ  ما إلِھكَ  َفلََعْمرُ  ،الصَّ  َماَت، إال َشْيئا

َماءَ  َربُّكَ  فأَْرَسلَ  الِبالُد، َعلَْيهِ  وَخلَتْ  األْرِض، فى َيُطوفُ  وَجلَّ  َعزَّ  َربُّكَ  فأَْصَبحَ  َربَِّك، َمعَ  الَِّذينَ  والَمالِئَكةُ   ِعْند ِمنْ  َتْھِضبُ  السَّ

 َرْأِسه ِعْندِ  ِمنْ  َتْخلَُفهُ  َحتَّى َعْنهُ  الَقْبر َشقَّت إال َميِّتٍ  َمْدَفنِ  وال َقِتيٍل، َمْصَرعِ  ِمنْ  َظْھِرَھا َعلى َتَدعُ  ام إلِھكَ  َفلََعْمرُ  الَعْرش،

، َيا: يقول فيه كان لما َمْھَيم،: َربُّك فَيقُولُ  جالِساً، َفَيْسَتِوى ً  يحسبه بالحياة، لعھده اليوم، أْمِس، َربِّ  ."بأھله حديثا

قنا ما بعد يجمُعنا فكيف هللا؛ رسولَ  يا: فقلتُ  باَع؟ والِبلَى الرياحُ  تمزِّ  والسِّ

َماء، َعلَْيَھا هللاُ  أْرَسلَ  ثم أبداً، تحيى ال: فقلتَ " َبالِيةِ  َمَدرة فى وھىَ  عليھا أْشَرْفتَ  األْرضُ : هللا آالءِ  فى ذلِكَ  ِبمثل أُْنبُئكَ : "قال  السَّ

ً  الَّ إ َعلَيك َتْلبثْ  فلَمْ  اما  َيْجَمعَ  أَنْ  َعلى الَماءِ  ِمنَ  َيْجَمَعُكم أن على أْقَدرُ  لَُھوَ  إلِھكَ  ولََعْمرُ  واِحَدةٌ، َشْرَبةٌ  وھى َعلَْيَھا أْشَرْفتَ  َحتَّى أيَّ

 ".إليُكم وَيْنُظرُ  إلَْيهِ  فتنُظُرونَ  َمصاِرِعُكم، وِمنْ  األْصواِء، ِمنَ  فَتْخُرجونَ  األْرِض  َنباتَ 

 إليه؟ وننظر إلينا ينظر واحد شخص وھو األرض ملء ونحن كيف هللا؛ رسولَ  يا: قلتُ : قال

ون وال واِحَدةً  َساَعةً  َوَيَرَياِنُكمْ  َتَروَنُھما َصِغيَرةٌ  منه آيةٌ  والَقَمرُ  الشَّْمسُ : هللا آالءِ  فى ھذا بمثل أُْنبُئك: "قال  ُرْؤَيتھما، فى ُتضارُّ

ون ال ويريانكم نورھما تروا أن من وترونه يراكم نأ على أقدرُ  لھوَ  إلھكَ  ولََعْمرُ   ".رؤيتھما فى تضارُّ

نا بنا يفعل فما ِهللا؛ رسولَ  يا: قلت  َربُّكَ  فيأُْخذُ  َخاِفيٌة، منكم عليه يْخفى ال َصَفَحاُتكم له باِدَيةً  عليه ُتْعَرُضونَ : "قال لقيناه؟ إذا ربُّ

ا َقْطَرة، منھا منكم أَحدٍ  َوْجه ُيْخطئ ما إلھكَ  َفلََعْمرُ  قِبلَُكم، بھا َضحُ فَينْ  ماٍء، من ُغْرَفةً  بيِدهِ  وَجلَّ  َعزَّ   ِمْثلَ  َوْجَھهُ  َفَتَدعُ  الُمْسلِمُ  فأمَّ

ْيَطةِ  ا الَبْيَضاِء، الرَّ ُكمْ  َيْنَصِرفُ  ثم أال األْسود، الُحَمم بمثل فتخَطُمه: قال أو َفَتْنَضُحه الَكافِرُ  وأَمَّ الُِحونَ  أَثِرهِ  على وَيْفَتِرقُ  َنِبيُّ  الصَّ

ُ  النَّارِ  ِمنَ  ِجْسراً  َفَيْسلُكون ،: يقول الَجْمَرة أََحُدُكم َيَطأ  َعلى َنبيُِّكم َحْوِض  على َفَتطلعون أال أَنه، أو: َوَجلَّ  َعزَّ  َربُّكَ  يقول ِحسِّ

ْوِف، ِمنَ  ُيَطھُِّره َقَدحٌ  عليھا وَقعَ  إالَّ  َيَدهُ  ِمْنُكم دٌ أَحَ  َيْبُسطُ  َما إلھكَ  َفلََعْمرُ  َرأَيُتھا، ما َقطُّ  َناِھلَة وهللاِ  أَْظَمأِ   واألذى، والَبْوِل، الطَّ

 ".واحداً  منھما َتَرْونَ  فال والَقَمرُ  الشَّْمسُ  وُتخنس

 األَْرضُ  أَْشَرَقت مٍ َيوْ  فى الشَّْمسِ  ُطلُوعِ  قبل وَذلِكَ  ھِذِه، َساَعتك َبَصِركَ  ِبِمْثلِ : "قال نبصر؟ فبمَ  هللا؛ رسول يا: قلتُ : قال

 ".الِجبالَ  ِبه وواَجَھتْ 
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ُ  َصلَّى قال وحسناتنا؟ سيئاتنا من ُنجَزى فبم هللا؛ رسولَ  يا: قلتُ : قال يَِّئةُ  أَْمَثالِھا، َبَعْشرِ  الَحَسَنةُ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  إالَّ  ِبِمْثلِھا والسَّ

 ".َيْعفُوَ  أَنْ 

 الناُر؟ وما نَّةُ الج ما هللا؛ رسول يا: قلتُ : قال

اِكبُ  ًيِسيرُ  إالَّ  َباَبانِ  ِمْنھا َما أَْبوابٍ  َسْبَعة لھا النَّارَ  إنَّ  إلھكَ  لََعْمرُ : "قال  ما أبوابٍ  َثَماِنَيةُ  لھا الَجنَّة وإنَّ  َعاماً، َسْبِعينَ  َبْيَنُھَما الرَّ

اِكبُ  َيِسيرُ  إالَّ  َباَبانِ  منھا ً  َسْبِعينَ  بينھما الرَّ  ".َعاما

 َنَداَمٌة، وال ُصداعٌ  ِبَھا ما َخْمرٍ  ِمنْ  وأَْنَھارٍ  ُمَصفَّى، َعَسلٍ  ِمنْ  أَْنَھارٍ  على: "قال الجنَّة؟ من نطلع فعالم هللا؛ رسول يا: لتُ ق

َرةٌ  وأَْزواجٌ  َمَعهُ  ِمثلِهِ  ِمنْ  َوَخْيرٌ  َتْعلَُمونَ  َما إلھكَ  ولََعْمرُ  وفاِكھٍة، آِسٍن، َغْيرِ  وَماءٍ  َطْعُمه، َيَتَغيَّرُ  ما لََبنٍ  ِمنْ  وأَْنھارٍ   ".ُمَطھَّ

الِِحين الُمْصلِحاتُ : "قال مصلحات؟ منھن أو أزواج فيھا لنا أوَ  هللا؛ رسول يا: قلت الِِحينَ  الصالِحاتُ : "لفظ وفى" لِلصَّ " لِلصَّ

وَنُھنَّ  َونُكم َتلَذُّ اتكم مثلَ  وَيَلذُّ ْنيا فى لذَّ  ".َتَوالُد ال أنْ  َغْيرَ  الدُّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  ُيجبه فلم إليه؟ ومنتھون بالغون نحنُ  ما أقصى هللا؛ رسول يا: فقلت: لقيط قال  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  فبسط أباُيعك؟ عالم هللا؛ رسولَ  يا: قلتُ : قال الةِ  إقام َعلى: " وقال يده، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ كاِة، وإيَتاءِ  الصَّ  يالِ وزِ  الزَّ

ِ  ُتْشِركَ  ال َوأنْ  الُمْشِرِك، ً  با  ".َغْيَرهُ  إلھا

ُ  َصلَّى هللا رسول فقبض والمغرب، المشرق بين ما لنا وإنَّ  هللا؛ رسولَ  يا: قلت: قال  ال ما مشترط أنى وظنَّ  يده، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 َيْجِنى وال ِشْئَت، َحْيثُ  َتِحلُّ  ذلك لك: "وقال يده، فبسط نفسه، ىعل إال امرؤٌ  يجنى وال شئنا، حيث منھا نحلُّ : قلتُ : قال ُيعطينيه،

تين َذْين إنَّ  ھا َذْين، إنَّ  ھا: "قال ثم عنه، فانصرفنا: قال ،"َنْفُسكَ  إالَّ  َعَلْيكَ   ،"واآلِخَرة األُولى فى الناسِ  أتقى ِمن إلھك لََعْمرُ  َمرَّ

 ذلك أھل المنتفِق، بنو المنتفِق، بنو المنتفِق، بنو: "قال ِهللا؟ رسولَ  يا ُھمْ  َمنْ  :كالب بن بكر بنى أحدُ  الخدرية بن كعب له فقال

 ".منھم

: قريش ُعْرِض  ِمن رجل فقال جاھليتھم؟ فى خير من مضى ممن ألحد ھل هللا؛ رسولَ  يا: فقلتُ  عليه، وأقبلتُ  فانصرفنا،: قال

: أقول أن فھممتُ  الناس، رؤوس على ألبى قال مما ولحمه وجھى ِجلد بينَ  حرٌ  وقع فكأنه: قال النار، لفى المنتفِق أباكَ  إنَّ  وهللاِ 

 َقْبرِ  على أََتْيتَ  ما َحْيثُ  هللاِ، لََعْمرُ  وأَْھلى: "قال وأھلك؟ هللا؛ رسولَ  يا: فقلتُ  أجمل، األخرى إذا ثم هللا؟ رسولَ  يا وأبوك

، ٌد، إليك أرسلنى: قُلْ  مشرك من قَُرشى أو عاِمرىٍّ  ".النَّارِ  فى وَبْطِنكَ  وْجِھكَ  َعلى ُتَجرُّ  َيُسوُؤَك، بما فأَُبشُِّركَ  ُمَحمَّ

 قال مصلحون؟ أنھم َيحِسُبون وكانوا إياه، إال ُيحسنون ال عمل على كانوا وقد ذلك، بھم فعل وما هللا؛ رسولَ  يا: قلتُ : قال

ُ  َصلَّى الِّيَن، ِمنَ  َكانَ  َنِبيَّهُ  َعصى فَمن َنِبّياً، أَُممٍ  َسْبعِ  ُكلِّ  آِخرِ  فى َبَعثَ  هللاَ  ِبأنَّ  َذلِكَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ِمنَ  كان َنِبيَّهُ  أطاع وَمنْ  الضَّ

 ".الُمْھَتِدين

 الرحمن عبد حديث من إال ُيعرف ال النُّبوة، ِمشكاة ِمن خرج قد أنه على وعظمُته وفخامُته جاللُته ُتنادى جليل، كبير حديث ھذا

َبْيرى، حمزة بن إبراھيم عنه رواه المدنى، الرحمن عبد بن المغيرة بن  فى بھما محتجٌ  ثقتان المدينة، علماء كبار من وھما الزُّ
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نَّة أھل أئمةُ  ورواه البخارى، إسماعيل بن محمد الحديث أھل إمامُ  بھما احتجَّ  الصحيح،  وقابلوه بالقبول، وتلقَّْوه كتبھم، فى السُّ

 .ُرواته من أحد فى وال فيه، منھم أحدٌ  يطعن مول واالنقياد، بالتسليم

نَّة" كتاب وفى أبيه، مسند فى حنبل بن أحمد بن هللا عبد الرحمن عبد أبو اإلمام، ابن اإلمام: رواه فممن  إلىَّ  كتب: وقال" السُّ

َبْير بن مصعب بن حمزة بن محمد ابن حمزة بن إيراھيمُ  َبْيرى الزُّ  ما على وسمعُته عرضُته، وقد ،الحديث بھذا إليك كتبتُ : الزُّ

 .عنى به فحدِّث إليك، به كتبتُ 

نَّة" كتاب فى النبيل عاصم أبى بن َعْمرو بن أحمد بكر أبو الجليل الحافظ: ومنھم  .له" السُّ

ال سليمان بن إبراھيم بن أحمد بن محمد أحمد أبو الحافظ: ومنھم  ".المعرفة" كتاب فى العسَّ

 .كتبه من كثير فى الطبرانى أيوب ابن أحمد بن سليمان القاسم أبو أوانه، ثُ ومحدِّ  زمانه، حافظُ : ومنھم

نَّة" كتاب فى األصبھانى الشيخ أبو َحيَّان بن محمد بن هللا عبد محمد أبو الحافظ: ومنھم  ".السُّ

 .أصبھان حافظ منده، ابن يحيى بن محمد بن إسحاق بن محمد هللا عبد أبو الحافظ ابن الحافظ: ومنھم

 .مردويه بن موسى بن أحمد بكر أبو الحافظ: منھمو

 .ذكرھم يطول سواھم الُحفَّاظ من وجماعة األصبھانى، إسحاق بن هللا عبد بن أحمد نعيم أبو عصره، حافظُ : ومنھم

 بالعراق رواه وقد وغيرھما، حنبل بن أحمد ابن هللا وعبد الصنعانى، إسحاق بن محمد الحديث ھذا روى: منده ابن وقال

 ُينِكره ولم إسماعيل، بن محمد هللا عبد وأبو حاتم، وأبو الرازى، زرعة أبو منھم األئمة ِمن جماعة الدين وأھلِ  العلماء مجمعب

 للكتاب مخالف أو جاھل، أو جاِحٌد، إال الحديثَ  ھذا ُيْنِكر وال والتسليم، القبول سبيل على َرَوْوه بل إسناده، فى يتكلم ولم أحد،

نَّة،  .منده بن هللا عبد أبى كالم اھذ والسُّ

: والياء وبالسكون الماء، فيه يجتمع الذى الحوضُ  الراء بفتح" الشَّربة"و. القبور": األَْصواءِ "و ُتمطر، أى": َتْھِضبُ : "وقوله

 بالنبات بُخضرتھا األرض شبَّه قد يكون: والياء السكون رواية وعلى تشرب، شئت حيث فمن كثر، قد الماء أنَّ  ُيريد الحنظلة،

 .واستوائھا الحنظلة بخضرة

 .أوه ِمثل وھى: األصمعى قال. ُيؤلمه أو يحِرقُه ما غفلة على أصابه إذا اإلنسانُ  يقولُھا كلمة": حسِّ : "وقوله

 كوني أن: واآلخر". نعم" بمعنى" أنه" يكون أن: أحدھما قوالن؛ فيه: قتيبة ابنُ  قال". أنه أو: وَجلَّ  َعزَّ  ربُّك يقولُ : "وقوله

ً  الخبر  ُيدافِعُ  وھو أََحُدكم، ُيَصلِّ " ال: الحديث وفى. الغائط": الطوف"و. يقول ما على أنه أو كذلك، أنتم: قال كأنه محذوفا

ْوفَ  راط": الجسر"و" والَبْولَ  الطَّ  .كنتَ  وفيم أمُرك، وما شأُنك ما: أى": َمھيم: ربك فيقول: "وقوله. الضِّ
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 حتى به واشتد األزل، أََصابه قد الذى ھو: َكِتف وزن على واألزل الشدة، الزاى بسكون األزل: "أزلين َعلْيُكم ُيشرف: "وقوله

 .يقَنطُ  كاد

 وردت وقد ذاته، كصفات مخلوقاته، ِمن شىءٌ  فيھا ُيشبھه ال التى وتعالى سبحانه أفَعاله صفات من ھو" َيْضَحكُ  َفَيَظلُّ : "وقوله

 فى يطوفُ  ربك فأصبح: "وكذلك وتحريفھا، تشبيھھا إلى سبيل ال كما ردھا، إلى سبيلَ  ال كثيرة أحاديث فى الصفة ھذه

َنا يْنِزلُ "و ،} َربُّكَ  َيأِْتىَ  أَوْ  الَمالِئَكةُ  َتأِْتَيُھمُ  أَن إالَّ  َيْنُظُرونَ  َھلْ { ،}َوالَملَكُ  َربُّكَ  َوَجاءَ {: كقوله فعله، صفات من ھو ،"األرِض   َربُّ

ْنيا َماءِ السَّ  إلى لَْيلَةٍ  ُكلَّ   مستقيم، واحد صراط الجميع فى والكالم ،"الَمالِئَكةَ  الَمْوقِفِ  ِبأَْھلِ  َفُيَباِھى َعَرَفَة، َعِشيَّةَ  َيْدُنو"و ،"الدُّ

 .تعطيل وال تحريف بال وتنزيه تمثيل، بال إثبات

 الطويل، رافع بن إسماعيل وحديث ھذا، إال صريح حديث فى جاء المالئكة موت أعلم ال": ربك عند الذين والمالئكة: "وقوله

ور، حديث وھو ورِ  فِى َوُنفِخَ {: تعالى بقوله عليه ُيستدل وقد الصُّ َمَواتِ  فِى َمن َفَصِعقَ  الصُّ  َشاءَ  َمن إالَّ  األَْرِض  فِى َوَمن السَّ

 ]68: الزمر[}هللاُ 

 قديمة، وأنھا بھا، اليمين وانعقادِ  بصفاته، اإلقسام ازِ جو على دليل وفيه جاللُه، َجلَّ  الرب بحياة َقسم ھو". إلھك فلََعْمر: "وقوله

 ھذه ِمن مشتقة الُحْسَنى األسماء وأن األسماء، مجرد على زائد قدر وذلك بھا، وُيوصف المصادر، أسماء منھا عليه ُيطلق وأنه

 .عليھا دالة المصادر

 .ونفخته البعث صيحة ھى": الصائحة تجىء ثم: "وقوله

 الزرع بإخالف الموت بعد اآلخرة النشأة شبَّه حصاده، بعد نبت إذا: الزرعُ  أخلف من ھو": رأسه عند ِمن يخلفه حتى: "وقوله

 .الزرع ينبت كما رأسه عند ِمن الخلفة وتلك ُحِصد، ما بعد

ً  فيستوى: "وقوله ً  إما يامةالق موقف إلى ُيساق ثم قائماً، جلوسه بعد يقومُ  ثم حياته، وكمال ِخلقته تمام عند ھذا": جالسا  وإما راكبا

 ً  .ماشيا

 اليوم،: فقال يوم، بعضَ  أو أمس،: فقال يوماً، فيھا لبث كأنه األرض، فى لبثه لمدة استقالل ،"اليوم أمس، يارب: يقول: "وقوله

 .اليوم أو أمسِ  فارقھم إنما وأنه بأھله، عھد حديثُ  أنه يحسب

قنا ما بعد يجمُعنا كيف: "وقوله باع ىوالِبلَ  الرياحُ  تمزِّ ُ  َصلَّى هللا رسول وإقرار ؟"والسِّ  رد السؤال، ھذا على له َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 مشغولين كانوا بل اإليمان، حقائقَ  يفھمون يكونوا ولم المسائل، دقائق فى يخوُضون يكونوا لم القوم أنَّ  زعم َمن على

 .بالعلميات منھم أعرفُ  والَقَدرية والمعتزلة الجھمية ِمن والمجوس الصابئة، أفراخ وأن بالعمليات،

ُ  َصلَّى هللا رسول على ُيوِرُدون كانوا أنھم على دليل وفيه  عنھا فُيجيبھم والشبھات، األسئلة من عليھم ُيْشِكلُ  ما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى عليه أورد وقد صدورھم، ُيْثلِجُ  بما  للفھم: وأصحابه والمغالبة، للتعنت: أعداؤه صحابه،وأ أعداؤه األسئلة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 على دليل السؤال ھذا وفى الساعة، وقت عن كسؤاله عنه، جواب ال ما إال سؤاله عن ُكالً  ُيجيب وھو اإليمان، وزيادة والبيان
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قھا، ما بعد العبد أجزاء يجمع سبحانه أنه ً  ويخلقه أُخرى، نشأة وينشئھا فرَّ ا كما جديداً  خلقا  موضعين فى كذلك كتابه، فى هسمَّ

 .عباده إلى بھا تعرَّف التى وآياُته ِنعمه: آالؤه ،"هللا آالء فى ذلك بمثل أنبئك: "وقوله. منه

 .منه مملوء والقرآن والمعاد، التوحيد أدلة فى القياس إثبات: وفيه

 هللاُ  قرر فقد ومثله؟ نظيره عن قدرُته تعِجزُ  فكيف شىء، على قادراً  كان إذا سبحانه وأنَّه نظيره، حكمُ  الشئ حكمَ  أنَّ : وفيه

ً  إال الجاحدون أعداؤه فأبى والفِطر، العقول إلى وأَوصلَه وأبلَغه، وأبيَنه تقرير أحسنَ  كتابه فى المعاد أدلة سبحانه  له، تكذيبا

ً  له، وتعجيزاً   .كبيراً  ُعلواً  يقولون عما تعالى ِحكمته، فى وطعنا

: وقوله]. 19: الروم[}َمْوِتھا َبْعدَ  األَْرضَ  َوُيْحْيى{: تعالى كقوله ھو". بالية مدرة وھى يھا،عل أشرفت: "األرض فى وقوله

تْ  اْلَماءَ  َعلَْيَھا أَْنَزْلَنا َفإَذا َخاِشَعةً  األَْرضَ  َتَرى أَنَّكَ  آَياِتهِ  َوِمنْ {  ائرهونظ ،]39: فصلت[}َبِھيجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوأَْنَبَتتْ  َوَرَبتْ  اْھَتزَّ

 .كثيرة القرآن فى

 .اآلخرة فى رؤيته وإثباتُ  وَجلَّ، َعزَّ  ِ  النظر صفة إثبات فيه ،"إليكم وينظر إليه فتنظرون: "وقوله

 َشْخصَ  ال: "آخر حديث فى قوله وفى الحديث، ھذا فى ھذا جاء قد ،"واحد شخص وھو األرض ملءُ  ونحن كيف: "وقوله

 أشرفُ  ھم بل باألشخاص، سبحانه تشبيُھه قلوبھم فى يقع وال منه، المرادَ  يعلمون عرب قوم بھذا والمخاَطبون" هللاِ  ِمنَ  أَْغَيرُ 

ً  وأسلمُ  أذھاناً، وأصحُّ  عقوالً، ُ  َصلَّى وحقق ذلك، من قلوبا ً  الرؤية وقوعَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ً  والقمر الشمس برؤية َعَيانا  لھا، تحقيقا

 ً لون يظنه الذى المجاز لتوھم ونفيا  .المعطِّ

 ھو الذى الفعل وإثبات بقوله، سبحانه له اليد صفة إثبات فيه ،"قَِبلكم بھا فينَضحُ  الماء من ُغْرَفةً  بيده ربك فيأخذ: "وقوله

 .الفحمة وھى ُحَممة، جمع": الُحَمم"و. المالءة": الَّرْيطة"و النضُح،

 .الجنَّة إلى لقيامةا موقف من انصراف ھذا ،"َنِبيُُّكمْ  َيْنَصِرفُ  ثم: "وقوله

الُِحونَ  أَثِرهِ  على َوْيفتِرقُ : "وقوله  .أثره على ويمضون يفزعون أى": الصَّ

 الجسر، يقطعوا حتى إليه يصلون ال فكأنھم الِجسِر، وراء من الحوض أنَّ  ھذا ظاھر": َنبيُِّكم َحْوِض  على َفَتطلعون: "وقوله

لَف  عن: البخارى روى وقد الجسر، بعد إنه: قال َمن وغلَّطا والغزالى، ،"رتهتذك" فى القرطبى حكاھما قوالن ذلك فى وللسَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أنَّ  ھريرة، أبى  َبْينى ِمنْ  َرُجلٌ  َخَرجَ  َعَرْفُتُھم إذا َحتَّى ُزْمَرةٌ  إَذا الَحْوِض  على َقاِئمٌ  أَنا َبْينا: "قال َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُھم: قال شأنھم؟ ما: قلتُ  وِهللا، النَّارِ  إلى: فقال أين؟ إلى: فقلتُ  ،َھلُمَّ : لھم فقال وَبْينِھم، وا إنَّ  َيْخلُصُ  أَراهُ  َفال أَْدباِرِھم، َعلى اْرَتدُّ

َعم َھَملِ  ِمْثلُ  إال ِمْنُھم راط، قبل الموقف فى يكون الَحْوض أن على دليل أدلُّ  صحته مع الحديث فھذا: قال". النَّ  ألن الصِّ

راط  .النار من سلم جازه فمن جھنم، على ممدود جسر ھو إنما الصِّ

ُ  َصلَّى هللا رسول أحاديث بين وليس: قلتُ   بعضاً، بعضه ُيصدِّقُ  ُكلُّه وحديُثه اختالف، وال تناقض وال تعارض َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ

راط، قطع بعد إال إليه ُيوَصل وال ُيَرى ال الَحْوض أن أرادوا إن القول ھذا وأصحابُ   يردُّ  وغيره ھذا ھريرة أبى فحديث الصِّ
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راط جازوا إذا المؤمنين أنَّ  أرادوا وإن قولَھم،  وھو ھذا، لقيط حديث عليه يدل فھذا منه، فشربوا الَحْوضُ  لھم بدا وقطعوه الصِّ

راط، قبل كوَنه ُيناقض ال  امتداَده ُيحيل الذى فما والسعة، الطول بھذا كان فإذا ،"شھر وعرُضه شھر، طولُه: "قوله فإن الصِّ

راط قبل المؤمنون فيرده الجسر، وراء إلى  .أعلم وهللا.. الصادق خبر على موقوفٌ  ووقوعه اإلمكان، حيز فى فھذا وبعَده، الصِّ

 بعد يكون أن بُيناسِ  وھذا إليه، ھم ما أظمأ يردونه: أى الماء، الواردون العطاش: الناھلة": َقطُّ  ناِھلَة وهللاِ  أَْظَمأِ  على: "وقوله

راط، ُ  َصلَّى حوَضه فوردوا الماء، إلى ظمُؤھم اشتد قطعوه، فلما ُكلُّھم، وردوھا وقد النار، جسرُ  فإنه الصِّ  كما َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 .القيامة موقف فى وردوه

: ھريرة أبى قول: ومنه واالختفاء، ارىالتو: واالختناس ُيريان، وال فتحتبسان، تختفيان: أى": والَقَمرُ  الشَّْمسُ  ُتخنس: "وقوله

 .منه فانخنستُ 

ً  سبعين مسيرةُ  البابين بين ما: "وقوله  بالبابين يريد أن ويحتِملُ  المقدار، ھذا والباب الباب بين ما أنَّ  به ُيريد أن يحتِملُ  ،"عاما

ً  بأربعين تقديره ِمن جاء ما ھذا ُيناقِضُ  وال المصراعين، حْ  لم هأن: أحدھما لوجھين؛ عاما  ولقد: قال بل بالرفع، راويه فيه ُيصرِّ

ً  أربعين مسيرة المصراعين بين ما أنَّ  لنا ُذِكرَ   .أعلم وهللا.. وبطئه فيھا السير سرعة باختالف تختلف المسافة أنَّ : والثانى. عاما

 ذھابِ  على والندامة الرأس، ُصداع ِمن يلحقُھا وما الدنيا بخمر تعريض ،"َنَدامةٌ  وال ُصداعٌ  بھا ما أنه: "الجنَّة خمر فى وقوله

 .مكثه بطول يتغير لم الذى ھو": اآلسن غير الماء"و. العقل زوالُ  ُيوجبه الذى الشر وحصولِ  والمال، العقلِ 

 يكون ال :طائفة فقالت قولين، على الجنَّة؟ أھلِ  نساءُ  تلدُ  ھل الناس، اختلف قد": َتَوالدُ  ال أنْ  َغْيرَ : "الجنَّة أھل نساء فى وقوله

ت ِوالدة، وال حبل فيھا  ،"َمِنيَّة وال َمِنىّ  ال أن غير: "وفيه" المسند" فى أظنه آخر وبحديث الحديث، بھذا الطائفة ھذه واحتجَّ

لَف، من طائفة وأثبتت ت الجنَّة، فى الِوالدة السَّ يق أبى حديث من" جامعه" فى الترمذى رواه بما واحتجَّ دِّ  أبى عن الناجى، الصِّ

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  قال: قال دسعي  َكما َساَعةٍ  فى وِسنُّه َوَوْضُعهُ  َحْملُه َكانَ  الَجنَّةِ  فى الَولَدَ  اْشَتَھى إذا الُمؤِمنُ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .ماجه ابن ورواه غريب، حسن: الترمذى قال". َيْشَتِھى

 وھذا يشتھى، ال ولكنه ،"اشتھى إذا: "فقال بالشرط، علَّقه فإنه الجنَّة، فى الوالدة وقوع على يدل ال ھذا: األولى الطائفة قالت

: قالوا الجزاء، أھل من ليسوا وھؤالء األعمال، على جزاء دارُ  والجنَّةُ : قالوا. عنه البخارى حكاه راھويه، ابن إسحاق تأويل

 .بالموتِ  الدنيا وسعتھم وإنما وسعتھم، لما بد،واأل الدوام على أھلُھا فيھا توالد فلو فيھا، َموتَ  ال خلود دارُ  والجنَّة

 ُينشئ سبحانه أنه صحَّ  وقد فيه، المشكوك ال الوقوع، لمحقَّقِ  تكون إنما" إذا: "وقالت ُكلِّه ذلك عن األخرى الطائفة وأجابت

ً  للجنَّة ً  المسلمين وأطفالُ : قالوا منھم، عمل بال إياھا ُيسكنھم َخْلقا  واحد ُكلُّ  ُرِزقَ  فلو: سعتھا حديث اوأم. عمل بغير فيھا أيضا

 .عام ألفى مسيرة ملكه فى ينظر َمن أدناھم فإن َوِسَعتھم، الولد من آالف عشرة منھم

 وانتھائھا، الدنيا مدة أقصى أراد إن ألنه المسألة، لھذه جواب ال ،"إليه ومنتھون بالغون نحن ما أقصى هللا؛ رسول يا: "وقوله

 ذلك، من إليه ينتھى ما أقصى نفس تعلم فال والنار، الجنَّة دخول بعد إليه منتھون نحن ما أقصى: أراد وإن هللا، إال يعلمه فال

ُ  َصلَّى النبى ُيجبه لم ولھذا وجحيم، نعيم إلى االنتھاء كان وإن  .َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
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: السنن فى الذى الحديث فى جاء كما ُيواليه وال هُيجاورُ  فال ومعاداته، مفارقته: أى": المشرك وزيال: "الَبْيعة عقد فى وقوله

 .والمشركين المسلمين يعنى ،"ناراھما تراءى ال"

 على دليل وفيه ونھى، أمر تبليغُ  ال وتوبيخ، تقريع إرسال ھذا": محمد إليك أرسلنى: فقل كافر بقبر مررت حيثما: "وقوله

ً  مات َمن أنَّ  على لٌ ودلي لھم، وخطابھم األحياء كالم القبور أھل أصحاب سماع  ألن البعثة قبل مات وإن النار فى فھو مشركا

ة معھم وليس وارتكبوه، الشِّرك، بھا واستبدلوا إبراھيم، دينَ  الحنيفية غيَّروا قد كاُنوا المشركين  والوعيدُ  وقبُحه به، هللا من ُحجَّ

ً  يزل لم بالنار عليه ُسل دين ِمن معلوما ً  األُمم بين متداولة ألھله هللا عقوباتِ  وأخبارُ  آخرھم، إلى أولھم من ُكلِّھم الرُّ  بعد قرنا

ة فللَّه قرن،  لِتوحيد المستلزم ربوبيته توحيد من عليه َعَباَده َفَطرَ  ما إال يكن لم ولو وقت، كل فى المشركين على البالغة الُحجَّ

 فلم وحَدھا، الفِطرة ھذه بمقتضى ُيعذِّب ال سبحانه كان وإن آخر، إله معه يكون أن وعقل فِطرة كل فى يستحيلُ  وأنه إلھيته،

ُسل دعوةُ  تزل ُسل، دعوة بمخالفته العذاب يستحق فالمشرك ألھلھا، معلومة األرض فى التوحيد إلى الرُّ  .أعلم وهللا الرُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول على النَّْخع وفدِ  قدوم فى: فصل  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  الوفود آِخرُ  وُھمْ  النَّْخِع، َوْفدُ  عليه وَقِدمَ  م نصف فى عليه قدوما  األضياِف، دارَ  فنزلُوا رجل، ِمائتى فى عشرةَ  إحدى سنةَ  المحرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسول جاؤوا ثم ينَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  بن ُزرارة" له يقال منھم، رجل فقال جبل، بن معاذَ  بايعوا كاُنوا وقد باإلسالم، مقرِّ

ً  رأيتُ : قال ؟"رأيتَ  وما: "قال عَجباً، ھذا سفرى فى رأيتُ  إنى هللا؛ رسولَ  يا": َعْمرو ً  ولدت كأنھا الحىِّ  فى تركُتھا أتانا  جديا

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  له فقال أحَوى، أسَفع ةً  لَكَ  أَمةً  َتَرْكتَ  َھلْ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َولََدتْ  َقدْ  ھافإنَّ : "قال نعم،: قال ؟"َحْملٍ  َعلى ُمِصرَّ

 ً  ؟،"َتْكُتمه َبَرٍص  ِمنْ  بِكَ  َھلْ : "فقال منه، فدنا ،"ِمنِّى اْدنُ : "فقال أحوى؟ أسفعَ  بالُه فما هللا؛ رسولَ  يا: قال ،"اْبُنكَ  وُھوَ  ُغالما

 المنذر بن النُّعمان ورأيتُ  هللا؛ رسول يا: قال ،"لِكَ ذ َفُھوَ : "قال َغْيُرَك، َعلَْيهِ  اطلَعَ  وال أَحٌد، ِبهِ  َعلِمَ  َما بالَحقِّ  َبَعَثكَ  والَِّذى: قال

 عجوزاً  ورأيتُ  هللا؛ رسولَ  يا: قال ،"وَبْھَجِتهِ  ِزيِّهِ  أْحَسن إلى َرَجعَ  الَعَرِب، َملِكُ  ذلكَ : "قال وَمسكتان، ُمَدملَجانِ  قُرطان عليه

ْنَيا َبقِيَّةُ  ِتْلكَ : "قال األرض، من خرجت قد شمطاء  ُيقال لى ابنٍ  وبين بينى فحالَتْ  األرض، من خرجت ناراً  أيتُ ور: قال ،"الدُّ

ُ  َصلَّى هللا رسول قال. ومالَكم أھلَكم آكلُكم أطعمونى وأعمى، بصير، لََظى، لََظى: تقولُ  وھى" عمرو: "له  ِتْلكَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

مان آِخر فى َتُكونُ  فِْتَنةٌ  ْأس أْطَباقِ  اْشِتَجارَ  وَيْشَتِجُرونَ  إَماَمُھْم، النَّاسُ  َيْقُتلُ : "قال نُة؟الفت وما هللا؛ رسول يا: قال" الزَّ " الرَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وخالفَ   أَْحلَى فيھا الُمْؤِمن ِعْندَ  الُمؤِمن َدمُ  ويُكونُ  محسن، أنه فيھا المسئُ  َيحسبُ " أصابعه بين َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 له فقالَ  أدركھا، ال أن هللا ادعُ  هللا؛ رسولَ  يا: فقال" اْبُنك أْدَرَكھا أنت ِمتَّ  وإن الفِْتَنة، أْدرْكتَ  ابُنكَ  َماتَ  إنْ  الَماِء، ُشْربِ  ِمنْ 

ُ  َصلَّى هللا رسول  .عثمان خلعَ  ممن وكان ابنه، وبقى فمات ،"ُيْدِرُكھا ال اللُھمَّ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى َھْديه ذكر: فصل   وغيرھم الملوك إلى مكاتباته فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى عنه" الصحيحين" فى ثبت ْحمنِ  هللاِ  بْسمِ : "ِھَرقل إلى كتب أنه َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ ِحيِم، الرَّ دٍ  ِمنْ  الرَّ  إلى ِهللا، َرُسولِ  محمَّ

وم، َعِظيمِ  ِھَرْقلَ  ا الُھدى، اتَّبعَ  َمن َعلَى َسالمٌ  الرُّ َتْيِن، أَْجَركَ  هللاُ  ُيْؤِتكَ  َتْسلَْم، أَْسلِمْ  اإلْسالِم، ِبِدَعاَيةِ  أْدُعوكَ  َفإنى: َبْعدُ  أمَّ  َفإنْ  َمرَّ

ييَن، إْثمَ  َعلَيك َفإنَّ  َتَولَّْيَت، ً  ِبهِ  ُنْشِركَ  َوال هللاَ  إالَّ  َنْعُبدَ  أاَلَّ  َوَبْيَنُكمْ  َبْيَنَنا َسَواءٍ  َكلَِمةٍ  إلَى َتَعالَْوا اْلِكَتابِ  أَْھلَ  َيا{و األِريسِّ  َوال َشْيئا

ً  َبْعُضَنا يتَِّخذَ  ً  َبْعضا ا اْشَھُدواْ  َفقُولُواْ  َتَولَّواْ  َفإن ِهللا، ُدونِ  مِّن أَْرَبابا  ]".64: عمران آل[} ُمْسلُِمون ِبأَنَّ
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ْحمنِ  هللاِ  ِبْسمِ : "ِكْسَرى إلى وَكَتبَ  ِحيِم، الرَّ دٍ  ِمنْ  الرَّ  وآَمنَ  الُھَدى اتََّبعَ  َمن َعلَى َسالمٌ  َفاِرٍس، َعِظيمِ  ِكْسَرى إلى ِهللا، َرُسولِ  محمَّ

 ِ داً  وأنَّ  لَُه، َشريكَ  ال وْحَدهُ  هللا إالَّ  إله الَ  أنْ  وَشھدَ  َوَرُسولِِه، با  إلى هللاِ  َرُسولُ  أنا فإنى ِهللا، ِبِدَعاَية أْدُعوكَ  وَرُسولُُه، َعْبُده ُمَحمَّ

ً  َكانَ  َمنْ  لُِيْنِذرَ  ةً َكافَّ  النَّاسِ   الكتاُب، عليه قُِرىءَ  فلما ،"الَمُجوسِ  إْثمُ  َفَعلَْيكَ  أََبْيتَ  َفإنْ  َتْسلَْم، أَْسلِمْ  الَكافِِريَن، َعلى الَقْولُ  وَيِحقَّ  َحّيا

قه، ُ  َصلَّى هللا رسول ذلك فبلغ مزَّ قَ : "فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  ".ُمْلَكه هللاُ  مزَّ

ْحَمنِ  هللاِ  بِْسمِ : "النَّجاشى إلى بَ وكت ِحيِم، الرَّ دٍ  ِمنْ  الرَّ  هللاَ  إلَْيكَ  أْحَمد فإنى أْنَت، أَْسلِم الَحَبَشِة، َملِكِ  النَّجاِشى إلى هللاِ  َرُسولِ  محمَّ

المُ  القُدُّوسُ  الَملِكُ  ُھوَ  إالَّ  إله ال الذى  الَبُتولِ  َمْريمَ  إلى ألَقاَھا وَكلِمُتهُ  هللاِ  ُروحُ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيسى أنَّ  وأَْشَھدُ  الُمَھْيِمُن، الُمْؤِمنُ  السَّ

يَِّبةِ   له، َشِريكَ  ال َوْحَدهُ  هللاِ  إلى أْدُعوكَ  وإنى ِبيِدِه، آَدمَ  َخلَقَ  َكَما ونفخه، ُروِحهِ  ِمنْ  هللا َفَخلََقهُ  بِعيسى، َفَحَملَتْ  الَحِصيَنِة، الطَّ

ِبعنى، نْ وأَ  َطاَعِته، َعلى والُمواالَة  َبلَّْغتُ  وَقدْ  َوَجلَّ، َعزَّ  هللاِ  إلى وُجُنوَدكَ  أْدُعوكَ  وإنى ِهللا، َرُسولُ  َفإنى َجاَءنى، بالَِّذى وُتؤِمنَ  َتتَّ

الَمُ  َنصيَحتى، فاقَبلُوا وَنَصْحُت، ْمِرى، أُميَّة بن َعْمرو مع بالكتاب وبعث ،" الُھَدى اتَّبعَ  َمنِ  َعلى َوالسَّ  إن: إسحاق ناب فقال الضَّ

قةِ  فى كأنك إنَّك االسِتَماع، وعليكَ  القولَ  علىَّ  إن أصَحمة؛ يا: له قال َعْمراً  ا علينا، الرِّ ا منك، بك الثقة فى وكأنَّ  بكَ  َنُظنَّ  لم ألنَّ

اه، إال قطُّ  شئ على َنَخْفكَ  ولم ِنلناه، إال قطُّ  َخيراً  ة أخذنا وقد أِمنَّ  وقاض ُيَرد، ال شاھدٌ  وبينك بيننا اإلنجيلُ  فيك، ِمن عليك الُحجَّ

ق وقد مريم، ابن عيسى فى كاليھود األُمِّى النبى ھذا فى فأنتَ  وإال الَمْفِصل، وإصابة الَحزِّ  موقع ذلك وفى يُجور، ال  النبىُّ  فرَّ

ُ  َصلَّى نك له، َيْرُجھم لم لما فرجاك الناس، إلى ُرُسلَه َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فقال ُينتظر، وأجر سالف بخير عليه ھمخاف ما على وأمَّ

ِ  أشھدُ : النجاشى  الجمل، براكب عيسى كبشارةِ  الِحَمار، براكب موسى ِبشارةَ  وأن الكتاب، أھلُ  ينتِظرهُ  الذى األُمِّى النبىُّ  أنَّه با

ُ  َصلَّى النبى كتاب جوابَ  النجاشىُّ  كتب ثم الخبر، ِمن بأشفى ليس الِعيان وأنَّ  ْحَمنِ  هللاِ  ِبْسمِ : "َوَسلَّمَ  هِ َعلَيْ  هللاَّ ِحيِم، الرَّ  إلى الرَّ

 فقد: بعد أما ُھَو، إال إله ال الذى هللا وبركاته، هللا ورحمةُ  هللا من هللا نبىَّ  يا عليك سالمٌ  أصحمة، النجاشى من هللاِ، رسول محمد

ً  ذكرتَ  ما على يزيدُ  ال عيسى إنَّ  ألرِض،وا السماءِ  فوربِّ  عيسى، أمر ِمن ذكرتَ  فيما هللا رسولَ  يا ِكتاُبك بلغنى  إنه ُثْفروقا

بنا وقد إلينا، به بعثت ما عرفنا وقد ذكرت، كما ً  هللا رسول أنَّك فأشھدُ  وأصحابه، عمك ابن قرَّ  بايعُتك، وقد مصدقاً، صادقا

 ".العالمين رب ِ  يديه على وأسلمتُ  عمك، ابنَ  وبايعتُ 

 .والقشرة ةالنوا بين ما ِعالقة: والُثْفروق

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  وأُخبر تسع، سنةَ  النجاشىُّ  وتوفى  عليه، فصلَّى المصلَّى، إلى بالناسِ  فخرج اليوم، ذلك بموته َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  وكبَّرَ   .أربعا

 وبينَ  أصَحابه، وأكرمَ  به منَ آ الذى وھو عليه، صلَّى الذى النجاشىِّ  بينَ  ُيميِّز ولم راويه، خلط وقد أعلم وهللا وھم وھذا: قلت

ً  ذلك جاء وقد اثناِن، فھما يدعوه، إليه كتب الذى النجاشىِّ  ينا ُ  َصلَّى هللا رسول أنَّ " مسلم صحيح" فى مبَّ  إلى كتب َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .عليه َصلَّى بالذى وليس النجاشى،

  فصل

ْحمنِ  هللاِ  بِْسمِ : " واإلسكندرية مصرَ  َملكِ  المقوقِس إلى وكتب ِحيِم، الرَّ دٍ  ِمنْ  الرَّ  القِْبِط، عِظيمِ  الُمَقْوقِس إلى ورُسولِه، هللاِ  عبدِ  محمَّ

َتْيِن، أَْجَركَ  هللاُ  ُيْؤِتكَ  وأَْسلِم َتْسلَْم، أَْسلِم اإلْسالِم، ِبِدَعاَيةِ  أْدُعوكَ  فإنى: َبْعدُ  أما الُھدى، اتََّبعَ  من على َسالمٌ   فإنَّ  َتَولَّْيَت، فإنْ  َمرَّ
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ً  ِبهِ  ُنْشِركَ  َوال هللاَ  إالَّ  َنْعُبدَ  أاَل وَبْيَنُكمْ  َبْيَنَنا َسَواءٍ  َكلَِمةٍ  إلَى َتَعالَْواْ  اْلِكَتابِ  أَْھلَ  َيا{ القِْبط إْثمَ  َعلَْيكَ  ً  َبْعُضَنا َيتَِّخذَ  َوال َشْيئا  َبْعضا

 ً ا ُدواْ اْشھَ  َفقُولُواْ  َتَولَّْواْ  َفإن ِهللا، ُدونِ  مِّن أَْرَبابا  دخل فلما َبلتعة، أبى بن حاطب مع به وبعث ،]"64: عمران آل[ }ُمْسلُِمونَ  ِبأنَّ

 فاعتبر ِمنه، انتقمَ  ثم به، فانتقم واألُولى، اآلِخَرةِ  نكالَ  هللا فأخذه األعلى، الربُّ  أنه يزعم رجلٌ  قبلَك كان إنه: له قال عليه،

ً دِ  لنا إنَّ : فقال بك، غيُرك يعتبر وال بغيرك،  اإلسالم وھو هللا، ِدين إلى ندُعوك: حاطب فقال منه، خيرٌ  ھو لما إال ندَعه لن ينا

ھم فكان الناَس، دعا النبى ھذا إنَّ  ِسواه، ما َفْقدَ  هللا به الكافى  النصارى، منه وأقرَبھم اليھوُد، له وأعداھم قريٌش، عليه أشدَّ

 اإلنجيِل، إلى التوارةِ  أھلَ  كُدعائك إال القرآن إلى إيَّاك دعاُؤنا وما بمحمد، ىعيس كِبَشاَرةِ  إال بعيسى موسى ِبشارةُ  ما ولَعْمرى

ً  أدرك نبىّ  وكل تِه، ِمن َفُھمْ  قوما ، ھذا أدركه ممن وأنتَ  ُيطيعوه، أن عليھم فالحقُّ  أُمَّ ا المسيح، دينِ  عن ننھاك ولسنا النبىُّ  ولكنَّ

، ھذا رأم فى نظرتُ  قد إنى: المقوقِسُ  فقال. به نأُمرك  أجده ولم فيه، مرغوبٍ  َعن ينھى وال فيه، بمزھود يأمر ال فوجدُته النبىِّ

اِل، بالساِحرِ   النبىِّ  كتابَ  وأخذ وسأنظر، بالنَّجوى، واإلخبار الَخبِء، بإخراج النبوةِ  آيةَ  معه ووجدتُ  الَكاِذب، الَكاِھنِ  وال الضَّ

ُ  َصلَّى ً  دعا ثم له، جارية إلى ودفعه عليه، وختم َعاٍج، ِمنْ  ُحقٍّ  فى فجعله َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  إلى فكتبَ  بالعربية، يكتبُ  له كاتبا

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  ْحَمنِ  هللاِ  ِبْسمِ : " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ِحيِم، الرَّ : بعد أما عليك، سالم القِْبِط، عظيم المقوقِس من هللا، عبد ابن لمحمد الرَّ

ً  أن علمتُ  وقد إليه، تدعو وما فيه، ذكرتَ  ما وفھمتُ  ،كتاَبك قرأتُ  فقد  أكرمتُ  وقد بالشام، يخُرج أنه أَظن وكنتُ  بقى، نبيا

 ".عليك والسالم لتركبھا، بغلة إليك وأھديتُ  وِبكسوة، عظيم، القِْبطِ  فى مكانٌ  لھما بجاريتين إليك وبعثتُ  رسولَك،

 .معاوية زمن إلى بقيت ُدْلُدل، والبغلةُ  وسيرين، مارية: والجاريتان ُيسلم، ولم ھذا، على يزد ولم

  فصل

 موته، بعد عباس ابن كتب فى الكتاب ھذا وجدتُ : قال ِعْكرمة عن بإسناده، الواقدى فذكر َساوى، بن الُمْنِذر إلى وكتب

ُ  َصلَّى هللا رسول بعثَ : فيه فإذا فنسخُته، ً  إليه وكتب َساوى، بن نِذرالم إلى الحضرم بن العالءَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  فيه يدعوه كتابا

ُ  َصلَّى هللا رسول إلى المنذرُ  فكتب اإلسالم، إلى  البحرين، أھل على كتابك قرأتُ  فإنى ِهللا؛ رسولَ  يا: بعد أما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 فكتب ،"أمرك ذلك فى إلىَّ  َفأَْحِدثْ  ويھود، مجوس وبأرضى كرھه، َمن ومنھم فيه، ودخل وأعجبه، اإلسالمَ  أحبَّ  َمن فِمنھم

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  إليه ْحمنِ  هللاِ  بْسمِ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ِحيم، الرَّ دٍ  ِمنْ  الرَّ  فإنِّى َعلَْيَك؛ َسالمٌ  َساوى، بن الُمْنِذر إلى هللاِ  َرُسولِ  محمَّ

داً  وأنَّ  هللاُ، إالَّ  إله ال أَنْ  وأَْشَھدُ  ھو، إالَّ  إله ال الذى هللا إليك أحمد ا وَرُسولُه، َعْبُدهُ  ُمحمَّ  فإنَّه وَجلَّ، َعزَّ  هللاَ  أَُذكُِّركَ  فإنى: َبْعدُ  أمَّ

َما َيْنَصحْ  َمنْ   قد ُرُسلى نَّ وإ لى، َنَصحَ  َفَقدْ  لَُھْم، َنَصحَ  وَمنْ  أطاَعنى، َفَقدْ  أَْمَرُھم، وَيتَِّبعْ  ُرُسلى، ُيِطعْ  َمنْ  وإنَّه لَِنْفِسه، َيْنَصحُ  فإنَّ

نوبِ  أَْھلِ  َعنْ  وَعَفْوتُ  َعلَْيِه، أَْسلَُموا َما لِْلُمْسلِِمينَ  فاْتُركْ  َقْوِمَك، فى َشَفْعُتكَ  َقدْ  وإنى خيراً، َعلَْيكَ  أَْثَنْوا  َمْھما وإنَّكَ  ِمْنُھم، فاْقَبلْ  الذُّ

 ". الِجْزَيةُ  َفَعلَْيهِ  َمُجوِسيَّةٍ  أوْ  َيُھوِديَّةٍ  َعلى أَقامَ  وَمنْ  َعَملَِك، عن َنْعِزلَكَ  فلن َتْصلُْح،

  فصل

 :العاص بن َعْمرو مع وبعثه كتاباً، ُعَمانَ  ملك إلى وكتب

ْحمنِ  هللاِ  ِبْسمِ " ِحيِم، الرَّ دٍ  ِمنْ  الرَّ ا الُھَدى، اتَّبعَ  َمن على َسالمٌ  الُجلَْندى، ابنى وَعْبدٍ  َجْيَفٍر، إلى هللا، عبد بنِ  محمَّ  نىفإ: َبْعدُ  أَمَّ

ً  َكانَ  َمنْ  ألُْنِذرَ  َكافَّةً  النَّاسِ  إلى هللاِ  رسولُ  فإنِّى َتْسلَما، أَْسلِما اإلْسالم، بِدَعاَيةِ  أَْدُعوُكما ُكما الَكافِِرين، َعلى الَقْولُ  وَيِحقَّ  َحّيا  إنْ  فإنَّ
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ا أنْ  أَبْيُتما وإن ولَّْيُتُكَما، باإلْسالَمِ  أْقَرْرُتَما تى وَتْظَھرُ  بَساَحِتُكَما، َتُحلُّ  َوَخْيلى َعْنُكَما، َزائِلٌ  ُمْلَكُكَما فإنَّ  باإلْسالم، ُتقِرَّ  على ُنُبوَّ

 .الكتابَ  وختم كعب، بن أَُبىُّ  وكَتب ،" ُمْلِكُكَما

 إنى: تُ فقل ُخلُقاً، وأسھلَھما الرجلين أحلمَ  وكان عبد، إلى َعَمْدتُ  قدمتھا، فلما ُعَمان، إلى انتھيتُ  حتى فخرجتُ : َعْمرو قالَ 

ُ  َصلَّى هللا رسولِ  رسولُ  مُ  أخى: فقال أخيك، وإلى إليك، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ نِّ  علىَّ  المَقدَّ  يقرأ حتى إليه أُوِصلُك وأَنا والُملك، بالسِّ

 عبده محمداً  أنَّ  وتشھد دونه، ِمن ُعبِدَ  ما وتخلَعَ  له، شريك ال وحده هللا إلى أدعوك :قلت إليه؟ تدعو وما: قال ثم كتابك،

ُ  َصلَّى بمحمد ُيؤمن ولم مات: قلتُ  قُدوة؟ فيه لنا فإنَّ  أبوك، صنع فكيف قومك، سيِّدِ  ابنُ  إنك َعْمرو؛ يا: قال. ورسوله  َعلَْيهِ  هللاَّ

ق أسلم كان أنه وَوِدْدتُ  َوَسلََّم،  قريباً،: قلتُ  ه؟تبعتَ  فمتى: قال لإلسالم، هللاُ  ھدانى حتى رأيه مثل على أنا كنتُ  وقد به، وصدَّ

 أقروه: فقلت بملكه؟ قوُمه صنع فكيف: قال أسلم، قد النجاشى أن وأخبرته النجاشى، عند: قلت إسالُمك؟ كان أين: فسألنى

 ِمن له أفضحَ  رجل فى خصلة ِمن ليس إنه تقول، ما َعْمرو يا انظر: قال. نعم: قلت تبعوه؟ والرھبانُ  واألساقفةُ : قال واتَّبعوه،

 علمتَ  شىء بأى: قال. بلى: قلت النجاشى، بإسالم علم ِھرقل أرى ما: قال ثم ديننا، فى نستِحلُّه وما كذبُت، ما: تقل الكذب،

ق أسلم فلما َخْرجاً، له ُيخِرجُ  النجاشىُّ  كان: قلت ذلك؟ ُ  َصلَّى بمحمد وصدَّ ً  سألنى لو وِهللا، ال: قال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  واحداً  درھما

ً  ويدين َخْرجاً، لك ُيخرج ال عبدك أتدعُ : أخوه َينَّاقُ  له فقال قوله، ِھرقلَ  فبلغ ه،أعطيت ما  فى َرِغبَ  رجلٌ : ِھرقل قال ُمَحَدثاً؟ ِدينا

. صدقُتك وهللاِ : قلت َعْمرو، يا تقولُ  ما انظر: قال صنع، كما لصنعتُ  بملكى الضنُّ  لوال وهللاِ  به؟ أصنع ما لنفسه فاختاره دين

 َوِصلة بالِبرِّ  ويأمر معصيته، عن وينھى وَجلَّ، َعزَّ  هللا بطاعة يأمر: قلتُ  عنه؟ وينھى به، يأمرُ  الذى ما فأخبرنى: عبد قال

ِحم، َنى، وعن والُعدوان، الظلم عن وينھى الرَّ  الذى ھذا أحسنَ  ما: قال. والصليب والوثن الحجر عبادة وعن الخمر، وعن الزِّ

 َذَنباً، ويصير يَدَعه أن من بملكه أضنُّ  أخى ولكن به، وُنصدِّق بمحمد، نؤمن حتى لركبنا عليه، نىُيتابع أخى كان لو إليه، يدعو

ُ  َصلَّى هللا رسول ملَّكه أسلم، إن إنه: قلت ھا غنيھم، ِمن الصدقة فأخذ قومه، على َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ھذا إن: قال. فقيرھم على فردَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  رسولُ  فرض بما رُتهفأخب الصدقة؟ وما حسن، لُخلُق  اإلبل، إلى انتھيتُ  حتى األموال فى الصدقات من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 دارھم، ُبعد فى قومى أُرى ما وهللاِ : فقال. نعم: فقلت المياه؟ وَتِرد الشجر، ترعى التى مواشينا سوائم من وُتؤخذ َعْمرو؛ يا: قال

 فدخلتُ  يوماً، دعانى إنه ثم خبرى، ُكلَّ  فُيخبره أخيه، إلى يصل وھو أياماً، ببابه فمكثتُ : الق بھذا، ُيطيعون عددھم وكثرةِ 

، أعواُنه فأخذ عليه،  تكلم: فقال إليه، فنظرتُ  أجلس، يدعونى أن فأبوا ألجلِس، فذھبت فأُُ◌رسلت، دعوه،: فقال بَضُبعىَّ

 أنى إال قراءته، مثل فقرأه أخيه، إلى دفعه ثم آخره، إلى انتھى حتى وقرأ خاَتمه، ففضَّ  مختوماً، الكتاب إليه فدفعتُ  بحاجتك،

: قال. بالسيف مقھور وإما الدين، فى راغبٌ  إما َتِبُعوه: فقلت صنعت؟ كيفَ  قريش عن ُتخبرنى أال: قال منه، أرقَّ  أخاه رأيت

 ضالل، فى كانوا أنھم إياھم هللا ُھَدى مع بعقولھم وعرفوا غيره، على واختاروه اإلسالم، فى رغبوا قد الناس: قلت معه؟ وَمن

 َتْسلَْم، فأْسلِمْ  َخْضَراَءَك، وُيبيدُ  الخيل، ُيوطئك وتتبعه، اليومَ  ُتسلِم لم إن وأنت الَحرَجة، ھذه فى غيَرك بقى أحداً  أعلم فما

جال الخيل عليك تدخل وال قومك، على وَيْستعِملك  يا: فقال أخيه، إلى فرجعتُ  داً،غ إلىَّ  وارجع ھذا، يومى دعنى: قال. والرِّ

 فأخبرُته أخيه، إلى فانصرفتُ  لى، يأذن أن فأبى إليه، أتيتُ  الغد، كان إذا حتى. بُملكه َيِضنَّ  لم إن ُيْسلِمَ  أن ألرجو إنى َعْمرو؛

 وھو يدى، فى ما رجالً  ملَّكتُ  إن العرب أضعفُ  أنا فإذا إليه، دعوَتنى فيما فكرتُ  إنى: فقال إليه، فأوصلنى إليه، أصل لم أنى

 أخوه، به خال بمخرجى، أيقن فلما غداً، خارج وأنا: قلت. القى َمن كقتال ليس قِتاالً  أْلَفتْ  خيلُه بلغت وإن ھھنا، خيلُه تبلغ ال
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ً  وأخوه ھو اإلسالم إلى فأجاب إلىَّ  فأرسل فأصبح أجابه، قد إليه أرسل َمن وُكلُّ  عليه، ظھر قد فيما نحنُ  ما:فقال  ،جميعا

قا ُ  َصلَّى النبى وصدَّ ً  لى وكانا بينھم، فيما الحكم وبين الصدقة وبينَ  بينى وخليا َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ  .خالفنى َمن على عونا

  فصل

ُ  َصلَّى النبىُّ  وكتب ْحمنِ  هللاِ  مِ بسْ : "العامرى َعْمرو بن َسليط مع به وأرسل على، بن َھْوَذة اليمامة صاحب إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  الرَّ

ِحيِم، دٍ  ِمنْ  الرَّ  والحافِر، الُخفِّ  ُمْنَتھى إلى َسَيْظَھرُ  ِدينى أنَّ  واْعلَمْ  الُھدى، اتَّبعَ  من َعلى َسالمٌ  علّى، بن َھْوَذة إلى هللاِ  َرُسولِ  محمَّ

ا ،"َيَدْيكَ  َتحتَ  ما لَكَ  َوأَْجَعلْ  َتْسلَْم، فأْسلِمْ  ُ  َصلَّى هللا رسول بكتاب َسليط عليه قدم فلمَّ اه، أنزله مختوماً، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  واقترأ وحيَّ

ُ  َصلَّى النبى إلى وكتب رد، دونَ  رداً  فردَّ  الكتاب، عليه  مكانى، تھابُ  والعربُ  وأجَمله، إليه تدعو ما أحسنَ  ما: "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ً  وأجاز". أتبعك األمر بعض إلىَّ  فاجعل ً  وكساه بجائزة، َسلِيطا ُ  َصلَّى النبى على ُكلِّه بذلك َفَقِدمَ  َھَجر، نسج من أثوابا  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى النبىُّ  وقرأ فأخبره، َوَسلََّم،  فلما". يديه فى ما وبادَ  بادَ  فعلُت، ما األرض من َسَياَبةً  سألنى لو: "فقال كتابه، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى هللا رسولُ  انصَرفَ  ُ  َصلَّى النبىُّ  فقال مات، قد َھْوَذة بأن السالم، عليه جبريلُ  جاءه الفتح، من َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ابٌ  بَِھا َسَيْخُرجُ  الَيَماَمةَ  إنَّ  أَما: "َوَسلَّمَ  ُ  َصلَّى هللا رسول له فقال يقُتلُُه؟ َمن هللا؛ رسول يا: قائل فقال ،"َبْعِدى ُيْقَتلُ  َيَتَنّبأ، َكذَّ  هللاَّ

 .كذلك فكان" وأصحاُبك أْنتَ : "َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ُ  َصلَّى النبى عن فسأله َھْوَذة، عند كان النصارى، عظماء من عظيم دمشق أركون أن: الواقدى وذكر : فقال َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاَّ

 أملك، لم تبعُته وإن قومى، ملك وأنا بدينى ضننت: قال ُتجيبه؟ ال لِمَ : كوناألر قال أجبه، فلم اإلسالم، إلى يدعونى كتاُبه جاءنى

 لمكتوب وإنه مريم، ابن عيسى به بشَّر الذى العربىُّ  للنبى وإنه اتباعه، فى لك الِخيَرة فإن لُيَملَِّكنََّك، تبعَته لَئن وِهللا، بلى: قال

 .هللا رسول محمد: اإلنجيل فى عندنا

ُ  لَّىصَ  كتابه فى: فصل ان ِشْمرِ  أبى بن الحارث إلى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ   الَغسَّ

ً  إليه فكتب بُغوطتھا، بدمشق وكان ْحمنِ  هللاِ  بِْسمِ : "الُحَدْيِبية ِمن َمْرِجَعه وھب بن شجاع مع كتابا ِحيِم، الرَّ دٍ  ِمنْ  الرَّ  َرُسولِ  محمَّ

ِ  وآَمنَ  الُھَدى، اتَّبعَ  نِ مَ  َعلَى َسالمٌ : ِشْمرٍ  أبى ابن الحارث إلى ِهللا، َق، با ِ  ُتْؤِمنَ  أن إلى أْدُعوكَ  وإنى وَصدَّ  َشِريكَ  ال َوْحَدهُ  با

 .ذلك تقدم وقد ،" ُمْلُككَ  لَكَ  يبقى لَُه،

 .النبوي الطب في فصل وأوله الرابع الجزء ويليه العباد خير ھدي في المعاد زاد من الثالث الجزء طبع ثم تعالى بعونه

  النبوى الطب :فصل

ُ  َصلَّى َھْديه من ُجَملٍ  على أتينا وقد  إلى بھا كتب التى والكتب والرسائل، والسرايا، والبعوث والسير المغازى فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 .ونوابھم الملوك
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 َتْعَجزُ  التى الِحكمة من فيه ما ونبيِّنُ  لغيره، ووصفه به، تطبَّب الذى الطب فى َھْديه فى نافعة فصول بذكر ذلك ُنْتبع ونحن

 نستمد ومنه المستعان، وبا فنقول ِطبھم، إلى العجائز ِطب كنِسبة إليھا ِطبھم نسبة وأن إليھا، الوصول عن األطباء أكثرِ  عقولُ 

 :والقوة الَحْول

 .القرآن فى مذكوران وھما. األبدان ومرضُ  القلوب، مرضُ : نوعان المرض

، َشْھوة ومرض وشك، ُشبھة مرض:  نوعان القلوب ومرض  فِى{: الشُّبھة مرض فى تعالى قال. القرآن فى وكالھما وَغىٍّ

ً  هللاُ  َفَزاَدُھمُ  مََّرضٌ  قُلُوِبِھم  ].10: البقرة[}َمَرضا

 ].31:دثرالم[}َمَثالً  ِبَھَذا هللاُ  أََرادَ  َماَذا َواْلَكافُِرونَ  مََّرضٌ  قُلُوِبِھم فِى الَِّذينَ  َولَِيقُولَ {: تعالى وقال

نَّة، القرآن تحكيم إلى ُدعى من َحقِّ  فى تعالى وقال ْنُھمْ  َفِريقٌ  إَذا َبْيَنُھمْ  لَِيْحُكمَ  َوَرُسولِهِ  هللاِ  إلَى ُدُعواْ  َوإَذا{: وأعرض فأَبى والسُّ  مِّ

ْعِرُضونَ   َبلْ  َوَرُسولُُه، َعلَْيِھمْ  هللاُ  َيِحيفَ  أَن َيَخافُونَ  أَمْ  اْرَتاُبواْ  أَمِ  َرضٌ مَّ  قُلُوِبِھم أَفِى*  ُمْذِعِنينَ  إلَْيهِ  َيأُْتواْ  اْلَحقُّ  لَُّھمُ  َيُكن َوإن*  مُّ

الُِمونَ  ُھمُ  أُولَِئكَ   .والشكوك الشُّبھات مرض فھذا ،]50-48: النور[}الظَّ

بِىِّ  ِنَساءَ  َيا{: تعالى فقال الشھوات، مرض وأما َقْيُتنَّ ا إنِ  النَِّساِء، مِّنَ  َكأََحدٍ  لَْسُتنَّ  النَّ  َقْلِبهِ  فِى الَِّذى َفَيْطَمعَ  ِباْلَقْولِ  َتْخَضْعنَ  َفالَ  تَّ

َنى َشْھوة مرض فھذا ،]32: األحزاب[}َمَرضٌ   .أعلم وهللا.. الزِّ

: الفتح[} جٌ َحرَ  اْلَمِريِض  َعلَى َوَ◌الَ  َحَرجٌ  األَْعَرجِ  َعلَى َوالَ  َحَرجٌ  األَْعَمى َعلَى لَْيسَ {: تعالى فقال.. األبدان مرض وأّما

 فھمه لمن به واالستغناءَ  القرآن، عظمة لك ُيبيِّن بديع لسرٍّ  والوضوء والصومِ  الحج فى البدن مرض وذكر]. 61: النور][17

 فذكر. الفاسدة المواد واستفراغُ  المؤذى، عن والِحميةُ  الصحة، ِحفظُ : ثالثة األبدان ِطب قواعد أن وذلك سواه، عن وَعَقله

 .الثالثة المواضع ھذه فى الثالثة ولاألص ھذه سبحانه

ً  ِمنُكم َكانَ  َفَمن{: الصوم آية فى فقال ِريضا ةٌ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  مَّ  لعذر للمريض الفِطر فأباح ،]184: البقرة[}أَُخرَ  أَيَّامٍ  مِّنْ  َفِعدَّ

ً  وللمسافر المرض؛  وعدم التحليل، من ُيوجبه وما الحركة، ةِ ِشدَّ  الجتماع السفر فى الصومُ  ُيْذِھبَھا لئال وقوته ِصحته لحفظ طلبا

ً  الفِْطرَ  للمسافر فأباح وتضُعف، القوة فتخورُ  تحلَّل؛ ما يخلف الذى الغذاء  .ُيضعفھا عما وقوته لصحته حفظا

ً  ِمْنُكم َكانَ  َفَمن{: الحج آية فى وقال ِريضا ْأِسهِ  مِّن أًَذى ِبهِ  أَوْ  مَّ  فأباح ،]196: البقرة[}ُنُسك أَوْ  َقةٍ َصدَ  أَوْ  ِصَيامٍ  مِّن َففِْدَيةٌ  رَّ

ة، أو قمل، من رأسه، من أَذىً  به وَمن للمريض، ً  اإلحرام فى رأسه يحلِق أن غيرھما، أو ِحكَّ  الرديئة األبخرة لمادة استفراغا

 فھذا منھا، األبخرة تلك فخرجت المساُم، تفتحت رأسه، حلق فإذا الشَّعر، تحتَ  باحتقانھا رأسه فى األذى له أوجبت التى

 .انحباُسهُ  يؤذى استفراغ ُكلُّ  عليه ُيقاس االستفراغ

مُ : عشرة ومدافعتھا انحباسھا يؤذى التى واألشياء  والعطاُس، والقىُء، والريُح، والغائُط، والبوُل، تبَّيغ، إذا والمنىُّ  ھاج، إذا الدَّ

 .بحسبه األدواء من داء حبُسه ُيوجب العشرة ھذه من واحد وكل. والعطشُ  والجوُع، والنوُم،
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 القرآن طريقةُ  ھى كما منه؛ أصعبُ  ھو ما استفراغ على الرأس فى المحتقِن البخارُ  وھو أدناھا، باستفراغ سبحانه نبَّه وقد

 .األعلى على باألدنى التنبيهُ 

ْرَضى ُكْنُتم َوإن{: الوضوء آية فى تعالى فقال.. الِحمية وأما نُكم َحدٌ أَ  َجاءَ  أَوْ  َسَفرٍ  َعلَى أَوْ  مَّ  َفلَمْ  النَِّساءَ  الََمْسُتمُ  أَوْ  اْلَغاِئطِ  مِّنَ  مِّ

ُمْوا َماءً  َتِجُدواْ  ً  َصِعيداً  َفَتَيمَّ با  ُيصيبَ  أن له ِحميةً  التراب إلى الماء عن العدول للمريض فأباح ،]6: المائدة][43: النساء[}َطيِّ

 الطب، أُصول إلى ِعباده ُسبحانه أرشد فقد خارج، أو داخل من له مؤذٍ  كل عن الِحمية على تنبيهٌ  وھذا ُيؤذيه، ما جسَده

ُ  َصلَّى هللا رسول َھْدى نذكرُ  ونحن قواعده، ومجامعِ   .َھْدىٍ  أكمل فيه َھْديه أنَّ  ونبيِّنُ  ذلك، فى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ا سلِ  إلى فمسلَّم.. القلوب طبُّ  فأمَّ  فإن أيديھم، وعلى جھتھم من إال حصوله إلى سبيل وال عليھم، وسالمه هللا صلوات الرُّ

 ومحابِّه، لمرضاته ُمؤِثرةً  تكون وأن وأحكامه، وأفعاله، وصفاته، وبأسمائه، وفاطِرھا، بربِّھا، عاِرفة تكون أن القلوب صالحَ 

سل، جھة نم إال تلقِّيه إلى سبيلَ  وال بذلك، إال ألبتةَ  حياةَ  وال لھا صحة وال وَمَساخطه، لَمَناھيه متجنِّبةً   حصول من ُيظن وما الرُّ

ة تھا الشھوانية، البھيمية نفسه حياةُ  ذلك وإنما ذلك، َيُظنُّ  ممن فغلط اتِّباعھم، بدون القلب ِصحَّ تھا، وِصحَّ  قلبه وحياةُ  وقُوَّ

 فإنه ره،نو وعلى األموات، من فإنه قلبه، حياة على فليبك وھذا، ھذا بين يميز لم وَمن بمعزل، ذلك عن وقوته وصحته،

 .الظلمات بحار فى منغِمسٌ 
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