
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البداية والنهاية
  

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

  هـ هـ والمتوفي  سوريا عام المولود في 
  

  الخامسالجزء 



 

  سنة تسع من الهجرة، ذآر غزوة تبوك في رجب منها 
  

ُتمْ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُآوَن َنَجٌس َفَلا َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهَذا  {   : قال اهللا تعالى ًة   َوِإْن ِخْف َعْيَل
يٌم   يٌم َحِك َه َعِل اَء ِإنَّ اللَّ ِلِه ِإْن َش ْن َفْض ُه ِم يُكُم اللَّ ْوَف ُيْغِن ا  * َفَس آِخِر َوَل اْلَيْوِم اْل ا ِب ِه َوَل وَن ِباللَّ ا ُيْؤِمُن ِذيَن َل اِتُلوا الَّ َق
نَ       قِّ ِم َن اْلَح ِديُنوَن ِدي ا َي وُلُه َوَل ْم           ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُس ٍد َوُه ْن َي َة َع وا اْلِجْزَي ى ُيْعُط اَب َحتَّ وا اْلِكَت ِذيَن ُأوُت الَّ

    .  ]  -   : التوبة [   } َصاِغُروَن
  

روي عن ابن عبَّاس، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن خبير، وقتادة، والضحاك، وغيرهم أنه لما أمر اهللا تعالى أن 
    . ي الحج وغيرهيمنع المشرآون من قربان المسجد الحرام ف

  
ك                 : قالت قريش ا؛ فعوضهم اهللا عن ذل ا نصيب منه ا آنَّ ذهبنَّ م ام الحج، ولي اجر واألسواق أي ا المت نقطعن عنَّ لي

    . األمر بقتال أهل الكتاب حتَّى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
  

رُّ   : قلت ى         فعزم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم على قتال ال دعوة إل اس بال ى النَّ ه، وأول اس إلي م أقرب النَّ وم ألنه
    . الحق، لقربهم إلى اإلسالم وأهله

  
وا َأنَّ            {   : وقد قال اهللا تعالى ًة َواْعَلُم يُكْم ِغْلَظ ُدوا ِف اِر َوْلَيِج َن اْلُكفَّ وَنُكْم ِم ِذيَن َيُل اِتُلوا الَّ وا َق ِذيَن آَمُن َع   َيا َأيَُّها الَّ َه َم  اللَّ

     :   .  ]   : التوبة [   } اْلُمتَِّقيَن
  

ّر شديد، وضيق من                 ك في ح ان ذل وك، وآ ام تب رُّوم ع ى غزو ال لَّم عل ه وس فلما عزم رسول اهللا صلَّى اهللا علي
 الحال، جلَّى للنَّاس أمرها، ودعى من حوله من أحياء األعراب للخروج معه، فأوعب معه بشر آثير، آما سيأتي

م         افقين والمقصرين، والمه ر عذر من المن نهم لغي قريبًا من ثالثين ألفًا، وتخلَّف آخرون، فعاتب اهللا من تخلَّف م
راءة،           رهم في سورة ب يَّن أم ى، وب ًا ُيتل يهم قرآن زل ف ووبَّخهم وقرعهم أشدَّ التَّقريع، وفضحهم أشدَّ الفضيحة، وأن

    . مر المؤمنين بالنفر على آل حالآما قد بينَّا ذلك مبسوطًا في التَّفسير، وأ
  

َلْو َآاَن * ُتْم َتْعَلُموَن اْنِفُروا ِخَفافًا َوِثَقاًال َوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُآْن {   : فقال تعالى
وَن       َعَرضًا َقِريبًا َوَسَفرًا َقاِصدًا َلاتََّبُعوَك ْم ُيْهِلُك ا َمَعُك َتَطْعَنا َلَخَرْجَن ِو اْس َوَلِكْن َبُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّقَُّة َوَسَيْحِلُفوَن ِباللَِّه َل

    . ثمَّ اآليات بعدها  .  ]  -   : التوبة [   } َأْنُفَسُهْم َواللَُّه َيْعَلُم ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن
  

دِّيِن َولِ           َوَما َآاَن {   : ثم قال تعالى ي ال وا ِف ٌة ِلَيَتَفقَُّه ْنُهْم َطاِئَف ٍة ِم لِّ ِفْرَق ْن ُآ َر ِم ا َنَف ِذُروا  اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َآافًَّة َفَلْوَل ُيْن
    .  ]   : التوبة [   } َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن

    . إن هذه ناسخة لتلك  : فقيل
  

    . ال، فاهللا أعلم  : وقيل
  

ى رجب        : قال ابن إسحاق ين ذي الحجة إل ا ب ي  -ثم أقام رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بالمدينة م من سنة     : يعن
    . ثم أمر النَّاس بالتَّهيؤ لغزو الرُّوم -تسع 

  
ن      ن عمر ب ٌل      فذآر الزُّهري، ويزيد بن رومان، وعبد اهللا ابن أبي بكر، وعاصم ب ا آ رهم من علمائن ادة، وغي قت

    : يحدِّث عن غزوة تبوك ما بلغه عنها، وبعض القوم يحدِّث مالم يحدِّث بعض
  

اس، وشدَّة            ان عسرة من النَّ ك في زم رُّوم، وذل التَّهيؤ لغزو ال أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أمر أصحابه ب
م، ويكرهون الشُّخوص         الحّر، وجدب من البالد، وحين طابت الثِّمار، فال ارهم وظالله ام في ثم ون المق اس يحّب نَّ

    . في الحال من الزَّمان الذي هم عليه
  

ه             وك، فإن ان من غزوة تب ا آ ا، إال م ى عنه وآان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قلَّ ما يخرج في غزوة إال آن
    . ذي يصمد إليه، ليتأهب النَّاس لذلك أهبتهبيَّنها للنَّاس لبعد المشقة، وشدَّة الزمان، وآثرة العدو ال

  
    . فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الرُّوم

  



 

يس    ن ق لمة     -فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد ب ي س ا جد هل       : -أحد بن ي
    .    ؟ لك العام في جالد بني األصفر

  
ل اهللا أوتأذن لي وال تفتني، فواهللا لقد عرف قومي أنه ما رجل أشد عجبًا بالنِّساء مني، وإني أخشى  يا رسو  : فقال

    . إن رأيت نساء بني األصفر أن ال أصبر
  

    .   قد أذنت لك   : فأعرض عنه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقال
  

ة  ذه اآلي زل اهللا ه د أن ي الج ْنُه {   : فف ٌة   َوِم نََّم َلُمِحيَط َقُطوا َوِإنَّ َجَه ِة َس ي اْلِفْتَن ا ِف ي َأَل ا َتْفِتنِّ ي َوَل َذْن ِل وُل اْئ ْن َيُق ْم َم
    .  ]   : التوبة [   } ِباْلَكاِفِريَن

  
ًا بالرَّسول      : وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض  ال تنفروا في الحّر زهادة في الجهاد، وشكًَّا في الحق، وإرجاف
يهم أنزل اهللا ف لَّم ف ه وس وَن    {   : صلَّى اهللا علي اُنوا َيْفَقُه ْو َآ ّرًا َل دُّ َح نََّم َأَش اُر َجَه ْل َن رِّ ُق ي اْلَح ُروا ِف ا َتْنِف اُلوا َل * َوَق

     :   .  ] -  : التوبة [   } َفْلَيْضَحُكوا َقِليًال َوْلَيْبُكوا َآِثيرًا َجَزاًء ِبَما َآاُنوا َيْكِسُبوَن
  

د اهللا       : قال ابن هشام ن عب راهيم ب ن إب حدَّثني الثِّقة عمن حدَّثه عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن، عن إسحاق ب
افقين يجتمعون في بيت         : بن حارثة، عن أبيه، عن جده قال ًا من المن بلغ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أنَّ ناس

وك،          -ته عند جاسوم وآان بي -سويلم اليهودي  لَّم في غزوة تب ه وس يثبطون النَّاس عن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
اقتحم               يهم بيت سويلم، ففعل طلحة، ف ره أن يحرق عل ر من أصحابه، وأم د اهللا في نف فبعث إليهم طلحة بن عبي

    . الضحَّاك بن خليفة من ظهر البيت، فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فأفلتوا
  

    : ضحاك في ذلكفقال ال
  

  ُيِشيُط ِبَها الَضحَّاُك وابَن ُأبيّرِق * َآادْت وَبْيُت اِهللا ناُر ُمَحمٍد 
  

  َأُنوء عَلى ِرجِلي َآِسيرًا َوِمُرَفِق * َوَظّلْت َوقْد َطَبَقْت َآْبَس ُسَوْيَلٍم 
  

  رق َأَخاُف َوَمن َتشِمل به النَّاَر ُيْح* َسالُم َعَلّيُكْم ال َأُعوُد لمِثِلها 
  

اش، وحضَّ           : قال ابن إسحاق از واالنكم اس بالجه دَّ في سفره، وأمر النَّ ثم إن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ج
ان           ن عف ان ب أهل الغنى على النَّفقة، والحمالن في سبيل اهللا، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثم

    . نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها
  

    . فحدَّثني من أثق به أنَّ عثمان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دينار  : هشامقال ابن 
  

    .   اللَّهم ارض عثمان فإني عنه راض   : فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

ن القاسم، عن     حدَّثنا هارون بن معروف، ثنا ضمرة، ثنا عبد اهللا بن شوذب عن ع    : وقد قال اإلمام أحمد د اهللا ب ب
ار في            : قال -مولى عبد الرحمن بن سمرة  -آثة  ألف دين لَّم ب ه وس ّي صلَّى اهللا علي ى النَّب ان إل جاء عثمان بن عف

    . ثوبه، حين جهَّز النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم جيش العسرة
  
ن     : ّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقلِّبها بيده ويقولفصبها في حجر النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فجعل النَّب  : قال ما ضرَّ اب

     عفان ما عمل بعد اليوم
  

    . ورواه التِّرمذي عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن واقع عن ضمرة به
  

    . حسن غريب  : وقال
  



 

نا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدَّثني سكن حدَّثني أبو موسى العنزي، حدَّث  : وقاله عبد اهللا بن أحمد في مسند أبيه
ال        لمي ق اب السَّ ن حب رحمن ب د ال خطب    : بن المغيرة، حدَّثني الوليد ابن أبي هشام، عن فرقد أبي طلحة، عن عب

    . النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فحثَّ على جيش العسرة
  

    . عليَّ مائة بعير بأحالسها وأقتابها  : فقال عثمان بن عفان
  
    . ثم نزل مرقاة من المنبر، ثمَّ حثَّ  : قال
  

    . عليَّ مائة أخرى بأحالسها وأقتابها  : فقال عثمان
  
     :   . فرأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول بيده هكذا يحرِّآها  : قال
  

    .   هذاما على عثمان ما عمل بعد  وأخرج عبد الصَّمد يده آالمتعجب 
  

د        ي محم رة أب ن المغي ولى آلل   -وهكذا رواه التِّرمذي عن محمد بن يسار عن أبي داود الطيالسي، عن سكن ب م
    . به -عثمان 

  
    . غريب من هذا الوجه  : وقال

  
    . ورواه البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق، عن سكن بن المغيرة به

  
    . ائة بعير بأحالسها وأقتابهاثالث مرات أنه التزم بثالثم  : وقال

  
    : فأنا شهدت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول وهو على المنبر  : قال عبد الرحمن

  
    .   بعد اليوم   : -أو قال  -   ما ضرَّ عثمان بعدها 

  
ن       حدَّثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن  : وقال أبو داود الطيالسي ن جاوان، عن األحنف ب ، عن عمرو ب

ر وطلحة     : قيس قال ي والزبي اهللا هل تعلمون       : سمعت عثمان بن عفان يقول لسعد ابن أبي وقاص، وعل أنشدآم ب
ًا وال        من جهَّز جيش العسرة غفر اهللا له   : أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال دون خطام ا يفق ى م فجهَّزتهم حتَّ

    . عقاًال
  

    ! اللهم نعم  : قالوا
  

    . ورواه النسائي من حديث حصين به
  
  فصل فيمن تخلَّف معذورًا من البكَّائين وغيرهم  
  

ْنُهمْ  {   : قال اهللا تعالى ْن     َوِإَذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َأْن آِمُنوا ِباللَِّه َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْسَتْأَذَنَك ُأوُلو الطَّْوِل ِم ا َنُك اُلوا َذْرَن َوَق
ُه  * َرُضوا ِبَأْن َيُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم َلا َيْفَقُهوَن * َمَع اْلَقاِعِديَن  َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَع

َرا ُم اْلَخْي َك َلُه ِهْم َوُأوَلِئ َأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِس ُدوا ِب وَن َجاَه ُم اْلُمْفِلُح َك ُه ا * ُت َوُأوَلِئ ْن َتْحِتَه ِري ِم اٍت َتْج ْم َجنَّ ُه َلُه دَّ اللَّ َأَع
و      * اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َه َوَرُس َذُبوا اللَّ ِذيَن َآ َد الَّ ْم َوَقَع َلُه َوَجاَء اْلُمَعذُِّروَن ِمَن اْلَأْعَراِب ِلُيْؤَذَن َلُه
َلْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوَلا َعَلى اْلَمْرَضى َوَلا َعَلى الَِّذيَن َلا َيِجُدوَن َما ُيْنِفُقوَن * َسُيِصيُب الَِّذيَن َآَفُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب َأِليٌم 

ُه َغفُ   ِبيٍل َواللَّ ْن َس ِنيَن ِم ى اْلُمْحِس ا َعَل وِلِه َم ِه َوَرُس ُحوا ِللَّ َرٌج ِإَذا َنَص يٌم َح ْوَك * وٌر َرِح ا َأَت ِذيَن ِإَذا َم ى الَّ ا َعَل َوَل
ى    * ِجُدوا َما ُيْنِفُقوَن ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت َلا َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيِه َتَولَّْوا َوَأْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع َحَزنًا َألَّا َي ِبيُل َعَل ا السَّ ِإنََّم

    .  ] -  : التوبة [   } َك َوُهْم َأْغِنَياُء َرُضوا ِبَأْن َيُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطَبَع اللَُّه َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم َلا َيْعَلُموَنالَِّذيَن َيْسَتْأِذُنوَن
  

    . قد تكلَّمنا على تفسير هذا آله في التَّفسير بما فيه آفاية، وهللا الحمد والمنَّة
  



 

ذه،       والمقصود ذآر البكائين ه ه ى يصحبوه في غزوت الذين جاؤا إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ليحملهم حتَّ
اد في سبيل اهللا،             اتهم من الجه ا ف ى م فًا عل م يبكون تأسُّ وا وه فلم يجدوا عنده من الّظهر ما يحملهم عليه، فرجع

     :   . والنَّفقة فيه
  

    . من األنصار وغيرهم وآانوا سبعة نفر  : قال ابن إسحاق
  

ن آعب أخو      : فمن بني عمرو بن عوفي سالم بن عمير، وعلبة بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن ب
اس    بني مازن بن النجَّار، وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد اهللا بن المغفل المزني، وبعض النَّ

    . و المزني، وهرمي بن عبد اهللا أخو بني واقف، وعرباض بن سارية الفزاريبل هو عبد اهللا بن عمر  : يقولون
  

    . فبلغني أنَّ ابن يامين بن عمير بن آعب النَّضري لقي أبا ليلى، وعبد اهللا بن مغفل، وهما يبكيان  : قال ابن إسحاق
  

    ؟ ما يبكيكما  : فقال
  
ى          جئنا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لي  : قاال ه عل وى ب ا نتق دنا م يس عن ه، ول ا علي ا يحملن حملنا فلم نجد عنده م

    . الخروج معه، فأعطاهما ناضحًا له، فارتحاله وزوَّدهما شيئًا من تمر، فخرجا مع النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

ه            : زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق ل فصلَّى من ليلت د، فخرج من اللَّي ن زي ة ب مَّ بكى     وأما علب ا شاء اهللا، ث م
د          (   : وقال م تجعل في ي ه، ول م تجعل ب ه، ول اللَّهم إنَّك أمرت بالجهاد، ورغبت فيه، ثمَّ لم تجعل عندي ما أتقوى ب

ال أو جسد أو جسد أو       ا في م رسولك ما يحملني عليه، وإنِّي أتصدق على آل مسلم فيه بكل مظلمة أصابني فيه
    .  عرض

  
    .    ؟ أين المتصدق هذه الليلة   : اس فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّمثم أصبح مع النَّ

  
    . فلم يقم أحد

  
    .   أين المتصدق فليقم   : ثم قال

  
    . فقام إليه فأخبره

  
    .   آاة المتقبلةأبشر فوالذي نفسي بيده لقد آتبت في الزَّ   : فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
اس         : وقد أورد الحافظ البيهقي ها هنا حديث أبي موسى األشعرّي فقال و العبَّ دَّثنا أب افظ، ح د اهللا الح و عب حدَّثنا أب

ي موسى           ردة، عن أب ي ب د، عن أب محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحميد المازني، حدَّثنا أبو أسامة عن بري
ه في جيش العسرة               أرسلني أصحابي    : قال م مع م الحمالن، إذ ه أله له لَّم أس ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي إل

    . غزوة تبوك
  

    . إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم ! يا نبي اهللا  : فقلت
  

    .   واهللا ال أحملكم على شيء   : فقال
  

ع رسول    ة أن يكون       ووافقته وهو غضبان وال أشعر، فرجعت حزينًا من من لَّم ومن مخاف ه وس اهللا صلَّى اهللا علي
ال رسول اهللا             ذي ق أخبرتهم بال ى أصحابي ف ّي، فرجعت إل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قد وجد في نفسه عل

    ؟ صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فلم ألبث إال سويعة إذ سمعت بالًال ينادي أين عبد اهللا بن قيس
  

ال          أجب رس  : فأجبته فقال لَّم ق ه وس ا أتيت رسول اهللا صلَّى اهللا علي دعوك فلمَّ لَّم ي ه وس خذ     : ول اهللا صلَّى اهللا علي
     هذين القرينين، وهذين القرينين، وهذين القرينين

  
ال     ذ من سعد فق ل        : لستة أبعرة ابتاعهن حينئ ى أصحابك فق ق بهن إل ى   إنَّ اهللا أو إنَّ رسول اهللا يح   : انطل م عل ملك

    .   هؤالء فارآبوهن



 

  
إنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يحملكم على هؤالء، ولكن واهللا     : فانطلقت إلى أصحابي فقلت  : قال أبو موسى

م           رة، ث ي في أول م ه ل م ومنع ألته لك ال أدعكم، حتَّى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول اهللا، حين س
    . عد ذلك، ال تظنوا أني حدَّثتكم شيئًا لم يقلهإعطائه إياي ب

  
    . واهللا إنك عندنا لمصدَّق، ولنفعلن ما أحببت  : فقالوا لي

  
م     : قال اهم ث فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتَّى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من منعه إي

     :   . ه أبو موسى سواءإعطائه بعد، فحدَّثوهم بما حدَّثهم ب
  

    . وأخرجه البخاري ومسلم جميعًا عن أبي آريب، عن أبي أسامة
  

    . أتيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في رهط من األشعريين ليحملنا  : عن أبي موسى قال  : وفي رواية لهما
  

     ليهواهللا ما أحملكم وما عندي ما أحملكم ع   : فقال
  
    . ثمَّ جيء رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بنهب إبل فأمر لنا بست ذودعر الذرى، فأخذناها  : قال
  

    . يعقلنا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يمينه، واهللا ال يبارك لنا، فرجعنا له  : ثمَّ قلنا
  

    .   ما أنا حملتكم ولكن اهللا حملكم   : فقال
  

    .   وإني واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إال أتيت الذي هو خير وتحلَّلتها   : ثم قال
  

لَّم         : قال ابن إسحاق ه وس وا عن رسول اهللا صلَّى اهللا علي وقد آان نفر من المسلمين أبطأت بهم الغيبة، حتَّى تخلَّف
    . ابمن غير شكٍّ وال ارتي

  
ة        : منهم ن أمي ن عوف، وهالل ب آعب بن مالك ابن أبي آعب أخو بني سلمة، ومرارة بن ربيع أخو بني عمرو ب

    . أخو بني واقف، وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف، وآانوا نفر صدق ال ُيتَّهمون في إسالمهم
  

يهم  أمَّا الثَّالثة األول فستأتي قصتهم مبسوطة قريبًا إن شاء  : قلت ِة    {   : اهللا تعالى الذين، وهم أنزل اهللا ف ى الثََّلاَث َوَعَل
مَّ   الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اْلَأْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأْنُفُسُهْم َوَظنُّوا َأْن َلا َمْلَجَأ ِمَن اللَِّه ِإلَّا ِإَلْيِه ُث

    .  ]   : التوبة [   .  } ِلَيُتوُبوا ِإنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُمَتاَب َعَلْيِهْم 
  

    . فإنه عاد وعزم على اللُّحوق برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آما سيأتي  : وأما أبو خيثمة
  
  فصل تخلُّف عبد اهللا ابن ُأبّي وأهل الرَّيب عام تبوك  
  

ا خرج       : ن إسحاققال يونس بن بكير عن اب ير، فلمَّ ثم استتب برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم سفره، وأجمع السَّ
ّي          ن أب د اهللا ب اس، وضرب عب ًا من النَّ ين ألف يوم الخميس ضرب عسكره على ثنية الوداع ومعه زيادة على ثالث

ا   -وما آان فيما يزعمون بأقل العسكرين  -عدو اهللا عسكره أسفل منه  ا س لَّم     فلمَّ ه وس ر رسول اهللا صلَّى اهللا علي
     :   . تخلَّف عنه عبد اهللا ابن ُأبي في طائفة من المنافقين، وأهل الرَّيب

  
    . واستخلف رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم على المدينة محمد بن مسلمة األنصاري  : قال ابن هشام

  
    . عليها عام تبوك سباع بن عرفطةأنه استخلف   : وذآر الدراوردي  : قال
  

يهم،               : قال ابن إسحاق ة ف ره باإلقام ه، وأم ى أهل ي طالب عل ن أب ي اب لَّم عل ه وس وخلَّف رسول اهللا صلَّى اهللا علي
مَّ خرج             : فأرجف به المنافقون، وقالوا ّي سالحه، ث ك، أخذ عل الوا ذل ا ق ه، فلمَّ ًا من ما خلفه إال استقالًال له، وتخفف

    . لحق برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو نازل بالُجْرف، فأخبره بما قالوا حتَّى



 

ي      : فقال آذبوا ولكني خلَّفتك لما ترآت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفال ترضى يا علي أن تكون من
    .   بمنزلة هارون من موسى، إال أنه ال نبي بعدي

  
    . سول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في سفرهفرجع علي، ومضى ر

  
ه             : ثم قال ابن إسحاق اص، عن أبي ي وق ن أب ن سعد اب راهيم ب ة، عن إب حدَّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رآان

    . سعد، أنه سمع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول لعلي هذه المقالة
  

ذا الحديث من طري      لم ه ي            وقد روى البخاري ومس ن أب ن سعد اب راهيم ب راهيم، عن إب ن إب ق شعبة عن سعد ب
    . وقاص، عن أبيه به

  
ال    : وقد قال أبو داود الطيالسي في مسنده ه ق خلَّف رسول     : حدَّثنا شعبة عن الحكم، عن مصعب بن سعد، عن أبي

    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم علي ابن أبي طالب في غزوة تبوك
  

    ؟ اهللا أتخلفني في النِّساء والصِّبيانيا رسول   : فقال
  

    .   أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه ال نبي بعدي   : فقال
  

    . وأخرجاه من طرق عن شعبة نحوه
  

    . وعلَّقه البخاري أيضًا من طريق أبي داود عن شعبة
  

ن سعد، عن       حدَّثنا قتيبة بن سعيد،   : وقال اإلمام أحمد حدَّثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار، عن عامر ب
    . -وخلَّفه في بعض مغازيه -أبيه سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول له 

  
    ؟ يا رسول اهللا تخلفني مع النِّساء والصِّبيان  : فقال علي

  
    .   ن من موسى إال أنَّه ال نبي بعدييا علّي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارو   : فقال

  
    . ورواه مسلم والتِّرمذي عن قتيبة

  
    . زاد مسلم ومحمد بن عباد آالهما عن حاتم بن إسماعيل به

  
    . حسن صحيح غريب من هذا الوجه  : وقال التِّرمذي

  
وم حار،         ثم إنَّ أبا خيثمة رجع بعد ما سار رسول اهللا صلَّى اهللا  : قال ابن إسحاق ه في ي ى أهل ًا إل لَّم أيام عليه وس

ه        أت ل اء، وهيَّ ه م ردت في فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت آل واحدة منهما عريشها، وب
    . فيه طعامًا، فلمَّا دخل قام على باب العريش، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له

  
رأة             فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في أ، وام ام مهي ارد وطع ة في ظل ب و خيثم ريح والحر، وأب الضحِّ وال
ه         ! حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف ى ألحق برسول اهللا صلَّى اهللا علي ا، حتَّ واهللا ال أدخل عريش واحدة منكم

ه     وسلَّم فهيِّئا زادًا ففعلتا، ثمَّ قدم ناضحه فارتحله، ثمَّ خرج في طلب رسول اهللا صلَّى اهللا     ى أدرآ لَّم حتَّ ه وس  علي
     :   . حين نزل تبوك

  
وآان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فترافقا حتَّى إذا 

    . دنوا من تبوك
  

ى آت        : قال أبو خيثمة لعمير بن وهب ي حتَّ لَّم     إن لي ذنبًا فال عليك أن تخلف عن ه وس ي رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . ففعل حتَّى إذا دنا من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  



 

    . هذا راآب على الطريق مقبل  : قال النَّاس
  

    .   آن أبا خيثمة   : فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . يا رسول اهللا هو واهللا أبو خيثمة  : فقالوا
  

    . فلمَّا بلغ، أقبل فسلَّم على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    .   أولى لك يا أبا خيثمة   : فقال له
  

    . خيرًا ودعا له بخير  : ثمَّ أخبر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الخبر فقال
  

من سياق محمد بن إسحاق وأبسط، وذآر أن    قصة أبي خيثمة بنحو  : وقد ذآر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة
    . خروجه عليه السَّالم إلى تبوك آان في زمن الخريف، فاهللا أعلم

  
    : وقال أبو خيثمة واسمه مالك بن قيس في ذلك  : قال ابن هشام

  
  َأَتّيُت التي آانت أعّف َوأآرما * َلّما َرأْيت النَّاَس في الديِن َناَفُقوا 

  
  َفَلْم أآتِسب إثمًا لم أغش َمْحِرما * لُيْمَنى َيدِيِ لمحمٍد َوَباَيْعُت ِبا

  
  َصَفاَيا ِآراما بسّرُها َقْد َتّحِمَما * َتَرْآت َخِضيَبًا في الَعريش وَصّرَمِة 

  
  إَلى الدِّيِن َنْفسي َشطَرُه َحْيُث َيمّما * َوُآْنُت إَذا َشكَّ اُلمناِفُق أّسَمَحْت 

  
ن      قال يونس بن بكير عن محم د اهللا ب د بن إسحاق، عن بريدة، عن سفيان، عن محمد بن آعب القرظي، عن عب

    . إلى تبوك جعل ال يزال الرجل يتخلف-لما سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : مسعود قال
  

    . يا رسول اهللا تخلف فالن  : فيقولون
  

    .   به غير ذلك فقد أراحكم اهللا منه دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه اهللا بكم، وإن يك   : فيقول
  

    . يا رسول اهللا تخلَّف أبو ذر وأبطأ به بعيره  : حتَّى قيل
  

    .   دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه اهللا بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم اهللا منه   : فقال
  

لَّم   فتلوم أبو ذر بعيره، فلما أبطأ عليه، أخذ متاعه فجعله على  ه وس ظهره، ثم خرج يتبع رسول اهللا صلَّى اهللا علي
ذا    : ماشيًا، ونزل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعض منازله، ونظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول اهللا إنَّ ه

    . الرجل ماٍش على الطَّريق
  

     آن أبا ذر فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
  
    . يا رسول اهللا هو واهللا أبو ذر  : ا تأمَّله القوم قالوافلمَّ
  

    .   يرحم اهللا أبا ذر يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده   : فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
    . مهفضرب الدَّهر من ضربه، وسير أبو ذر إلى الربذة، فلمَّا حضره الموت أوصى امرأته وغال  : قال
  

ذا    : إذا مّت فاغسالني، وآفِّناني من اللَّيل، ثمَّ ضعاني على قارعة الطَّريق، فأوَّل رآب يمرون بكم فقولوا  : فقال ه
    . أبو ذر



 

  
ٍط         ن مسعود في ره إذا اب أ سريره، ف فلمَّا مات فعلوا به آذلك، فاطلع رآب فما علموا به، حتَّى آادت رآابهم تط

    ؟ ما هذا  : من أهل الكوفة فقال
  

    . جنازة أبي ذر  : فقيل
  

ا ذر، يمشي وحده، ويموت            : فاستهلَّ ابن مسعود يبكي وقال رحم اهللا أب لَّم ي ه وس صدق رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . وحده، ويبعث وحده، فنزل فوليه بنفسه حتَّى أجنه

  
     :   . إسناده حسن، ولم يخرِّجوه

  
وه في      : عبد اهللا بن محمد بن عقيل في قوله  : معمر أخبرنا  : حدَّثنا عبد الرَّزاق، أخبرنا  : مدقال اإلمام أح الذين اتَّبع
    .   ساعة العسرة

  
ال  وم          : ق ي ي ديد، فأصابهم ف ّر ش ي ح د، وخرجوا ف ر واح ى بعي ة عل رَّجالن والثالث وك؛ ال وا في غزوة تب خرج

اء، وعسرة في             عطش، حتَّى جعلوا ينحرون  ك عسرة في الم ان ذل ا، فك م لينفضوا أآراشها ويشربوا ماءه إبله
    . النَّفقة، وعسرة في الظهر

  
افع          : قال عبد اهللا بن وهب ة، عن ن ي عتب ن أب ة اب أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد ابن أبي هالل، عن عتب

    . حدِّثنا عن شأن ساعة العسرة  : بن جبير، عن عبد اهللا بن عبَّاس، أنه قيل لعمر بن الخطاب
  

ى        : فقال عمر تنقطع، حتَّ ا س ا أن رقابن ى ظنن خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزًال وأصابنا فيه عطش، حتَّ
ره        ر بعي ل لينح ى أن الرج تنقطع، حتَّ ه س ن أن رقبت ى يظ ع حتَّ ال يرج ل ف تمس الرَّح ذهب فيل دنا لي ان أح إن آ

    . يجعل ما بقي على آبده فيعتصر فرثه فيشربه، ثمَّ
  

    . يا رسول اهللا إنَّ اهللا قد عوَّدك في الدعاء خيرًا، فادع اهللا لنا  : فقال أبو بكر الصديق
  

      ؟ أو تحب ذلك   : فقال
  
    ! نعم  : قال
  
ا ما معهم ثمَّ ذهبنا ننظر، فلم فرفع يديه نحو السَّماء فلم يرجعهما حتَّى قالت السماء فأطلت، ثمَّ سكبت، فملئو  : قال

    . نجدها جاوزت العسكر
  

    . إسناده جيد ولم يخرِّجوه من هذا الوجه
  

الِحجر،                 : وقد ذآر ابن إسحاق م ب ذه القصة آانت وه ه أنَّ ه ادة، عن رجال من قوم ن قت ن عمر ب عن عاصم ب
    !   ؟ ويحك هل بعد هذا من شيء  : وأنهم قالوا لرجل معهم منافق

  
    . سحابة مارة  : قالف
  

    . وذآر أنَّ ناقة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ضلَّت فذهبوا في طلبها
  

ده  ال     : فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لعمارة بن حزم األنصاري، وآان عن رآم      : إنَّ رجًال ق د يخب ذا محم ه
ا     أنَّه نبي ويخبرآم خبر السماء، وهو ال يدري أ د دلَّني اهللا عليه ي اهللا، وق ين ناقته، وإنِّي واهللا ال أعلم إال ما علَّمن

     هي في الوادي قد حبستها شجرة بزمامها
  

    . فانطلقوا فجاءوا بها، فرجع عمارة إلى رحله فحدَّثهم عما جاء رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من خبر الرَّجل
  

    . إنما قال ذلك لزيد بن اللصيت  : رةفقال رجل ممن آان في رحل عما



 

  
ول       ه، ويق أ في عنق د يج ى زي ا ال       : وآان في رحل عمارة قبل أن يأتي، فأقبل عمارة عل ة وأن ي لداهي إنَّ في رحل

    . أدري، اخرج عني يا عدو اهللا فال تصحبني
  

    . إن زيدًا تاب  : فقال بعض النَّاس
  

     :   . تَّى هلكلم يزل متَّهمًا بشّرح  : وقال بعضهم
  

    . وقد روينا من حديث ابن مسعود شبيهًا بقصة الرَّاحلة، ثمَّ روى من حديث األعمش  : قال الحافظ البيهقي
  

وقد رواه اإلمام أحمد عن أبي معاوية، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد الخدري 
الوا      لما  : قال -شكَّ األعمش  - اس مجاعة، فق وك أصاب النَّ ا فننحر         : آان يوم غزوة تب و أذنت لن ا رسول اهللا ل ي

    . نواضحنا، فأآلنا وادَّهنا
  

     افعلوا   : فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

هللا لهم فيها بالبرآة، لعلَّ يا رسول اهللا إن فعلت قلَّ الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، وادع ا (   : فجاء عمر فقال
    .  اهللا أن يجعل فيها البرآة

  
      ! نعم    : فقال رسول اهللا

  
ر،   م، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء اآلخر بكف من التَّم ا بفضل أزواده مَّ دع دعا بنطع فبسطه، ث ف

ة    ويجيء اآلخر بكسرة حتَّى اجتمع على النَّطع من ذلك شيء يسير، فدع لَّم بالبرآ ه وس ا رسول اهللا صلَّى اهللا علي
     خذوا في أوعيتكم   : ثمَّ قال لهم

  
    . فأخذوا في أوعيتهم حتَّى ما ترآوا في العسكر وعاء إال ملئوها، وأآلوا حتَّى شبعوا، وفضلت فضلة

  
    .   يلقى اهللا بها غير شاٍك فيحجب عن الجنَّةأشهد أنَّ ال إله إال اهللا وأنِّي رسول اهللا، ال    : فقال رسول اهللا

  
    . ورواه مسلم عن أبي آريب، عن أبي معاوية، عن األعمش به

  
ال           ل ق وك، ب ذآر غزوة تب م ي ه، ول رة ب ي هري ان غزوة     : ورواه اإلمام أحمد من حديث سهيل عن أبيه، عن أب آ

    . غزاها
  
  ى تبوك بمساآن ثمود بالحجر مروره صلَّى اهللا عليه وسلَّم في ذهابه إل 
  

ا             : قال ابن إسحاق ا، فلمَّ اس من بئره ا، واستقى النَّ الحجر نزله رَّ ب لَّم حين م وآان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . راحوا

  
ان م          : قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ا آ الة، وم ه للصَّ يئًا وال تتوضئوا من ن عجين  ال تشربوا من مياهها ش

    .   عجنتموه فاعلفوه اإلبل، وال تأآلوا منه شيئًا
  

    . هكذا ذآره ابن إسحاق بغير إسناد
  

ن    : معمر عن الزُّهري أخبرني  : حدَّثنا يعمر بن بشر، حدَّثنا عبد اهللا بن المبارك، أخبرنا  : وقال اإلمام أحمد سالم ب
    . عليه وسلَّم لما مرَّ بالحجرعبد اهللا عن أبيه أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا 

  
ا أصابهم      : قال ى        ال تدخلوا مساآن الذين ظلموا أنفسهم، إال أن تكونوا باآين أن يصيبكم م ه وهو عل ع بردائ وتقنَّ

    . الرَّحل
  



 

    . ورواه البخاري من حديث عبد اهللا بن المبارك، وعبد الرزاق، آالهما عن معمر بإسناده نحوه
  
ى     : ل مالك عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال ألصحابهوقا ال تدخلوا عل

    .   هؤالء المعذبين إال أن تكونوا باآين، فإن لم تكونوا باآين فال تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم
  

    . ث سليمان بن بالل، آالهما عن عبد اهللا بن دينارورواه البخاري من حديث مالك، ومن حدي
  

     :   . ورواه مسلم من وجه آخر عن عبد اهللا بن دينار نحوه
  

نزل رسول   : عن نافع، عن ابن عمر، قال -هو ابن جويرية  -حدَّثنا عبد الصمد، حدَّثنا صخر   : وقال اإلمام أحمد
ي آانت تشرب            اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم  ار الت اس من اآلب ود فاستقى النَّ وت ثم د بي بالنَّاس عام تبوك الحجر عن

    . منها ثمود، فعجنوا ونصبوا القدور باللَّحم
  

ى    م عل فأمرهم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأهرقوا القدور، وعلفوا العجين اإلبل، ثمَّ ارتحل بهم حتَّى نزل به
    . نها النَّاقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين ُعذِّبواالبئر التي آانت تشرب م

  
    .   إنِّي أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فال تدخلوا عليهم   : فقال

  
    . وهذا الحديث إسناده على شرط الصَّحيحين من هذا الوجه، ولم يخرِّجوه

  
افع، عن     وإنَّما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن عياض  ر، عن ن عن أبي ضمرة، عن عبيد اهللا بن عم

    . ابن عمر به
  

    . وتابعه أسامة عن عبيد اهللا  : قال البخاري
  

    . ورواه مسلم من حديث شعيب بن إسحاق عن عبيد اهللا عن نافع به
  

يم، عن      : وقال اإلمام أحمد ن خث ابر     حدَّثنا عبد الرزاق، حدَّثنا معمر عن عبد اهللا بن عثمان ب ر، عن ج ي الزبي أب
    : لما مرَّ النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم بالِحجر قال  : قال
  
م،              وا عن أمر ربه ّج، فعت ذا الف ّج، وتصدر من ه ذا الف ال تسألوا اآليات، فقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من ه

ا، ف     ًا، فعقروه ا يوم م       فعقروها، وآانت تشرب ماءهم يومًا، ويشربون لبنه د اهللا من تحت أدي أخذتهم صيحة أهم
    .   السَّماء، منهم إال رجًال واحدًا آان في حرم اهللا

  
    ؟ من هو يا رسول اهللا  : قيل
  
    .   هو أبو رغال فلمَّا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه   : قال
  

    . إسناده صحيح ولم يخرِّجوه
  

ي آبشة           : يزيد بن هارون، أخبرنا حدَّثنا  : وقال اإلمام أحمد ن أب د اب ن واسط عن محم المسعودي عن إسماعيل ب
ك رسول     : األنماري، عن أبيه قال لما آان في غزوة تبوك تسارع النَّاس إلى أهل الحجر، يدخلون عليهم، فبلغ ذل

    . الصَّالة جامعة  : اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فنودي في النَّاس
  

ال ولفأت  : ق ره، وهو يق لَّم وهو ممسك بعي ه وس وم غضب اهللا    : يت رسول اهللا صلَّى اهللا علي ى ق دخلون عل ا ت م
    .   عليهم

  
    ؟ نعجب منهم  : فناداه رجل

  



 

دِّ    : قال دوا، أفال أنبِّئكم بأعجب من ذلك، رجل من أنفسكم ينبِّئكم بما آان قبلكم، وما هو آائن بعدآم، فاستقيموا وس
    .   فإن اهللا ال يعبأ بعذابكم شيئًا، وسيأتي قوم ال يدفعون عن أنفسهم شيئًا

  
    . إسناده حسن ولم يخرِّجوه

  
ن إسحاق      ر عن اب ن بكي ن سعد                : وقال يونس ب ن سهل ب اس ب ن حزم، عن العبَّ ي بكر اب ن أب د اهللا اب دَّثني عب ح

نِّي أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين مرَّ بالحجر ونزلها، استقى الشّك م  : السَّاعدّي، أو عن العبَّاس بن سعد
    . النَّاس من بئرها، فلمَّا راحوا منها

  
ان من              ا آ الة، وم ه للصَّ يئًا، وال تتوضئوا من ا ش اس ال تشربوا من مائه لَّم للنَّ قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

    .   آلوا منه شيئًا، وال يخرجنَّ أحد منكم الليلة إال ومعه صاحب لهعجين عجنتموه فاعلفوه اإلبل، وال تأ
  

ففعل النَّاس ما أمرهم به رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إال رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته، وخرج 
    . اآلخر في طلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه

  
لَّم           وأما الذي ذه ه وس ُأخبر رسول اهللا صلَّى اهللا علي ل طيء، ف ه بجب ى ألقت رَّيح حتَّ ب في طلب بعيره فاحتملته ال
    . ثمَّ دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي   ألم أنهكم أن يخرج رجل إال ومعه صاحب له   : بذلك فقال

  
    . تبوك وأما اآلخر فإنه وصل إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من

  
     :   . وفي رواية زياد عن ابن إسحاق أنَّ طيئًا أهدته إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين رجع إلى المدينة

  
م       : قال ابن إسحاق ا، فل تكتمه إياهم ه اس وقد حدَّثني عبد اهللا ابن أبي بكر أنَّ العبَّاس بن سهل سمَّى له الرَّجلين لكن

    . ثني بهمايحدَّ
  

د  ن سعد                   : وقد قال اإلمام أحم ن سهل ب اس ب ى عن العبَّ ن يحي ا عمرو ب د، ثن ن خال دَّثنا وهيب ب ان، ح دَّثنا عفَّ ح
ا وادي            : السَّاعدّي، عن أبي حميد السَّاعدّي قال ى جئن وك حتَّ ام تب لَّم ع ه وس خرجنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . االقرى، فإذا امرأة في حديقة له
  

     أخرصوا   : فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ألصحابه
  

    . فخرص القوم، وخرص رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عشرة أوسق
  

    .   أحصي ما يخرج منها، حتَّى أرجع إليك إن شاء اهللا   : وقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم للمرأة
  
    . فخرج حتَّى قدم تبوك  : لقا
  

ه                : فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ان ل ا رجل، فمن آ ومنَّ فيه ح شديدة، فال يق ة ري يكم اللَّيل إنَّها ستهب عل
    .   بعير فليوثق عقاله

  
ام رجل           : قال أبو حميد ح شديدة، فق ا ري ل هبَّت علين ان من اللَّي مَّ جاء       فعقلناها، فلمَّا آ ل طيء، ث ه في جب ، فألقت

ا         ل وأقبلن مَّ أقب رهم، ث ه يجي ردًا، وآتب ل رسول اهللا ملك إيلة، فأهدى لرسول اهللا بغلة بيضاء، وآساه رسول اهللا ب
    . معه حتَّى جئنا وادي القرى

  
      ؟ آم جاءت حديقتك   : قال للمرأة

  
    . عشرة أوسق خرص رسول اهللا  : قالت

  
    .   إنِّي متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل   : سول اهللافقال ر

  



 

    . فخرج رسول اهللا، وخرجنا معه، حتَّى إذا أوفى على المدينة  : قال
  
     هذه طابة   : قال
  

     هذا أحد يحبنا ونحبه، أال أخبرآم بخير دور األنصار   : فلمَّا رأى أحدًا قال
  
    . بلى يا رسول اهللا  : ناقل
  
    .   خير دور األنصار بنو النجَّار، ثمَّ دار بني عبد األشهل، ثمَّ دار بني ساعدة، ثمَّ في آل دور األنصار خير   : قال
  

    . وأخرجه البخاري ومسلم من غير وجه عن عمرو بن يحيى به نحوه
  

ر،       ي الزبي ه اهللا عن أب ك رحم ام مال ة       وقال اإلم ن واثل ل عامر ب ي الطفي ره      : عن أب ل أخب ن جب اذ ب م    : أنَّ مع أنَّه
    . خرجوا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عام تبوك، فكان يجمع بين الظُّهر والعصر، وبين المغرب والعشاء

  
ًا   فأخَّر الصالة يومًا ثمَّ خرج فصلَّى الظُّهر والعصر جميعًا، ثمَّ دخل ثمَّ خرج   : قال فصلَّى المغرب والعشاء جميع

ا فال             : ثمَّ قال ار، فمن جاءه ى يضحى ضحى النَّه ا حتَّ ن تأتونه إنَّكم ستأتون غدًا إن شاء اهللا عين تبوك، وإنَّكم ل
    .   يمّس من مائها شيئًا، حتَّى آتي

  
ل الشراك تبض بشيء من م          : قال ين مث ألهما رسول اهللا صلَّى اهللا    فجئناها، وقد سبق إليها رجالن، والع اء، فس

    .   هل مسستما من مائها شيئًا   : عليه وسلَّم
  
    . نعم  : قاال
  

     ما شاء اهللا أن يقول   : فسبَّهما وقال لهما
  

أعاده فيها، فجرت  ثمَّ غرفوا من العين قليًال قليًال، حتَّى اجتمع في شيء، ثمَّ غسل رسول اهللا فيه وجهه ويديه، ثمَّ
    . العين بماء آثير، فاستقى النَّاس

  
    .   يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانًا   : ثمَّ قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
     :   . أخرجه مسلم من حديث مالك به

  
  لَّم إلى تبوك إلى نخلة هناك ذآر خطبته صلَّى اهللا عليه وس 
  

تهم عن اللَّيث     روى اإلمام أحمد عن أبي النَّضر هاشم بن القاسم يونس بن محمد المؤدب، وحجاج بن محمد ثالث
ال   ه ق إنَّ رسول    : بن سعد، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن أبي الخطَّاب، عن أبي سعيد الخدري أنَّ

    . لَّم عام تبوك خطب النَّاس، وهو مسند ظهره إلى نخلةاهللا صلَّى اهللا عليه وس
  

ى ظهر فرسه، أو               : فقال اس رجًال عمل في سبيل اهللا عل ر النَّ اس، إنَّ من خي أال أخبرآم بخير النَّاس، وشرِّ النَّ
اجرًا جريئ           اس رجًال ف ه الموت، وإنَّ من شرِّ النَّ ى يأتي ه، حتَّ اب اهللا ال   على ظهر بعيره، أو على قدمي رأ آت ًا يق

    .   يرعوي إلى شيء منه
  

    . ورواه النَّسائي عن قتيبة عن اللَّيث به
  

    . ال أعرفه  : وقال أبو الخطَّاب
  

د اهللا،            ن عب دَّثنا مصعب ب ران، ح ن عم ز ب د العزي وروى البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزُّهري، عن عب
ي      عن منظور بن جميل بن سنان، أخبرني ن عامر الجهن ة ب ا مع رسول اهللا صلَّى اهللا       : أبي، سمعت عقب خرجن

    . عليه وسلَّم في غزوة تبوك، فاسترقد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فلم يستيقظ حتَّى آانت الشَّمس قيد رمح



 

  
     ألم أقل لك يا بالل اآأل لنا الفجر   : قال
  

    . من النَّوم مثل الذي ذهب بك يا رسول اهللا ذهب بي  : فقال
  
ه، فأصبح                   : قال ه وليلت ة يوم مَّ صلَّى، وسار بقي د، ث ر بعي ه غي لَّم من منزل ه وس ل رسول اهللا صلَّى اهللا علي فانتق

    : بتبوك، فحمد اهللا وأثنى عليه بما هو أهله، ثمَّ قال
  
ر         أيها النَّاس أما بعد؛ فإن أصدق الحديث آتاب اهللا، وأوثق   راهيم، وخي ة إب ل مل ر المل وى، وخي ة التَّق العرى آلم

الّسنن سنة محمد، وأشرف الحديث ذآر اهللا، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير األمور عوازمها، وشرُّ األمور  
ر       دى، وخي د اله اللة بع محدثاتها، وأحسن الهدي هدي األنبياء، وأشرف الموت قتل الّشهداء، وأعمى العمى الضَّ

لَّ وآفى       األعمال  ا ق فلى، وم د الّس ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشّر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من الي
أتي   ن ال ي اس م ة، ومن النَّ وم القيام ة ي رُّ النَّدام وت، وش ذرة حين يحضر الم رُّ المع ى، وش ر وأله ا آث ر مم خي

ى         الجمعة إال دبرًا، ومن النَّاس من ال يذآر اهللا إال هجرًا،   ى غن ر الغن ذوب، وخي ا اللِّسان الك ومن أعظم الخطاي
اب من     ين، واالرتي النَّفس، وخير الزَّاد التَّقوى، ورأس الحكمة مخافة اهللا عز وجل، وخير ما وقر في القلوب اليق
يس، والخمر       ار، والشعر من إبل  الكفر، والّنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من حثاء جهنم، والسكر آيُّ من الن

ّر المآآل أآل        ا، وش جماع اإلثم، والنِّساء حبائل الشَّيطان، والشَّباب شعبة من الجنون، وشّر المكاسب آسب الرِّب
ة                   ى موضع أربع ا يصير أحدآم إل ه، وإنَّم قي من شقي في بطن أم ره، والشَّ عيد من وعظ بغي يم، والسَّ مال اليت

ّر     ه، وش ب، وسباب         أذرع، واألمر إلى اآلخرة، ومالك العمل خواتم ا هو آت قري ذب، وآل م ا الك ا رواي الرواي
ى اهللا        ألى عل ه، ومن يت ة دم ه آحرم المؤمن فسوق، وقتال المؤمن آفر، وأآل لحمه من معصية اهللا، وحرمة مال
ة يعوضه     ى الّرزي يكذبه، ومن يستغفره يغفر له، ومن يعّف يعّف اهللا عنه، ومن يكظم يأجره اهللا، ومن يصبر عل

ن يبت ي   اهللا، وم ر ل م اغف ه اهللا، اللَّه ن يعص اهللا يعذب ه، وم ن يصبر يضعف اهللا ل ه، وم معة يسمع اهللا ب غي الّس
     وألمتي، اللَّهم اغفر لي وألمتي، اللَّهم اغفر لي وألمتي

  
    . قالها ثالثًا

  
    .   أستغفر اهللا لي ولكم   : ثم قال

  
     :   . عف، واهللا أعلم بالصَّوابوهذا حديث غريب وفيه نكارة، وفي إسناده ض

  
ة عن سعيد      : ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، وسليمان ابن داود، قاال  : وقال أبو داود أخبرنا ابن وهب أخبرني معاوي

ال              ره، فق ألته عن أم د فس إذا رجل مقع وك، وهو حاج، ف زل بتب ه ن ه أنَّ ديثًا فال      : بن غزوان، عن أبي سأحدثك ح
    . إنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم نزل بتبوك إلى نخلة  : حدِّث به ما سمعت أني حيت

  
     هذه قبلتنا   : فقال

  
    . فأقبلت وأنا غالم أسعى حتَّى مررت بينه وبينها  : ثمَّ صلى إليها، قال

  
    .   قطع صالتنا قطع اهللا أثره   : فقال

  
    . قمت عليها إلى يومي هذافما   : قال
  

ران،             ن نم د ب ران، عن يزي ن نم د ب ولى ليزي وخي، عن م ز التَّن ثمَّ رواه أبو داود من حديث سعيد عن عبد العزي
    . رأيت بتبوك مقعدًا  : قال
  

    . مررت بين يدي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وأنا على حمار، وهو يصلي  : فقال
  

    .   لَّهم اقطع أثرهال   : فقال
  

    . فما مشيت عليها بعد



 

  
     : قطع صالتنا قطع اهللا أثره   : وفي رواية

  
  الصَّالة على معاوية ابن أبي معاوية  
  

ال   : روى البيهقي من حديث يزيد بن هارون، أخبرنا العالء أبو محمد الثَّقفي قال ا مع     : سمعت أنس بن مالك ق آنَّ
ا مضى،             ا طلعت فيم م أره ور، ل ا شعاع ون مس بضياء، وله رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بتبوك فطلعت الشَّ

    . فأتى جبريل رسول اهللا
  

    .   يا جبريل مالي أرى الشَّمس اليوم طلعت بيضاء ونور وشعاع، لم أرها طلعت فيما مضى   : فقال
  
    . وية ابن أبي معاوية اللَّيثي مات بالمدينة اليوم، فبعث اهللا إليه سبعين ألف ملك يصّلون عليهذلك أنَّ معا  : قال
  
      ؟ ومم ذاك   : قال
  
دٌ   { بكثرة قراءته   : قال َو اُهللا َأَح ا رسول اهللا أن              } ُقْل ُه ك ي وده، فهل ل ه وقع اه وفي قيام ار، وفي ممش ل والنَّه باللَّي

    ؟ رض فتصلي عليهأقبض لك األ
  
    .    ! نعم    : قال
  
    . فصلَّى عليه، ثمَّ رجع  : قال
  

    . وهذا الحديث فيه غرابة شديدة ونكارة، والنَّاس يسندون أمرها إلى العالء بن زيد هذا، وقد تكلَّموا فيه
  

ن عبي        : ثمَّ قال البيهقي د ب ا أحم دان، أخبرن ن عب ا       أخبرنا علي بن أحمد ب ّي، أخبرن ن عل دَّثنا هاشم ب د الصفار، ح
ال   : عثمان بن الهيثم، حدَّثنا محبوب بن هالل، عن عطاء ابن أبي ميمونة، عن أنس قال د     : جاء جبريل فق ا محم ي

    ؟ مات معاوية ابن أبي معاوية المزني، أفتحّب أن تصلِّي عليه
  
    .    ! نعم    : قال
  

    . من شجرة، وال أآمة إال تضعضعت لهفضرب بجناحه فلم يبق 
  
    . فصلَّى وخلفه صفَّان من المالئكة في آل صفٍّ سبعون ألف ملك  : قال
  
    .    ؟ يا جبريل بم نال هذه المنزلة من اهللا   : قلت  : قال
  
    . على آل حاليقرؤها قائمًا وقاعدًا، وذاهبًا وجائيًا، و   قل هو اهللا أحد بحبه   : قال
  

    ؟ فسألت أبي أين آان النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم  : قال عثمان
  
    . بغزوة تبوك بالشَّام، ومات معاوية بالمدينة، ورفع له سريره حتَّى نظر إليه، وصلَّى عليه  : قال
  

    . وهذا أيضًا منكر من هذا الوجه
  
  عليه وسلَّم بتبوك قدوم رسول قيصر إلى رسول اهللا صلَّى اهللا  
  

ن        : قال اإلمام أحمد ثم، عن سعيد اب ن خي حدَّثنا إسحاق بن عيسى، حدَّثنا يحيى بن سليم، عن عبد اهللا بن عثمان ب
يخًا         : أبي راشد، قال ي ش ارًا ل ان ج لَّم بحمص، وآ لقيت التَّنوخي رسول هرقل إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

    . بآبيرًا قد بلغ العقد أو قر
  



 

لَّم      : فقلت ه وس أال تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ورسالة رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    .  ؟ إلى هرقل

  
لَّم         : قال ه وس اب رسول اهللا صلَّى اهللا علي اءه آت بلى، قدم رسول اهللا تبوك، فبعث دحية الكلبي إلى هرقل، فلمَّا ج

    . لرُّوم وبطارقتها، ثمَّ أغلق عليه وعليهم الدَّاردعا قسِّيسي ا
  

    ؟ قد نزل هذا الرَّجل حيث رأيتم  : فقال
  

ى أرضنا                ا عل ه مالن ى أن نعطي ه، أو عل ى دين ه عل دعوني أن أتَّبع ى ثالث خصال، ي دعوني إل ي ي وقد أرسل إلَّ
    . واألرض أرضنا، أو نلقي إليه الحرب

  
رؤو ا تق د عرفتم فيم ى واهللا لق ا عل ه مالن ه، أو نعطي ى دين ه عل ّم فلنتَّبع دمي، فهل ا تحت ق ذّن م ن من الكتب ليأخ

    . أرضنا
  

    . فنخروا نخرة رجل واحد، حتَّى خرجوا من براسنهم
  

     :   . تدعونا إلى نذر أن النَّصرانية أو نكون عبيدًا ألعرابي جاء من الحجاز  : وقالوا
  

    . إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الرُّوم رقأهم، ولم يكد فلمَّا ظنَّ أنَّهم
  

ال        : وقال ى نصارى العرب ق ان عل   : إنما قلت ذلك ألعلم صالبتكم على أمرآم، ثمَّ دعا رجًال من عرب تجيب آ
    . آتابًا ادع لي رجًال حافظًا للحديث عربي اللِّسان أبعثه إلى هذا الرَّجل بجواب آتابه، فجاء بي، فدفع إلي هرقل

  
ذآر صحيفته      : فقال اذهب بكتابي إلى هذا الرَّجل، فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثالث خصال؛ انظر هل ي

    . إلّي التي آتب بشيء، وانظر إذا قرأ آتابي، فهل يذآر اللَّيل، وانظر في ظهره، هل به شيء يربيك
  
    . الس بين ظهراني أصحابه محتبيًا على الماءفانطلقت بكتابه حتَّى جئت تبوآًا، فإذا هو ج  : قال
  

    ؟ أين صاحبكم  : فقلت
  
    . ها هو ذا، فأقبلت أمشي حتَّى جلست بين يديه، فناولته آتابي، فوضعه في حجره  : قيل
  

    .    ؟ ممن أنت   : ثم قال
  

    . أنا أخو تنوخ  : فقلت
  
    .    ؟ ملة أبيكم إبراهيم هل لك إلى اإلسالم الحنيفية   : قال
  

    . إني رسول قوم، وعلى دين قوم ال أرجع عنه حتَّى أرجع إليهم  : قلت
  

    . فضحك
  

ى      : وقال اب إل إنك ال تهدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، يا أخو تنوخ إني آتبت بكت
ه وآتبت          آسرى، واهللا ممزقه وممزق ملكه، وآتبت  ه، ومخرق ملك ا، واهللا مخرق ى النَّجاشي بصحيفة فخرقه إل

    .   إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها، فلن يزال النَّاس يجدون منه بأسًا ما دام في العيش خير
  

اول    : قلت هذه إحدى الثَّالث التي أوصاني بها صاحبي، فأخذت سهمًا من جعبتي، فكتبته في جنب سيفي، ثمَّ إنَّه ن
    . الصَّحيفة رجًال عن يساره

  
    ؟ من صاحب آتابكم الذي يقرأ لكم  : قلت



 

  
    . معاوية  : قالوا

  
    ؟ فإذا في آتاب صاحبي تدعوني إلى جنَّة عرضها السَّموات واألرض أعدَّت للمتَّقين فأين النَّار

  
    .   إذا جاء النَّهارسبحان اهللا أين اللَّيل    : فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . فأخذت سهمًا من جعبتي، فكتبته في جلد سيفي، فلمَّا أن فرغ من قراءة آتابي  : قال
  
    .   إنَّ لك حقًا، وإنك لرسول، فلو وجدت عندنا جائزة جوَّزناك بها، إنا سفر مرملون   : قال
  
    . ا أجوزه، ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجريأن  : فناداه رجل من طائفة النَّاس، قال  : قال
  

    ؟ من صاحب الجائزة  : قلت
  

    . عثمان  : قيل لي
  

    .    ؟ أيُّكم ينزل هذا الرَّجل   : ثمَّ قال رسول اهللا
  

    . أنا  : فقال فتى من األنصار
  

    .   تعال يا أخا تنوخ   : ة المجلس، ناداني رسول اهللا فقالفقام األنصاري وقمت معه حتَّى إذا خرجت من طائف
  

ال     ره، وق ه عن ظه ا        : فأقبلت أهوي حتَّى آنت قائمًا في مجلسي الذي آنت بين يديه، فحل حبوت ا امض لم ا هن ه
    .   أمرت به

  
    . ضخمةفجلت في ظهره، فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف، مثل الحمحمة ال

  
     :   . هذا حديث غريب وإسناده ال بأس به تفرَّد به اإلمام أحمد

  
  مصالحته عليه السَّالم ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح قبل رجوعه من تبوك  
  

ة، ف        : قال ابن إسحاق ة صاحب إيل ن رؤب ة ب اه يحن صالح  ولما انتهى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى تبوك أت
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وأعطاه الجزية

  
    . وأتاه أهل جرباء وأذرح وأعطوه الجزية

  
    . وآتب لهم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آتابًا فهو عندهم

  
د ال       : وآتب ليحنة بن رؤبة وأهل إيلة ة من اهللا، ومحمَّ ذه أمن ن     بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم، ه ة ب ّي رسول اهللا ليحن نَّب

م من أهل                  ان معه ّي، ومن آ د النَّب ة محم ة اهللا وذم م ذم رِّ والبحر، له يارتهم في الب فنهم وس ة س رؤبة، وأهل إيل
ه طيب لمن أخذه من         ه دون نفسه، وأن الشَّام، وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثًا، فإنه ال يحول مال

    .   منعوا ماء يردونه، وال طريقًا يردونه من بّر أو بحرالنَّاس، وأنه ال يحّل أن ي
  

    . زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق بعد هذا؛ وهذا آتاب جهيم بن الصَّلت، وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول اهللا
  

    : قال يونس عن ابن إسحاق، وآتب ألهل جرباء وأذرح
  



 

ان     بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم هذا آتاب م  ان اهللا وأم ون بأم م آمن ن محمَّد النَّبّي رسول اهللا، ألهل جرباء وأذرح، أنَّه
ى   ل بالّنصح واإلحسان إل يهم آفي ة، وأنَّ اهللا عل ة طيب ة أوقي ي آل رجب، ومائ ار ف ة دين يهم مائ د، وأنَّ عل محم

    .   المسلمين، ومن لجأ إليهم من المسلمين
  
    .  عليه وسلَّم أهل أيلة بردة مع آتابه أمانًا لهموأعطى النَّبّي صلَّى اهللا  : قال
  
     :   . فاشتراه بعد ذلك أبو العبَّاس، عبد اهللا بن محمد بثالثمائة دينار  : قال
  
  بعثه عليه السَّالم خالد بن الوليد إلى ُأَآْيِدر ُدومة  
  

لَّم دعا خالد بن الوليد، فبعثه إلى أآيدر دومة، وهو أآيدر بن ثم إنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس  : قال ابن إسحاق
    . عبد الملك، رجل من بني آنانة، آان ملكًا عليها، وآان نصرانيًا

  
    .   إنَّك ستجده يصيد البقر   : وقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لخالد

  
ه،            فخرج خالد حتَّى إذا آان من حصنه بمنظر العين، ه امرأت ه ومع ى سطح ل رة صائفة، وهو عل ة مقم وفي ليل

    . وباتت البقر تحكُّ بقرونها باب القصر
  

    ؟ هل رأيت مثل هذا قط  : فقالت له امرأته
  
    . ال واهللا  : قال
  

    ؟ فمن يترك هذا  : قالت
  
يهم     : قال ه، ف ه   ال أحد، فنزل فأمر بفرسه، فُأسرج له، ورآب معه نفر من أهل بيت ال ل ه، يق حسان، فرآب     : أخ ل

    . وخرجوا معه بمطاردهم
  

اج مخوَّص   ن ديب اء م ه قب ان علي اه، وآ وا أخ ه وقتل لَّم فأخذت ه وس ّي صلَّى اهللا علي ل النَّب تهم خي وا تلقَّ ا خرج فلمَّ
    . بالذَّهب، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قبل قدومه عليه

  
رأيت قباء ُأَآيدر حين قدم به على رسول اهللا صلَّى   : فحدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال  : قال

    . اهللا عليه وسلَّم فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه
  

ة أحسن     أتعجبون من هذا فوالذي نفسي بيده لمناديل س   : فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم اذ في الجنَّ عد بن مع
    .   من هذا

  
ه، فصالحه      : قال ابن إسحاق ه دم ثمَّ إنَّ خالد بن الوليد لما قدم بُأَآيدر على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حقن ل

    : بجير بن بجرة في ذلك  : على الجزية، ثمَّ خلَّى سبيله، فرجع إلى قريته، فقال رجل من بني طيء يقال له
  

  َرَأْيُت اهللا َيْهِدي ُآلَّ َهاِد * َتَباَرَك َساِئُق الَبَقَراِت ِإنِّي 
  

  َفإنَّا َقْد َأَمْرَنا ِباِلجَهاِد * َفَمْن َيُك َحاِئَدًا َعْن ِذي َتبوٍك 
  

    .   ال يفضض اهللا فاك   : وقد حكى البيهقي أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال لهذا الشاعر
  

    . فأتت عليه سبعون سنة ما تحرَّك له فيها ضرس وال سن
  

وك    وقد روى ابن لهيعة عن أبي األسود، عن عروة أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعث خالدًا مرجعه من تب
    . في أربعمائة وعشرين فارسًا إلى ُأَآيدر دومة، فذآر نحو ما تقدَّم

  



 

    . ا آره حتَّى أنزله من الحصنإال أنَّه ذآر أنَّه م
  

    . وذآر أنَّه قدم مع ُأَآيدر إلى رسول اهللا ثمانمائة من الّسبي ألف بعير، وأربعمائة درع، وأربعمائة رمح
  

لَّم       ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي وذآر أنَّه لما سمع عظيم أيلة يحنة ابن رؤبة بقضية ُأَآيدر دومة أقبل قادمًا إل
     :   . تمعا عند رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بتبوك فاهللا أعلميصالحه فاج

  
وروى يونس بن بكير عن سعد بن أوس، عن بالل بن يحيى أنَّ أبا بكر الّصديق آان على المهاجرين في غزوة   

    . دومة الجندل
  

    . وخالد بن الوليد على األعراب في غزوة دومة الجندل، فاهللا أعلم
  

  فصل 
  

ن إسحاق ال اب ى    : ق افًال إل مَّ انصرف ق ا، ث م يجاوزه ة ل رة ليل لَّم بضع عش ه وس ام رسول اهللا صلَّى اهللا علي فأق
    . المدينة

  
    . وادي المشقق  : وآان في الطَّريق ماء يخرج من وشل يروي الّراآب، والّراآبين، والّثالثة بواد يقال له  : قال
  

    .   من سبقنا إلى ذلك الماء فال يستقين منه شيئًا، حتَّى نأتيه   : اهللا عليه وسلَّم فقال رسول اهللا صلَّى
  
    . فسبقه إليه نفر من المنافقين، فاستقوا ما فيه  : قال
  

    . فلمَّا أتاه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقف عليه فلم ير فيه شيئًا
  

    .    ؟ ا الماءمن سبقنا إلى هذ   : فقال
  

    . يا رسول اهللا فالن وفالن  : فقيل له
  

ده تحت الوشل، فجعل يصّب           أولم أنههم أن يستقوا منه حتَّى آتيه   : فقال زل فوضع ي ثمَّ لعنهم، ودعا عليهم، ثمَّ ن
ا شاء اهللا أن ي     ا بم اء    في يده ما شاء اهللا أن يصب، ثمَّ نضحه به، ومسحه بيده، ودع انخرق من الم ا   -دعو، ف آم

    . ما أن له حّسًا آحس الّصواعق، فشرب النَّاس، واستقوا حاجتهم منه -يقول من سمعه 
  

ه          : فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ين يدي ا ب وادي، وهو أخصب م لئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا ال
    .   وما خلفه

  
    . وحدَّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث الّتيمّي أنَّ عبد اهللا بن مسعود آان يحدِّث  : قال ابن إسحاق

  
ا       : قال ة العسكر، فاتبعته قمت من جوف اللَّيل، وأنا مع رسول اهللا في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحي

    . أنظر إليها
  
 ذو البجادين قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول اهللا في   فإذا رسول اهللا، وأبو بكر، وعمر، وإذا عبد اهللا  : قال

    . فدلَّياه إليه، فلمَّا هيَّأه لشقه   أدنيا إلّي أخاآما   : حفرته، وأبو بكر وعمر يدلِّيانه إليه، وإذا هو يقول
  
    .   اللَّهم إنِّي قد أمسيت راضيًا عنه فارض عنه   : قال
  
    . يا ليتني آنت صاحب الحفرة  : ل ابن مسعوديقو  : قال
  



 

ام  ا سمي    : قال ابن هش ى خرج من               : إنَّم ه، حتَّ ه، وضيَّقوا علي ه قوم د اإلسالم، فمنع ان يري ه آ ادين، ألنَّ ذو البج
ى رس      -وهو الكساء الغليظ  -بينهم، وليس عليه إال بجاد  مَّ أت دى األخرى، ث ول فشقَّه بإثنين فائتزر بواحدة، وارت

     :   . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فسمي ذو البجادين
  

ا           : قال ابن إسحاق ه سمع أب اري، أنَّ م الغف ي ره ن أخي أب وذآر ابن شهاب الزُّهري عن ابن أآيمة الليثي، عن اب
    : رهم آلثوم بن الحصين، وآان من أصحاب الّشجرة يقول

  
ّي   غزوت مع رسول اهللا صلَّى اهللا  عليه وسلَّم غزوة تبوك، فسرت ذات ليلة معه، ونحن باألخضر، وألقى اهللا عل

ة أن        ه، مخاف ا من ي دنوه لَّم فيفزعن ه وس الّنعاس، وطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة النَّبّي صلَّى اهللا علي
ق،         ي في بعض الطَّري ي عين ى غلبتن ه، حتَّ فزاحمت راحلتي   أصيب رجله في الغرز، فطفقت أحوز راحلتي عن

    .   حس   : راحلته، ورجله في الغرز، فلم أستيقظ إال بقوله
  

    . يا رسول اهللا استغفر لي  : فقلت
  
    .   سر   : قال
  

    . فجعل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يسألني عمن تخلَّف عنه من بني غفار، فأخبره به
  

    .    ؟ ما فعل النفر الحمر الّطوال الثطاط الذين ال شعر في وجوههم   : فقال وهو يسألني
  

    . فحدَّثته بتخّلفهم
  
    .    ؟ فما فعل النَّفر الّسود الجعاد القصار   : قال
  
    . واهللا ما أعرف هؤالء منَّا  : قلت  : قال
  
    .   بلى الذين لهم َنَعٌم بشبكة شدخ   : قال
  

    . فتذآَّرتهم في بني غفار، فلم أذآرهم حتَّى ذآرت أنهم رهط من أسلم آانوا حلفاء فينا
  

    . يا رسول اهللا أولئك رهط من أسلم حلفاء فينا  : فقلت
  

في  ما منع أحد أولئك حين تخلَّف أن يحمل على بعير من إبله امرءًا نشيطًا   : فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
    .   سبيل اهللا، إنَّ أعز أهلي علّي أن يتخلَّف عنِّي المهاجرون واألنصار، وغفار وأسلم

  
ى         : قال ابن لهيعة عن أبي األسود، عن عروة بن الزبيرقال وك إل لَّم من تب ه وس لما قفل رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ه، وأن يطرحوه       افقين بالفتك ب مَّ جماعة من المن ة، ه أمر    المدين رهم، ف أخبر بخب ق، ف ي الطَّري ة ف من رأس عقب
وا، وأمر رسول اهللا صلَّى اهللا            د تلثم ر وق ه أولئك النَّف لكها مع ة، وس النَّاس بالمسير من الوادي، وصعد هو العقب
م         ا ه ة يسوقها، فبينم ة، وحذيف ام النَّاق عليه وسلَّم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه، عمار آخذ بزم
ه محجن،              يهم ومع ة غضبه، فرجع إل وهم، فغضب رسول اهللا، وأبصر حذيف د غّش القوم ق يسيرون، إذ سمعوا ب
يم،         ر العظ ن األم مروه م ا أض ى م ر عل د أظه وا أن ق ة ظّن ا رأوا حذيف ه، فلمَّ م بمحجن وه رواحله تقبل وج فاس

ى      فأسرعوا حتَّى خالطوا النَّاس، وأقبل حذيفة حتَّى أدرك رسول اهللا صلَّى ا   ا، فأسرعا حتَّ لَّم فأمرهم ه وس هللا علي
    . قطعوا العقبة، ووقفوا ينتظرون النَّاس

  
      ؟ هل عرفت هؤالء القوم   : ثمَّ قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لحذيفة

  
    . ما عرفت إال رواحلهم في ظلمة اللَّيل حين غشيتهم  : قال
  

      ؟ آان من شأن هؤالء الرَّآبعلمتما ما    : ثمَّ قال
  



 

    ؟ ال، فأخبرهما بما آانوا تمالَّئوا عليه، وسماهم لهما، واستكتمهما ذلك  : قاال
  

    ؟ يا رسول اهللا أفال تأمر بقتلهم  : فقاال
  

    .   أآره أن يتحدث النَّاس أنَّ محمَّدًا يقتل أصحابه   : فقال
  

ان          وقد ذآ ن اليم ة ب م بأسمائهم حذيف ا أعل لَّم إنَّم ه وس ر ابن إسحاق هذه القصة إال أنَّه ذآر أنَّ النَّبّي صلَّى اهللا علي
    . وحده، وهذا هو األشبه واهللا أعلم

  
ة   -أليس فيكم    ويشهد له قول أبي الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود اد     -يعني أهل الكوف واد، والوس صاحب الّس

أليس فيكم الذي أجاره اهللا من   -حذيفة    يعني -أليس فيكم صاحب السِّّر الذي ال يعلمه غيره  -ابن مسعود    يعني -
    . -عمارًا    يعني -الشَّيطان على لسان محمد 

  
    ؟ أقسمت عليك باهللا أنا منهم   وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أنَّه قال لحذيفة

  
    . حتَّى ال يكون مفشيًا سرَّ النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم   ال وال أبرئ بعدك أحدًا يعني   لقا
  

    . وقد آانوا أربعة عشر رجًال   قلت
  

    . آانوا اثني عشر رجًال   وقيل
  

له، فأخبرهم رسول اهللا   وذآر ابن إسحاق أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعث إليهم حذيفة بن اليمان فجمعهم
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم ما آان من أمرهم، وبما تمالَّئوا عليه

  
    . ثمَّ سرد ابن إسحاق أسماءهم

  
    .  ]    التوبة [   .  } وهّموا بما لم ينالوا {    وفيهم أنزل اهللا عز وجل   قال
  

حاق،     ي إس ن أب لمة ع ن مس د ب ق محم ن طري ي م ي    وروى البيهق ن أب رة، ع ن م رو ب ن عم ش، ع ن األعم ع
ال     ان، ق ن اليم ة ب ار               البختري، عن حذيف ه، وعم ود ب لَّم أق ه وس ة رسول اهللا صلَّى اهللا علي ذًا بخطام ناق آنت آخ

    . حتَّى إذا آنَّا بالعقبة، إذا باثني عشر رجًال قد اعترضوه فيها -أو أنا أسوق النَّاقة وعمار يقود به  -يسوق النَّاقة 
  
    . فأنبهت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فصرخ بهم فوّلوا مدبرين   قال
  

    .    ؟ هل عرفتم القوم    فقال لنا رسول اهللا
  
    . ال يا رسول اهللا قد آانوا متلثمين، ولكنا قد عرفنا الّرآاب   قلنا
  
    .    ؟ رون ما أرادواهؤالء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تد    قال
  
    . ال   قلنا
  
    .   أرادوا أن يزحموا رسول اهللا في العقبة، فيلقوه منها    قال
  
    .  ؟ يا رسول اهللا أوال تبعث إلى عشائرهم حتَّى يبعث إليك آل قوم برأس صاحبهم   قلنا
  
    .   دًا قاتل لقومه، حتَّى إذا أظهره اهللا بهم أقبل عليهم يقتلهمال أآره أن يتحدَّث العرب بينها أنَّ محمَّ    قال
  

    .   اللَّهم ارمهم بالدبيلة    ثمَّ قال
  



 

    ؟ يا رسول اهللا، وما الدبيلة   قلنا
  
     هي شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك    قال
  

         ن قتادة، عن أبي نضرة، عن قيس بن عبادة قالوفي صحيح مسلم من طريق شعبة ع
  

    ؟ أرأيتم صنيعكم هذا فيما آان من أمر علّي، أرأي رأيتموه أم شيء عهده إليكم رسول اهللا   قلت لعمار
  

حذيفة أخبرني عن رسول   ما عهد إلينا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم شيئًا لم يعهده إلى النَّاس آافة، ولكن    فقال
ج الجمل في         اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أنَّه قال  ى يل ة حتَّ دخلون الجنَّ ة ال ي في أصحابي إثنا عشر منافقًا منهم ثماني

    .   سمِّ الخَياط
ادة       ة من وجه آخر عن قت ى            وفي رواي ة حتَّ دخلون الجنَّ ًا ال ي ى عشر منافق ي إثن مِّ      إنَّ في أمت ج الجمل في س يل

    .   الخَياط، ثمانية منهم يكفيكهم الدبيلة، سراج من النَّار يظهر بين أآتافهم حتَّى ينجم من صدورهم
  

وأشهد باهللا أنَّ اثنى عشر، منهم  -أو خمسة عشر  -وروينا عن حذيفة أنَّهم آانوا أربعة عشر    قال الحافظ البيهقي
الوا    حرب هللا ولرسوله في الحياة م ق ة أنَّه ا         الدُّنيا، ويوم يقوم األشهاد، وعذر ثالث ا بم ادي وال علمن ا سمعنا المن م

    . أراد
  

ال    نده ق د      وهذا الحديث قد رواه اإلمام أحمد في مس دَّثنا يزي ارون     -ح ن ه ن       -هو اب د اهللا ب ن عب د ب ا الولي أخبرن
ادى     لما أقبل رسول اهللا صلَّى    جميع عن أبي الطفيل قال ًا فن وك أمر منادي إنَّ رسول     اهللا عليه وسلَّم من غزوة تب

ل رهط         ار إذ أقب ة ويسوقه عمَّ وده حذيف لَّم يق اهللا آخٌذ بالعقبة فال يأخذها أحد، فبينما رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
لَّم وأق   ه وس ار يضرب وجوه     متلثمون على الرَّواحل، فغشوا عمارًا، وهو يسوق برسول اهللا صلَّى اهللا علي ل عمَّ ب

    . الرَّواحل
  

    .   قد قد    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لحذيفة
  

    . حتَّى هبط رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من الوادي، فلمَّا هبط، ورجع عمَّار
  

    .    ؟ هل عرفت القوم    قال يا عمَّار
  
    . امة الرَّواحل، والقوم متلثمونقد عرفت ع   قال
  
    .    ؟ هل تدري ما أرادوا    قال
  
    . اهللا ورسوله أعلم   قال
  
    .   أرادوا أن ينفروا برسول اهللا فيطرحوه    قال
  
    ؟ آم تعلم آان أصحاب العقبة نشدتك باهللا   فسارَّ عمَّار رجًال من أصحاب النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال   قال
  
    . أربعة عشر رجًال   قال
  

    . إن آنت فيهم فقد آانوا خمسة عشر   فقال
  
    . ما سمعنا منادي رسول اهللا، وما علمنا ما أراد القوم   فعذر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم منهم ثالثة قالوا   قال
  

   . شر الباقين حرب هللا ولرسوله في الحياة الدُّنيا، ويوم يقوم األشهادأشهد أنَّ االثني ع   فقال عمَّار
  قصة مسجد الضرار 

  



 

يٌم   {    قال اهللا تعالى ِجدًا    * َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ِلَأْمِر اللَِّه ِإمَّا ُيَعذُِّبُهْم َوِإمَّا َيُتوُب َعَلْيِهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِك ُذوا َمْس ِذيَن اتََّخ َوالَّ
َيْحِلفُ         ُل َوَل ْن َقْب وَلُه ِم َه َوَرُس اَرَب اللَّ ْن َح ادًا ِلَم َنى    ِضَرارًا َوُآْفرًا َوَتْفِريقًا َبْيَن اْلُمْؤِمِنيَن َوِإْرَص ا اْلُحْس ا ِإلَّ نَّ ِإْن َأَرْدَن

ى       * َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن  َس َعَل ِجٌد ُأسِّ دًا َلَمْس ِه َأَب ْم ِفي ا َتُق اٌل          َل ِه ِرَج ِه ِفي وَم ِفي قُّ َأْن َتُق ْوٍم َأَح ْن َأوَِّل َي َوى ِم التَّْق
َس            * ُيِحبُّوَن َأْن َيَتَطهَُّروا َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن  ْن َأسَّ ٌر َأْم َم َواٍن َخْي ِه َوِرْض َن اللَّ َوى ِم ى َتْق ُه َعَل َس ُبْنَياَن ْن َأسَّ َأَفَم

ًة    * ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنََّم َواللَُّه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن  ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا ْوا ِريَب ِذي َبَن َلا َيَزاُل ُبْنَياُنُهُم الَّ
        .  ] -   التوبة [   .  } ِفي ُقُلوِبِهْم ِإلَّا َأْن َتَقطََّع ُقُلوُبُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم

  
    . وقد تكلَّمنا على تفسير ما يتعلق بهذه اآليات الكريمة في آتابنا التَّفسير بما فيه آفاية وهللا الحمد

  
ه    ه مرجع وذآر ابن إسحاق آيفية بناء هذا المسجد الظَّالم أهله، وآيفية أمر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بخراب

اء،            من تبوك قبل دخوله المدين ًا من مسجد قب وا صورة مسجد قريب افقين بن ة من المن ك أنَّ طائف ة، ومضمون ذل
اد،     ر والعن اد، والكف وأرادوا أن يصلي لهم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فيه حتَّى يروج لهم ما أرادوه من الفس

    . ى جناح سفر إلى تبوكفعصم اهللا رسوله صلَّى اهللا عليه وسلَّم من الصَّالة فيه، وذلك أنَّه آان عل
  

ذا المسجد، وهو          -مكان بينه وبين المدينة ساعة   -فلمَّا رجع منها فنزل بذي أوان  وحي في شأن ه ه ال زل علي ن
اَربَ       {    قوله تعالى ْن َح ادًا ِلَم ْؤِمِنيَن َوِإْرَص ْيَن اْلُم ًا َب ْن     َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجدًا ِضَرارًا َوُآْفرًا َوَتْفِريق وَلُه ِم َه َوَرُس اللَّ

    . اآلية  } َقْبُل
  

    . فألنَّهم أرادوا مضاهاة مسجد قباء  } ضرارًا {    أما قوله
  
    . باهللا ال لإليمان به  } وآفرًا { 

  
    . للجماعة عن مسجد قباء  } وتفريقًا { 

  
اه رسول   لمن حارب اهللا ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الرَّاهب ا  } وإرصادًا {  لفاسق قبَّحه اهللا، وذلك أنَّه لما دع

ا         رهم م ان من أم ام أحد فك اؤا ع اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى اإلسالم، فأبى عليه؛ ذهب إلى مكة فاستنفرهم، فج
و قدمناه، فلمَّا لم ينهض أمره ذهب إلى ملك الرُّوم قيصر ليستنصره على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وآان أب

ا             يهم، وم دهم ويمن افقوا يع ذين ن ه ال ى إخوان ان يكتب إل عامر على دين هرقل ممن تنصَّر معهم من العرب، وآ
اهرة،         ذا المسجد في الّصورة الظَّ وا ه يعدهم الشيطان إال غرورًا، فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم آل حين، فبن

    . ومجمع لمن هو على طريقتهم من المنافقين وباطنه دار حرب ومقر لمن يفد من عند أبي عامر الرَّاهب،
  

    .  } َوِإْرَصادًا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه َوَرُسوَلُه ِمْن َقْبُل {    ولهذا قال تعالى
  

    . الذين بنوه   أي  } َوَلَيْحِلُفنَّ {    ثمَّ قال
  
    . خيرغنمًا أردنا ببنائه ال   أي  } ِإْن َأَرْدَنا ِإلَّا اْلُحْسَنى { 

  
    .  } َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن {    قال اهللا تعالى

  
    .  } َلا َتُقْم ِفيِه َأَبدًا {    ثمَّ قال اهللا تعالى إلى رسوله

  
وم،        وى من أول ي ى التَّق ذي أسس عل  فنهاه عن القيام فيه لئال يقرر أمره، ثمَّ أمره وحثَّه على القيام في المسجد ال

    . وهو مسجد قباء لما دلَّ عليه السِّياق، واألحاديث الواردة في الثَّناء على تطهير أهله مشيرة إليه
  

اء   وما ثبت في صحيح مسلم من أنَّه مسجد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ال ينافي ما تقدَّم ألنَّه إذا آان مسجد قب
    . أولى بذلك، وأحرى وأثبت في الفضل منه وأقوىأسس على التَّقوى من أول يوم، فمسجد الرَّسول 

  
    . وقد أشبعنا القول في ذلك في التَّفسير وهللا الحمد

  



 

ن عدي            ن الدخشم، ومعن ب ك ب ا مال ذي أوان، دع زل ب ا ن أو  -والمقصود أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لم
ى ه         ذهبا إل ا أن ي ا فأمرهم ن عدي رضي اهللا عنهم ذهبا       أخاه عاصم ب ار، ف اه بالنَّ ه، فيحرق الم أهل ذا المسجد الظَّ

        . فحرقاه بالنَّار، وتفرَّق عنه أهله
  

ذا المسجد     -وفي جنب داره  -وهم خذام بن خالد    وآان الذين بنوه اثني عشر رجًال   قال ابن إسحاق اء ه  -آان بن
ة  -أخو سهل بن حنيف  -بن األزعر، وعبَّاد بن حنيف وثعلبة بن حاطب، ومعتب بن قشير، وأبو حبيبة ا ، وجاري

وهو من   -، وبجاد بن عثمان -وهو إلى بني ضبيعة  -بن عامر، وابناه مجمع وزيد، ونبتل بن الحارث، وبخرج 
    . -وهو إلى بني أمية -، ووديعة بن ثابت -بني ضبيعة 

  
عليه وسلَّم خلف عبد الرحمن بن عوف صالة الفجر أدرك   وفي غزوة تبوك هذه صلَّى رسول اهللا صلَّى اهللا   قلت

أ          ن شعبة فأبط رة ب ه المغي لَّم ذهب يتوضأ، ومع معه الرآعة الثَّانية منها، وذلك أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . على النَّاس، فأقيمت الصَّالة، فتقدَّم عبد الرحمن بن عوف، فلمَّا سلَّم النَّاس أعظموا ما وقع

  
    .   أحسنتم وأصبتم    فقال لهم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . حدَّثنا   وذلك فيما رواه البخاري رحمه اهللا قائًال

  
ك أنَّ                   وقال البخاري ن مال ل عن أنس ب د الطَّوي ا حمي ارك، أخبرن ن المب د اهللا ب دَّثنا عب د، ح ن محم د ب دَّثنا أحم ح

    . اهللا عليه وسلَّم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينةرسول اهللا صلَّى 
  

    .   إنَّ بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا وال قطعتم واديًا إال آانوا معكم    فقال
  

    ؟ يا رسول اهللا وهم بالمدينة   فقالوا
  
    .   وهم بالمدينة حبسهم العذر    قال
  

    . الوجهتفرَّد به من هذا 
  

ال               قال البخاري د، ق ي حمي ن سعد، عن أب ن سهل ب اس ب ى عن العبَّ ن يحي    حدَّثنا خالد بن مخلد، حدَّثني عمرو ب
    . أقبلنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من غزوة تبوك حتَّى إذا أشرفنا على المدينة

  
    .   هذه طابة، وهذا ُأحد جبل يحبنا ونحبه    قال
  

    . ورواه مسلم من حديث سليمان بن بالل به نحوه
  

ي خرجت مع       حدَّثنا عبد اهللا بن محمد، حدَّثنا سفيان عن الزُّهري، عن السَّائب بن يزيد قال   قال البخاري أذآر أنِّ
    . الصِّبيان نتلقى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك

  
    . ورواه أبو داود والتِّرمذي من حديث سفيان بن عيينة به

  
    . حسن صحيح   وقال التِّرمذي

  
ول        وقال البيهقي ة يق ا خليف ن عائشة       أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو عمرو ابن مطر، سمعت أب سمعت اب

     ل النِّساء والصِّبيان والوالئد يقلنلما قدم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم المدينة جع   يقول
  

  ِمْن َثِنيَّاِت الَوَداْع * َطَلَع الَبْدُر َعَلْيَنا 
  

  َما َدَعا ِهللا َداْع * َوَجَب الشُّْكُر َعَلْيَنا 
  



 

د م      قال البيهقي وداع، عن ات ال ة  وهذا يذآره علماؤنا عند مقدمة المدينة من مكة، ال إنَّه لما قدم المدينة من ثني قدم
        . من تبوك، واهللا أعلم

  
    . فذآرناه ها هنا أيضًا

  
ل، عن           قال البخاري رحمه اهللا حديث آعب بن مالك رضي اهللا عنه دَّثنا اللَّيث عن عقي ر، ح ن بكي حدَّثنا يحيى ب

د آعب من     -الك ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن آعب بن مالك، أنَّ عبد اهللا بن آعب بن م وآان قائ
     قال -بنيه حين عمي 

  
    . سمعت آعب بن مالك يحدِّث حين تخلَّف عن قصة تبوك

  
ي آنت                قال آعب ر أنِّ وك، غي ا إال في غزوة تب لَّم في غزوة غزاه ه وس لم أتخلَّف عن رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ريش      تخلَّفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدًا تخلَّف عنها، إنم ر ق د عي لَّم يري ه وس ا خرج رسول اهللا صلَّى اهللا علي
ة            ة العقب لَّم ليل ه وس د شهدت مع رسول اهللا صلَّى اهللا علي اد، ولق حتَّى جمع اهللا بينهم وبين عدوهم على غير ميع

ان من       ا آ اس منه ري   حتَّى تواثبنا على اإلسالم، وما أحب أنَّ لي بها مشهد بدر، وإن آانت بدر َأذآر في النَّ خب
ى       ط، حتَّ ان ق ه راحلت دي قبل أنِّي لم أآن قط أقوى وال أيسر حين تخلَّفت عنه في تلك الغزوة، واهللا ما اجتمعت عن
ا رسول     زوة غزاه جمعتهما في تلك الغزاة، ولم يكن رسول اهللا يريد غزوة إال ورى بغيرها، حتَّى آانت تلك الغ

دداً    دًا وَع فر بعي تقبل س ديد، واس رٍّ ش ي ح زوهم،     اهللا ف ة غ أهَّبوا أهب رهم ليت لمين أم ى للمس رًا، فجلَّ دادًا آثي وُع
د   -فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آثير وال يجمعهم آتاب حافظ   يري

    . -الدِّيوان 
  

ه وح       قال آعب زل في م ين ي اهللا، وغزا رسول اهللا صلَّى اهللا    فما رجل يريد أن يتغيب إال ظنَّ أن يستخفي له ما ل
ه                لَّم والمسلمون مع ه وس ز رسول اهللا صلَّى اهللا علي الل، وتجهَّ ار والظِّ زوة حين طابت الثِّم ك الغ لَّم تل عليه وس

    . فطفقت أغدو لكي أتجهَّز معهم، فأرجع ولم أقض شيئًا
  

تد ب     فأقول في نفسي ى اش ه،       أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتَّ اس الجد، فأصبح رسول اهللا والمسلمون مع النَّ
    . ولم أقض من جهازي شيئًا

  
مَّ      فقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثمَّ ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا ألتجهَّز، فرجعت ولم أقض شيئًا، ثمَّ غدوت، ث

أدرآهم  رجعت ولم أقض شيئًا، فلم يزل بي حتَّى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن ارتحل    ي فعلت    -ف  -وليتن
ي ال أرى إال رجًال         ي أن يهم أحزنن فلم ُيقدَّر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في النَّاس بعد خروج رسول اهللا فطفت ف
مغموصًا عليه النِّفاق، أو رجًال ممن عذر اهللا من الضُّعفاء، ولم يذآرني رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حتَّى بلغ 

    . تبوك
  

    .    ؟ ما فعل آعب    و جالس في القوم بتبوكفقال وه
  

        . يا رسول اهللا حبسه براده ونظره في عطفيه   فقال رجل من بني سلمة
  

    . بئس ما قلت، واهللا يا رسول اهللا ما علمنا عليه إال خيرًا   فقال معاذ بن جبل
  

    . مفسكت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّ
  

دًا         قال آعب بن مالك قال اذا أخرج غ ول بم ذب، وأق فلمَّا بلغني أنَّه توجَّه قافًال حضرني همِّي، وطفقت أتذآَّر الك
    . من سخطه، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي

  
ي الباطل، وعرفت أ          ًا زاح عن د أظل قادم لَّم ق ه وس دًا      فلمَّا قيل إنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه أب ن أخرج من ي ل نِّ

دأ   فر ب دم من س ان إذا ق ًا، فك لَّم قادم ه وس ذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن آ بشيء م
ه                  ون ل ه، ويحلف ذرون إلي وا يعت ون فطفق ك جاء المخلف ا فعل ذل اس، فلمَّ مَّ جلس للنَّ ين ث ه رآعت بالمسجد فرآع في

ل       وآانوا بضعة وثمانين رجًال، فقبل من م، ووآَّ ايعهم واستغفر له تهم وب لَّم عالني هم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . سرائرهم إلى اهللا عز وجل، فجئته فلمَّا سلَّمت عليه تبسَّم تبسم المغضب



 

  
    .   تعال    ثمَّ قال

  
    . فجئت أمشي حتَّى جلست بين يديه

  
    .   ابتعت ظهرك ألم تكن قد  ؟ ما خلَّفك    فقال لي

  
ولقد أعطيت جدًال  -بلى وإنِّي واهللا لو جلست عند غيرك من أهل الدُّنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر    فقلت

ولكنِّي واهللا لقد علمت لئن حدَّثتك اليوم حديث آذب ترضى به عنِّي ليوشكنَّ اهللا أن يسخطك علّي، ولئن حدَّثتك  -
وى وال           حديث صدق تجد علّي في ا آنت قط أق ي من عذر، وواهللا م ان ل ا آ و اهللا، ال واهللا م ه إنِّي ألرجو فيه عف

    . أيسر منِّي حين تخلَّفت عنك
  

    .   أمَّا هذا فقد صدق، فقم حتَّى يقضي اهللا فيك    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . فقمت، فثار رجال من بني سلمة فاتَّبعوني
  

ى رسول اهللا صلَّى اهللا           فقالوا لي ذرت إل د عجزت أن ال تكون اعت واهللا ما علمناك آنت أذنبت ذنبًا قبل هذا، ولق
ا         واهللا م ك ف لَّم ل ه وس عليه وسلَّم بما اعتذر إليه المخلَّفون، وقد آان آافيك ذنبك استغفار رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . أآذِّب نفسيزالوا يؤنبونني حتَّى ههمت أن أرجع ف
  

    ؟ هل لقي هذا معي أحد   ثمَّ قلت لهم
  

    . نعم رجالن قاال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك   قالوا
  

    ؟ من هما   فقلت
  

    . مرارة بن الربيع العمري، وهالل بن أمية الواقفي   قالوا
  

    . ضيت حين ذآروهمافذآروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا لي فيهما أسوة، فم
  

    . ونهى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم المسلمين عن آالمنا أيُّها الثَّالثة من بين من تخلَّف
  

فاجتنبنا النَّاس وتغيروا لنا حتَّى تنكرت في نفسي األرض فما هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما 
الة مع      صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما ي بكيان، وأمَّا أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصَّ

ه، وهو في            لِّم علي لَّم فأس ه وس ي رسول اهللا صلَّى اهللا علي المسلمين، وأطوف في األسواق، وال يكلمني أحد، وآت
لي قريبًا منه فأسارقه النَّظر،  مجلسه بعد الصَّالة، وأقول في نفسي هل حرَّك شفتيه بردِّ السَّالم علّي أم ال، ثمَّ أص

اس مشيت      وة النَّ فإذا أقبلت على صالتي أقبل إلّي، وإذا التفت نحوه أعرض عني حتَّى إذا طال علي ذلك من جف
    . فسلَّمت عليه، فواهللا ما ردَّ علّي السَّالم -وهو ابن عمي وأحّب النَّاس إلّي  -حتَّى تسورت جدار حائط أبي قتادة 

  
    ؟ أبا قتادة أنشدك باهللا هل تعلِّمني أحّب اهللا ورسوله يا   فقلت

  
    . فسكت، فعدت له فنشدته، فسكت، فعدت له فنشدته

  
    . اهللا ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتولَّيت حتَّى تسورت الجدار   فقال

  
ام ي         قال دم بطع ام ممن ق اط أهل الشَّ ول   وبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنب ة يق ه بالمدين دّلني      بيع من ي

    ؟ على آعب بن مالك
  

        . فطفق النَّاس يشيرون له، حتَّى إذا جاءني دفع إلّي آتابًا من ملك غسَّان في سرقة من حرير
  



 

    . فالحق بنا نواسيكأمَّا بعد فإنَّه قد بلغني أنَّ صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك اهللا بدار هوان، وال مضيعة    فإذا فيه
  

وهذا أيضًا من البالء، فتيممت بها التَّنور، فسجرته بها، فأقمنا على ذلك حتَّى إذا مضت أربعون     فقلت لما قرأتها
    . ليلة من الخمسين، إذا رسول رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يأتيني

  
    . رسول اهللا يأمرك أن تعتزل امرأتك   فقال

  
    ؟ أطلقها أم ماذا أفعل   فقلت

  
    . ال بل اعتزلها، وال تقربها، وأرسل إلى صاحبيَّ بمثل ذلك   قال
  

    . إلحقي بأهلك فكوني عندهم حتَّى يقضي اهللا في هذا األمر   فقلت المرأتي
  

    . فجاءت امرأة هالل بن أمية إلى رسول اهللا   قال آعب
  

    ؟ مية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمهيا رسول اهللا إنَّ هالل بن أ   فقالت
  
    .   ال ولكن ال يقربك    قال
  

    . إنَّه واهللا ما به حرآة إلى شيء، واهللا ما زال يبكي منذ آان من أمره ما آان إلى يومه هذا   قالت
  

    . ابن أمية أن تخدمهلو استأذنت رسول اهللا في امرأتك، آما استأذن هالل    فقال لي بعض أهلي
  

    . واهللا ال أستأذن فيها رسول اهللا، وما يدريني ما يقول رسول اهللا إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب   فقلت
  
ا صلَّيت الفجر           قال ا، فلمَّ فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتَّى آملت خمسون ليلة من حين نهى رسول اهللا عن آالمن

د ضاقت    صبح خمسين ليلة، وأنا عل ى ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذآر اهللا عز وجل، ق
ا     علّي نفسي، وضاقت علّي األرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته ي

ا حين    صلَّى صالة   آعب أبشر، فخررت ساجدًا، وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول اهللا للنَّاس بتوبة اهللا علين
لم،        ًا، وسعى ساع من أس ّي فرس الفجر، فذهب النَّاس يباشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، ورآض رجل إل
وبي            ه ث ذي سمعت صوته يبشرني نزعت ل ا جاءني ال رس، فلمَّ فأوفى على الجبل، فكان الصَّوت أسرع من الف

بين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول اهللا صلَّى اهللا  فكسوته إياهما ببشراه، واهللا ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثو
    . عليه وسلَّم فتلقاني النَّاس فوجًا فوجًا يهنئوني بالتَّوبة

  
    . ليهنك توبة اهللا عليك   يقولون

  
د         قال آعب ن عبي يَّ طلحة ب ام إل اس، فق  حتَّى دخلت المسجد فإذا برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم جالس حوله النَّ

    . اهللا يهرول حتَّى صافحني وهنأني، واهللا ما قام إليَّ رجل من المهاجرين غيره وال أنساها لطلحة
  

    . فلمَّا سلَّمت على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال آعب
  

    .   منذ ولدتك أمك أبشر بخير يوم مرَّ عليك    قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو يبرق وجهه من السرور
  
    ؟ أمن عندك يا رسول اهللا أم من عند اهللا   قلت   قال
  
    .   ال بل من عند اهللا    قال
  

    . وآان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إذا سّر استنار وجهه حتَّى آأنَّه قطعة قمر، وآنَّا نعرف ذلك منه
  

        . يا رسول اهللا إنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى اهللا وإلى رسوله   فلمَّا جلست بين يديه قلت



 

  
    .   أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك    قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . فإني أمسك سهمي الذي بخيبر   قلت

  
دًا     يا رسول اهللا إنَّ اهللا إنَّما   وقلت م أح ا أعل نجَّاني بالصِّدق، وإنَّ من توبتي أال أتحدَّث إال صدقًا ما بقيت، فواهللا م

ذ ذآرت        -من المسلمين  ا شهدت من ي، م ا أبالن أباله اهللا في صدق الحديث منذ ذآرت ذلك لرسول اهللا أحسن مم
ي ألرجو أن         ذبًا، وإنِّ ذا آ ومي ه ى ي لَّم إل ه وس زل اهللا      ذلك لرسول اهللا صلَّى اهللا علي ت، وأن ا بقي ي اهللا فيم يحفظن

لَّم  ه وس وله صلَّى اهللا علي ى رس ارِ  {    عل اِجِريَن َواْلَأْنَص يِّ َواْلُمَه ى النَِّب ُه َعَل اَب اللَّ ْد َت ه } َلَق ى قول َع  {    ، إل وا َم َوُآوُن
    .  ] -   التوبة [   .  } الصَّاِدِقيَن

  
ه    فواهللا ما أنعم اهللا عليَّ من نعمة قط بعد أن هداني لإلسالم، أعظم في نفسي من صدقي رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . وسلَّم أن ال أآون آذبته فأهلك آما هلك الذين آذبوا
  

    . فإن اهللا تعالى قال للذين آذبوا حين أنزل الوحي شّر ما قال ألحد
  

    .  } ا اْنَقَلْبُتْم ِإَلْيِهْم ِلُتْعِرُضوا َعْنُهْمَسَيْحِلُفوَن ِباللَِّه َلُكْم ِإَذ {    قال اهللا تعالى
  

    .  ] -   التوبة [   .  } َفِإنَّ اللََّه َلا َيْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقيَن {    إلى قوله
  

م،    وآنَّا تخلَّفنا أيُّها الثَّالثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول اهللا، حين حلفوا ل    قال آعب ايعهم واستغفر له ه فب
    . وأرجأ رسول اهللا أمرنا حتَّى قضى اهللا فيه

  
    .  } َوَعَلى الثََّلاَثِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا {    فبذلك قال اهللا تعالى

  
ل      ه، فقب ذر إلي ه، واعت ليس الذي ذآر اهللا مما خّلفنا من الغزو، وإنَّما هو تخليفه إيانا، وإرجاؤه أمرنا عمن حلف ل

    . ممنه
  

    . وهذا رواه مسلم من طريق الزُّهري بنحوه
  

    . وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن الزُّهري مثل سياق البخاري
  

    . وقد سقناه في التَّفسير من مسند اإلمام أحمد، وفيه زيادات يسيرة، وهللا الحمد والمنَّة
  
     ذآر أقوام تخلَّفوا من العصاة غير هؤالء 
  

َر      {    ة الوالبي عن ابن عبَّاس في قوله تعالىقال علي بن طلح اِلحًا َوآَخ ًال َص وا َعَم َوآَخُروَن اْعَتَرُفوا ِبُذُنوِبِهْم َخَلُط
    .  ]    التوبة [   } َسيِّئًا َعَسى اللَُّه َأْن َيُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم

  
ا حضروا رجوعه أوسق     آانوا عشرة رهط تخلَّفوا عن رس   قال ول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في غزوة تبوك، فلمَّ

    . سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد
  

    .    ؟ من هؤالء    فلمَّا مرَّ بهم رسول اهللا قال
  

    . أبا لبابة، وأصحاب له تخلَّفوا عنك حتَّى تطلقهم، وتعذرهم   قالوا
  
وا عن       وأنا أ    قال ي، وتخلَّف وا عن م، رغب ذي يطلقه قسم باهللا ال أطلقهم، وال أعذرهم حتَّى يكون اهللا عزَّ وجل هو ال

    .   الغزو مع المسلمين
  

    . ونحن ال نطلق أنفسنا حتَّى يكون اهللا هو الذي يطلقنا   فلمَّا أن بلغهم ذلك قالوا



 

  
    . اآلية  } ا ِبُذُنوِبِهْمَوآَخُروَن اْعَتَرُفو {    فأنزل اهللا عز وجل

  
        . من اهللا واجب  } عسى { و
  

    . فلمَّا أنزلت أرسل إليهم رسول اهللا فأطلقهم وعذرهم
  

    . يا رسول اهللا هذه أموالنا، فتصدَّق بها عنا، واستغفر لنا   فجاؤا بأموالهم وقالوا
  

    .   ما ُأمرت أن آخذ أموالكم    فقال
  

هُ           {    فأنزل اهللا ْم َواللَّ َكٌن َلُه َلاَتَك َس ْيِهْم ِإنَّ َص لِّ َعَل ا َوَص َزآِّيِهْم ِبَه ُرُهْم َوُت َدَقًة ُتَطهِّ يمٌ  ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َص ِميٌع َعِل   .  }  َس
    .  ]    التوبة [ 

  
    .  } مَّا ُيَعذُِّبُهْم َوِإمَّا َيُتوُب َعَلْيِهْمَوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ِلَأْمِر اللَِّه ِإ {    إلى قوله

  
الى        ه تع زل قول ى ن أرجئوا حتَّ واري، ف اِجِريَن        {    وهم الذين لم يربطوا أنفسهم بالسَّ يِّ َواْلُمَه ى النَِّب ُه َعَل اَب اللَّ ْد َت َلَق

    . إلى آخرها  ] -   لتوبةا [   } الَِّذيَن ُخلُِّفوا .  .  .  .  .  .  .  .  .  . َواْلَأْنَصاِر
  

    . وآذا رواه عطية بن سعيد العوفي عن ابن عبَّاس بنحوه
  

ي قريظة،                وم بن ره ي ان من أم ا آ ة، وم ي لباب ن إسحاق قصة أب د ب د، ومحم وقد ذآر سعيد بن المسيب، ومجاه
ع  ورَبَط نفسه حتَّى تْيَب عليه، ثمَّ إنَّه تخلَّف عن غزوة تبوك فربط نفسه أي ضًا، حتَّى تاب اهللا عليه، وأراد أن ينخل

    . من ماله آله صدقة
  

     فقال له رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
    .   يكفيك من ذلك الّثلث 

  
    . اآلية  } َوآَخُروَن اْعَتَرُفوا ِبُذُنوِبِهْم { فيه نزل    قال مجاهد وابن إسحاق

  
    . لم ير منه بعد ذلك في اإلسالم إال خيرًا رضي اهللا عنه وأرضاه ثمَّ   قال سعيد بن المسيب

  
ه سياق        قلت ا دلَّ علي م، آم ولعلَّ هؤالء الثَّالثة لم يذآروا معه بقية أصحابه، واقتصروا على أنَّه آان آالزَّعيم له

    . ابن عبَّاس، واهللا أعلم
  

ن       وروى الحافظ البيهقي من طريق أبي أحمد الّزبيري،  ل، عن عياض ب ن آهي ليمة ب عن سفيان الثَّوري، عن س
     خطبنا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال   عياض، عن أبيه، عن ابن مسعود قال

  
    .   إنَّ منكم منافقين، فمن سميت فليقم، قم يا فالن، قم يا فالن، قم يا فالن 

  
    . حتَّى عدَّ ستة وثالثين

  
    .   فسلوا اهللا العافية -أو إنَّ منكم منافقين -إنَّ فيكم     ثمَّ قال

  
    ؟ ما شأنك   فمرَّ عمر برجل متقنع، وقد آان بينه وبينه معرفة، فقال   قال
  

    . بعدًا لك سائر اليوم   فأخبره بما قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فقال
  

     غزوة تبوك أربعة أقسام آان المتخلِّفون عن   قلت



 

  
    . آعلي ابن أبي طالب، ومحمد بن مسلمة، وابن أم مكتوم   مأمورون مأجورون

  
    . وهم الضعفاء، والمرضى   ومعذورون

  
    . وهم البكَّاؤن   والمقلُّون

  
    . أبو لبابة، وأصحابه المذآورون   وهم الثالثة   وعصاة مذنبون

  
        . وهم المنافقون   ونوآخرون ملومون مذموم

  
  ما آان من الحوادث بعد منصرفه من تبوك  
  

د     قال الحافظ البيهقي حدَّثنا أبو عبد اهللا الحافظ إمالء، أخبرنا أبو العبَّاس محمد بن يعقوب، حدَّثنا أبو البختري عب
     بن حصن، عن جده حميد بن منهب قالاهللا بن شاآر، حدَّثنا زآريا بن يحيى، حدَّثنا عّم أبي زخر 

  
ول  لَّم منصرفه من            سمعت جدي خريم بن أوس بن حارثة بن الم يق ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي هاجرت إل

    .  ! يا رسول اهللا إني أريد أن أمتدحك    تبوك، فسمعت العبَّاس بن عبد المطلب يقول
  

    .   قل ال يفضض اهللا فاك    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

     فقال
  

  ُمْسَتوَدِع َحْيُث ُيْخَصُف الَوَرُق * ِمْن َقْبِلَها ِطْبُت في الِظالِل َوفي 
  

  َأْنَت َوال ُنْطَفٌة َوال َعَلُق * ُثمَّ َهَبْطُت الِبالَد ال َبَشر 
  

  ًا وأهَلُه الَغَرُق َأْلَجَم َنْسَر* َبْل َنَطَفة َتْرَآُب الَسِفيَن َوَقْد 
  

  إَذا مَضى َعالم َبَدا َطَبُق * تنَقل ِمْن َصاِلِب إَلى َرِحٍم 
  

  َخْنَدٍف َعْلَياَء َتحَتها الُنَطُق * حتَّى اْحَتوى َبْيَتَك الُمَهْيِمْن ِمْن 
  

  ض َفَضاءْت ِبُنوِرَك اَألُفُق * َوأنَت َلمَّا ُولْدَت أْشَرقت اَألْر 
  

  وِر ُوَسْبُل الَرَشاِد َيْخَتِرُق * الضِّياِء َوفي النُّ  َفَنْحُن في َذِلَك
  

    . ورواه البيهقي من طريق أخرى عن أبي السَّكن زآريا بن يحيى الطائي، وهو في جزء له مروي عنه
  

ة    هذه الحيرة البيضاء رفعت لي، وهذه    ثمَّ قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال البيهقي وزاد الّشيماء بنت نفيل
    .   األزدّية على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود

  
    ؟ يا رسول اهللا إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها آما تصف فهي لي   فقلت

  
    .   هي لك    قال
  
ى ا    قال ا      ثمَّ آانت الردة، فما ارتدَّ أحد من طّيء، وآنَّا نقاتل من يلينا من العرب عل ًا وفيه ل قيس ا نقات إلسالم، فكنَّ

    . عيينة بن حصن، وآنَّا نقاتل بني أسد وفيهم طلحة بن خويلد
  

     وآان خالد بن الوليد يمدحنا وآان فيما قال فينا



 

  
  ِبُمْعَتَرِك اَألْبَطاِل َخْيَر َجَزاِء * جزى اهللا َعنَّا َطْيئًا في ِدياِرَها 

  
  ِإذا َما الَصبا َألوت ِبكُِّل َخَباِء * والنََّدى  ُهُموا َأْهُل َراياِت الَسماَحِة

  
  َأَجاُبوا ُمَناِدي ُظْلَمِة َوَعماِء * ُهُموا َضَرُبوا َقْيسًا َعلى الدِّيِن َبْعَدما 

  
ا هرمز          قال ة البصرة، فلقين ى ناحي ا إل ثمَّ سار خالد إلى مسيلمة الكذَّاب، فسرنا معه، فلمَّا فرغنا من مسيلمة أقبلن
ه             ب ز، فخرج إلي م يكن أحد من العجم أعدى للعرب واإلسالم من هرم كاظمة في جيش هو أآبر من جمعنا، ول

خالد ودعاه إلى البراز، فبرز له فقتله خالد، وآتب بخبره إلى الصِّديق فنفله سلبه، فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف  
        . لف درهمدرهم، وآانت الفرس إذا شرف فيها الرَّجل جعلت قلنسوته بمائة أ

  
ال رسول اهللا              قال ا ق ة آم يماء بنت نفيل ا الشَّ ا حين دخلناه ثمَّ قفلنا على طريق ألطف إلى الحيرة، فأول من تلقَّان

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود، فتعلَّقت بها
  

 عليه وسلَّم فدعاني خالد عليها بالبينة، فأتيته بها، وآانت البينة محمد بن هذه وهبها لي رسول اهللا صلَّى اهللا   وقلت
    . مسلمة، ومحمد بن بشير األنصاري، فسلَّمها لي، فنزل إليَّ أخوها عبد المسيح يريد الّصلح

  
    . بعينها   فقال

  
    . يهال أنقصها واهللا عن عشرة مائة درهم، فأعطاني ألف درهم وسلَّمتها إل   فقلت

  
    . لو قلت مائة ألف لدفعها إليك   فقيل

  
    . ما آنت أحسب أنَّ عددًا أآثر من عشر مائة   فقلت

  
  قدوم وفد ثقيف على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في رمضان من سنة تسع  
  

    . ، فدعا لهم بالهدايةتقدَّم أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لما ارتحل عن ثقيف سئل أن يدعو عليهم
  

رًا        ه أمي ه وأعطاه وجعل م علي وقد تقدَّم أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين أسلم مالك بن عوف النَّضري أنع
    . على من أسلم من قومه، فكان يغزو بالد ثقيف ويضيق عليهم حتَّى ألجأهم إلى الدُّخول في اإلسالم

  
ى       وتقدَّم أيضًا فيما رواه أبو زلهم من حصنهم عل ى أن داود عن صخر بن العيلة األحمسي، أنَّه لم يزل بثقيف حتَّ

ه في            لَّم ل ه وس إذن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ة ب ة النَّبوي ى المدين حكم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فَأقبل بهم إل
    . ذلك

  
هر      وقدم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم    وقال ابن إسحاق ك الشَّ ه في ذل دم علي المدينة من تبوك في رمضان، وق

ن   ره عروة ب ع أث نهم اتب ا انصرف ع لَّم لم ه وس ديثهم أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا علي ان من ح ف، وآ د من ثقي وف
    . مسعود حتَّى أدرآه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه باإلسالم

  
    .   إنَّهم قاتلوك    -ما يتحدَّث قومه آ -فقال له رسول اهللا 

  
    . وعرف رسول اهللا أنَّ فيهم نخوة االمتناع للذي آان منهم

  
ى                    فقال عروة ه إل دعو قوم ًا، فخرج ي ًا مطاع ذلك محبب يهم آ ان ف ارهم، وآ يهم من أبك ا أحّب إل ا رسول اهللا أن ي

ه،            اإلسالم رجاء أن ال يخالفوه لمنزلته فيهم، فلمَّ م دين ى اإلسالم وأظهر له د دعاهم إل ه وق ة ل ى علي ا أشرف عل
ه    ال ل نهم يق ن عوف      رموه بالنُّبل من آل وجه فأصابه سهم فقتله، فتزعم بنو مالك أنَّه قتله رجل م أخو   -أوس ب

    . وهب بن جابر   ويزعم األحالف أنَّه قتله رجل منهم من بني عتاب يقال له -بني سالم بن مالك 
  



 

    ؟ ما ترى في دينك   فقيل لعروة
  
وا مع رسول اهللا صلَّى          قال ذين قتل هداء ال آرامة أآرمني اهللا بها، وشهادة ساقها اهللا إليَّ، فليس فَّي إال ما في الشُّ

    . اهللا عليه وسلَّم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم، فدفنوه معهم
  

        .   إنَّ مثله في قومه آمثل صاحب يس في قومه    وسلَّم قال فيه فزعموا أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه
  

    . وهكذا ذآر موسى بن عقبة قصة عروة، ولكن زعم أنَّ ذلك آان بعد حجة أبي بكر الصِّديق
  

    . وتابعه أبو بكر البيهقي في ذلك، وهذا بعيد
  

    . كر، آما ذآره ابن إسحاق، واهللا أعلموالصَّحيح أنَّ ذلك قبل حجة أبي ب
  

م بحرب من                قال ابن إسحاق ة له ه ال طاق نهم، رأوا أنَّ روا بي م ائتم مَّ إنَّه ل عروة شهرًا، ث ثمَّ أقامت ثقيف بعد قت
ة      ن أمي ي عالج     -حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا، فائتمروا فيما بينهم وذلك عن رأي عمرو ب  -أخي بن

ان من       فائتمرو ه اثن ر، ومع ن عمي ا بينهم، ثمَّ أجمعوا على أن يرسلوا رجًال منهم، فأرسلوا عبد ياليل بن عمرو ب
ن                األحالف، وثالثة من بني مالك، وهم لمة ب ن س ن غيالن ب ب، وشرحبيل ب ن معت ن وهب ب ن عمرو ب الحكم ب

    . خرشة بن ربيعة ، ونمير بن-أخو بني سالم  -معتب، وعثمان ابن أبي العاص، وأوس بن عوف 
  

يهم -وهو رئيسهم   -آنانة بن عبد ياليل    آانوا بضعة عشر رجًال فيهم   وقال موسى بن عقبة ي       ، وف ن أب ان اب عثم
    . -وهو أصغر الوفد  -العاص 

  
ه رآاب أصحا      قال ابن إسحاق ب رسول  فلمَّا دنوا من المدينة ونزلوا قناة؛ ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبت

أخبره عن              ديق ف و بكر الصِّ ه أب دومهم، فلقي ر رسول اهللا بق تّد ليبشِّ م ذهب يش اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فلمَّا رآه
    . رآب ثقيف أن قدموا يريدون البيعة واإلسالم إن شرط لهم رسول اهللا شروطًا، ويكتبوا آتابًا في قومهم

  
و بكر    أقسمت عليك ال ت   فقال أبو بكر للمغيرة دخل أب سبقني إلى رسول اهللا حتَّى أآون أنا أحدِّثه، ففعل المغيرة، ف

    . فأخبر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بقدومهم
  

م                 لَّم فل ه وس ون رسول اهللا صلَّى اهللا علي م آيف يحيُّ م، وعلمه روح الظهر معه ى أصحابه ف رة إل ثمَّ خرج المغي
    . يفعلوا إال بتحيَّة الجاهلية

  
ن العاص       ن سعيد ب د ب ولما قدموا على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ضربت عليهم قّبة في المسجد، وآان خال
ن سعيد         ى يأآل خال اب ه حتَّ أآلوا من هو الذي يمشي بينهم وبين رسول اهللا، فكان إذا جاءهم بطعام من عنده لم ي

    . قبلهم، وهو الذي آتب لهم آتابهم
  

ال ا   ق ان مم وا     وآ ا برح نين، فم الث س ة ث م الطَّاغي دع له لَّم أن ي ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي ى رس ترطوا عل اش
يسألونه سنة سنة، ويأبى عليهم، حتَّى سألوه شهرًا واحدًا بعد مقدمهم ليتألفوا سفهاءهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئًا 

، وسألوه مع ذلك أن ال يصلوا، وأن ال يكسروا مسمى، إال أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب، والمغيرة ليهدماها
    . أصنامهم بأيديهم

  
    .   أمَّا آسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك، وأما الصَّالة فال خير في دين ال صالة فيه    فقال

  
        . سنؤتيكها وإن آانت دناءة   فقالوا

  
د  حدَّ   وقد قال اإلمام أحمد ثنا عفَّان، ثنا محمد بن مسلمة عن حميد، عن الحسن، عن عثمان ابن أبي العاص أنَّ وف

ى رسول اهللا    ثقيف قدموا على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأنزلهم المسجد ليكون أرّق لقلوبهم، فاشترطوا عل
    . ل عليهم غيرهمصلَّى اهللا عليه وسلَّم أن التحشروا، وال يعشروا، وال يجبوا، وال يستعم

  



 

ن      فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لكم أن ال تحشروا، وال تجبوا، وال يستعمل عليكم غيرآم، وال خير في دي
    .   ال رآوع فيه

  
    . يا رسول اهللا علِّمني القرآن، واجعلني إمام قومي   وقال عثمان ابن أبي العاص

  
    . ن حديث أبي داود الطَّيالسّي، عن حمَّاد بن سلمة، عن حميد بهوقد رواه أبو داود م

  
ه، عن                 وقال أبو داود ن منب ل ب ن عقي راهيم ب دَّثني إب ريم، ح د الك ن عب ا إسماعيل ب حدَّثنا الحسن بن الصباح، ثن

    . وهب، سألت جابرًا عن شأن ثقيف إذ بايعت
  
    . وسلَّم أن ال صدقة عليها، وال جهاداشترطت على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه    قال
  

    .   سيتصدَّقون، ويجاهدون إذا أسلموا    وأنَّه سمع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول بعد ذلك
  

    . فلمَّا أسلموا وآتب لهم آتابهم، أمََّر عليهم عثمان ابن أبي العاص وآان أحدثهم سنًَّا   قال ابن إسحاق
  
        . يا رسول اهللا إنِّي رأيت هذا الغالم من أحرصهم على التَّفقه في اإلسالم، وتعلُّم القرآن   الصِّديق قال ألنَّ
  

وا       إذا رجع الهم، ف وذآر موسى بن عقبة أنَّ وفدهم آانوا إذا أتوا رسول اهللا خلَّفوا عثمان ابن أبي العاص في رح
ًا ذهب   وسط النَّهار جاء هو إلى ر سول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فسأله عن العلم، فاستقرأه القرآن، فإن وجده نائم

    . إلى أبي بكر الصِّديق، فلم يزل دأبه حتَّى فقه في اإلسالم، وأحبَّه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حبًَّا شديدًا
  

ال     حدَّثني سعيد ابن أبي هند، عن مطرف بن    قال ابن إسحاق ي العاص ق ن أب ان اب    عبد اهللا بن الشخير، عن عثم
     آان من آخر ما عهد إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين بعثني إلى ثقيف قال

  
    .   يا عثمان تجوَّز في الصَّالة، وأقدر النَّاس بأضعفهم فإنَّ فيهم الكبير، والصَّغير، والضَّعيف، وذا الحاجة 

  
ي العالء، عن مطرف، عن           ل اإلمام أحمدوقا ري عن أب حدَّثنا عفَّان، حدَّثنا حماد بن سلمة، أخبرنا سعيد الجري

    . يا رسول اهللا اجعلني إمام قومي   قلت   عثمان ابن أبي العاص قال
  
    .   أنت إمامهم، فاقتد بأضعفهم، واتَّخذ مؤذنًا ال يأخذ على أذانه أجرًا    قال
  

    . رواه أبو داود، والتِّرمذي من حديث حمَّاد بن سلمة به
  

    . ورواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية، عن محمد بن إسحاق آما تقدَّم
  

يم،    ن خث وروى أحمد عن عفَّان، عن وهب، وعن معاوية بن عمرو، عن زائدة آالهما، عن عبد اهللا بن عثمان ب
د ابن أبي عاصم، عن عثمان ابن أبي العاص أنَّ آخر ما فارقه رسول اهللا حين استعمله على الطَّائف، أن عن داو

     قال
  
    .   إذا صلَّيت بقوم فخفِّف بهم 

  
    . وأشباهها من القرآن  } اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق {    حتَّى وقَّت لي

  
حدَّث عثمان ابن    محمد بن جعفر، حدَّثنا شعبة عن عمرو بن مرة، سمعت سعيد بن المسيب قال حدَّثنا   وقال أحمد

     آخر ما عهد إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن قال   أبي العاص قال
  
    .   إذا أممت قومًا فخفِّف بهم الصَّالة 

  
    . ما، عن محمد بن جعفر، عن عبد ربهورواه مسلم، عن محمد بن مثنى، وبندار آاله



 

  
حدَّثنا أبو أحمد الزُّبيري، ثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن بن يعلى الطَّائفي عن عبد اهللا بن الحكم أنَّه سمع    وقال أحمد

     عثمان ابن أبي العاص يقول
  

     إليَّ أن قالاستعملني رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم على الطَّائف، فكان آخر ما عهد 
  
    .   خفِّف عن النَّاس الصَّالة 

  
        . تفرَّد به من هذا الوجه

  
ن طلحة      هو  -حدَّثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا عمرو بن عثمان، حدَّثني موسى    وقال أحمد ي     -اب ن أب ان اب أنَّ عثم

    . يه وسلَّم أمره أن يؤمَّ قومهالعاص حدَّثه أنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عل
  

    .   من أمَّ قومًا فليخفِّف بهم، فإنَّ فيهم الضَّعيف، والكبير، وذا الحاجة، فإذا صلَّى وحده فليصلِّ آيف شاء    ثمَّ قال
  

    . ورواه مسلم من حديث عمرو بن عثمان به
  

ان     ن النُّعمان بن سالم، سمعت َأشياخًا من ثقيف قالواحدَّثنا محمد بن جعفر، حدَّثنا شعبة، ع   وقال أحمد حدَّثنا عثم
     ابن أبي العاص أنَّه قال

  
غير،    قال لي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم  ا الصَّ وأمَّ قومك، وإذا أممت قومًا، فخفِّف بهم الصَّالة، فإنَّه يقوم فيه

    .   ةوالكبير، والضَّعيف، والمريض، وذو الحاج
  

ال          وقال أحمد ان ق خير أنَّ عثم ن الشَّ ي العالء ب ا رسول اهللا      حدَّثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن الجريرّي، عن أب ي
    . حال الشَّيطان بيني وبين صالتي وقراءتي

  
    .   ك ثالثًاخنرب، فإذا أنت حَسْسته فتعوَّذ باهللا منه، وأتفل عن يسار   ذاك شيطان يقال له    قال
  
    . ففعلت ذلك، فأذهبه اهللا عنِّي   قال
  

    . ورواه مسلم من حديث سعيد الجريرّي به
  

ي العاص          ن أب ان اب م، عن عثم ن مطع ر ب وروى مالك، وأحمد، ومسلم، وأهل السُّنن من طرق عن نافع بن جبي
    . جسدهأنَّه شكى إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وجعًا يجده في 

  
سبع مرات أعوذ بعزَّة اهللا وقدرته من شرِّ ما    بسم اهللا ثالثًا، وقل   ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل    فقال له

    .   أجد وأحاذر
  

    . وفي بعض الرِّوايات ففعلت ذلك، فأذهب اهللا ما آان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم
  

د اهللا ا و عب ال أب هوق ن ماج د     ب ن عب ة ب دَّثني عيين د اهللا األنصاري، ح ن عب د اب ا محم ار، ثن ن يس د ب دَّثنا محم ح
لمَّا استعملني رسول اهللا صلَّى اهللا عليه    ، حدَّثني أبي عن عثمان ابن أبي العاص قال-ابن جوشن  -الرَّحمن وهو 

ا أدري         ى م ي شيء في صالتي حتَّ ى        وسلَّم على الطَّائف، جعل يعرض ل ك رحلت إل ا رأيت ذل ا أصلِّي، فلمَّ م
     رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال

  
    .    ؟ ابن أبي العاص 

  
    . نعم يا رسول اهللا   قلت

  
    .    ؟ ما جاء بك    قال



 

  
    . يا رسول اهللا عرض لي شيٌء في صالتي، حتَّى ما أدري ما أصلِّي   قلت

  
    .   ذاك الشَّيطان، ُأدن    قال
  

    . فدنوت منه، فجلست على صدور قدمي
  
    . فضرب صدري بيده، وتفل في فمي   قال
  

    . فعل ذلك ثالث مرات   أخرج عدوَّ اهللا    وقال
  

    .   الحق بعملك ثمَّ قال 
  
    . دفلعمري ما أحسبه خالطني بع   فقال عثمان   قال
  

    . تفرَّد به ابن ماجه
  

    . وحدَّثني عيسى بن عبد اهللا عن عطية بن سفيان بن ربيعة الثَّقفي، عن بعض وفدهم   قال ابن إسحاق
  
ا،       قال آان بالل يأتينا حين أسلمنا، وصمنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ما بقي من شهر رمضان بفطورن

    . حوروسحورنا، فيأتينا بالّس
  

    ؟ إنَّا لنرى الفجر قد طلع   فإنَّا لنقول
  

ول ول    فيق ا لنق ا وإنَّ ا بفطرن حور، ويأتين أخير السُّ لَّم يتسحَّر لت ه وس د ترآت رسول اهللا صلَّى اهللا علي رى    ق ا ن م
    . الشَّمس ذهبت آلها بعد

  
       . مَّ يضع يده في الجفنة فيلقم منهاما جئتكم حتَّى أآل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ث   فيقول

  
ن        ان ب ائفّي عن عثم ى الطَّ ن يعل وروى اإلمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه من حديث عبد اهللا بن عبد الرحمن ب

ال     ة ق ن حذيف د ثقيف            عبد اهللا بن أوس، عن جدِّه أوس ب لَّم في وف ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي دمنا عل ال  ق    ق
ة             ّل ليل ه، آ ة ل ك في قّب ي مال لَّم بن ه وس فنزلت األحالف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول اهللا صلَّى اهللا علي
ي من          ا لق ّدثنا م ا يح أآثر م ام، ف يأتينا بعد العشاء يحدِّثنا قائمًا على رجليه، حتَّى يراوح بين رجليه من طول القي

     قومه من قريش ثمَّ يقول
  
يهم،        ال  دال عل نهم، ن ا وبي  آسى وآنَّا مستضعفين مستذّلين بمكة، فلمَّا خرجنا إلى المدينة آانت سجال الحرب بينن

    .   ويدالون علينا
  

    ؟ لقد أبطأت علينا الليلة   فلما آانت ليلة أبطأ عنا الوقت الذي آان يأتينا فيه فقلنا
  

    .   آن، فكرهت أن أجيء حتَّى أتمهإنَّه طرئ علي جزئي من القر    فقال
  

    ؟ سألت أصحاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آيف يجزئون القرآن   قال أوس
  

    . ثالث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشر، وثالث عشرة، وحزب المفصل وحده   فقالوا
  

ين، بعث رسول اهللا صلَّى اهللا       فلمَّا فرغوا من أمرهم، وتوجه    لفظ أبو داود، قال ابن إسحاق م راجع ى بالده وا إل
دموا                   ى إذا ق وم حتَّ ا مع الق ة، فخرج دم الطاغي ن شعبة في ه رة ب ن حرب، والمغي فيان ب ا س م أب لَّم معه عليه وس

فيان         الطائف أراد المغيرة أن يقدِّم أبا سفيان، فأبى ذلك عليه أبو سفيان وقال و س ام أب ى قومك، وأق أدخل أنت عل



 

ه خشية أن يرمي أو                بم ي معتب دون ه بن ام قوم المعول، وق ا يضربها ب رة عاله ا دخل المغي دم، فلم ذي اله اله ب
    . يصاب آما أصيب عروة بن مسعود

  
     وخرج نساء ثقيف حسرًا يبكين عليها، ويقلن   قال
  

  َأْسَلَمها الِرَضاْع، َلْم ُيْحِسُنوا الَمَصاْع * ِلَنْبِكَينَّ ُدفَّاْع 
  
ا،        ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفاس   ل ابن إسحاققا رة، وأخذ ماله دمها المغي وآهًا لك، وآهًا لك، فلما ه

ن             وحليها، أرسل إلى أبي سفيان فقال ه األسود ب ن مسعود، وأخي ا أن نقضي عن عروة ب إنَّ رسول اهللا قد أمرن
    . غية، يقضي ذلك عنهمامسعود، والد قارب بن األسود َدينهما من مال الطا

  
ن األسود رضي اهللا                قلت ارب ب ده ق ًا لول ًا وإآرام ذلك تأليف آان األسود قد مات مشرآًا، ولكن أمر رسول اهللا ب
    . عنه

  
زلهم رسول اهللا المسجد ليسمعوا              دموا، أن ا ق انوا بضعة عشر رجًال، فلمَّ د ثقيف آ وذآر موسى بن عقبة أن وف

    . ربا، والزنا، والخمر، فحرَّم عليهم ذلك آلهالقرآن، فسألوه عن ال
  

    ؟ فسألوه عن الربة ما هو صانع بها
  
    .   اهدموها    قال
  

    . هيهات لو تعلم الربة أنك تريد أن تهدمها قتلت أهلها   قالوا
  

    . ويحك يا ابن عبد ياليل ما أجهلك، إنَّما الربة حجر   فقال عمر بن الخطاب
  
        . تولَّ أنت هدمها، أما نحن فإنا لن نهدمها أبدًا   إنَّا لم نأتك يا ابن الخطاب، ثم قالوا يا رسول اهللا   قالواف
  

ومهم،                فقال اءوا ق ا ج يهم، فلمَّ له إل بقوا رس تأذنوه أن يس ك، واس ى ذل اتبوه عل دمها، فك يكم ه سأبعث إليكم من يكف
ا    تلقوهم فسألوهم ما  م م وراءآم، فأظهروا الحزن وأنهم إنما جاءوا من عند رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف بحك

الوا      ة، فنفرت ثقيف وق دم الرب دًا       يريد وقد دوخ العرب، قد حرَّم الربا، والزنا، والخمر، وأمر به ذا أب ع له ال نطي
ومين أو        قال ك ي ى ذل وا عل وا،        فتأهَّبوا للقتال، وأعّدوا السِّالح، فمكث وبهم الرُّعب فرجع م ألقى اهللا في قل ة، ث ثالث

    . ارجعوا إليه فشارطوه على ذلك، وصالحوه عليه   وأنابوا، وقالوا
  

ه،        قالوا يرنا إلي م في مس فإنَّا قد فعلنا ذلك، ووجدناه أتقى النَّاس، وأوفاهم وأرحمهم، وأصدقهم، وقد بورك لنا ولك
    . قبلوا عافية اهللاوفيما قاضيناه فافهموا القضية، وا

  
    ؟ فلم آتمتمونا هذا أوًال   قالوا

  
يهم رسل رسول اهللا           قالوا دم عل م ق ًا، ث وا أيام أردنا أن ينزع اهللا من قلوبكم نخوة الشَّيطان فأسلموا مكانهم، ومكث

دوا      ن شعبة، فعم رة ب د استكفت     صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وقد أمَّر عليهم خالد بن الوليد، وفيهم المغي الت، وق ى ال إل
ثقيف رجالها، ونساءها، والصبيان، حتَّى خرج العواتق من الحجال، وال يرى عامة ثقيف أنها مهدومة، ويظنون 

ال ألصحابه   ول وق ي المع رزين يعن ذ الك عبة فأخ ن ش رة ب ام المغي ة، فق ا ممتنع ف،    أنه ن ثقي واهللا ألضحكنَّكم م
    . فارتجَّ أهل الطائف بصيحة واحدة، وفرحوافضرب بالكرزين، ثم سقط يرآض برجله، 

  
ال     أبعد اهللا المغيرة قتلته الربة، وقالوا ألولئك   وقالوا رة فق ا معشر ثقيف       من شاء منكم فليقترب، فقام المغي واهللا ي

 الرجال إنما هي لكاع حجارة ومدر، فاقبلوا عافية اهللا واعبدوه، ثم إنه ضرب الباب فكسره، ثم عال سورها وعال
ول        ادنها يق األرض، وجعل س ى سووها ب ليغضبنَّ األساس فليخسفن       معه، فما زالوا يهدمونها حجرًا حجرًا، حتَّ

ا،             بهم، فلما سمع المغيرة قال لخالد ا، وبناءه وا ماءه ا، وجمع ى أخرجوا ترابه روه حتَّ ر أساسها، فحف دعني أحف
الى     وبهتت عند ذلك ثقيف، ثم رجعوا إلى رسول اهللا دوا اهللا تع ه، وحم صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقسَّم أموالها من يوم

    . على اعتزاز دينه، ونصرة رسوله



 

  
     وآان آتاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الذي آتب لهم   قال ابن إسحاق

  
صيده ال يعضده من وجد يفعل    إن عضاه وج و   بسم اهللا الرحمن الرحيم من محمد النَّبّي رسول اهللا إلى المؤمنين

    . شيئًا من ذلك فإنَّه يجلد وتنزع ثيابه، وإن تعدى ذلك فإنَّه يؤخذ فيبلغ به النَّبّي محمدًا وإنَّ هذا أمر النَّبّي محمد
  

        . وآتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد اهللا، فال يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول اهللا
  

ة مخزومي      وقد قال اإلمام أحمد ن إنسان        -حدثنا عبد اهللا بن الحارث من أهل مك د اهللا ب ن عب د اب -حدثني محم
ى إذا     عن أبيه، عن عروة بن الزبير قال -وأثنى عليه خيرًا  أقبلنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من ليَّة، حتَّ

واديًا    ل اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في طرف القرن حذوها فاستقبل محبسًا ببصره يعنيآنا عند السدرة، وقف رسو
    .   إنَّ صيد وج وعضاهه حرم محرم هللا    ووقف حتَّى اتفق النَّاس آلهم، ثم قال

  
    . وذلك قبل نزوله الطائف، وحصاره ثقيفًا

  
    .  بن إنسان الطائفيوقد رواه أبو داود من حديث محمد بن عبد اهللا

  
    . وقد ذآره ابن حبان في ثقاته

  
    . ليس به بأس، تكلم فيه بعضهم   وقال ابن معين

  
    . وقد ضعَّف أحمد والبخاري وغيرهما هذا الحديث، وصحَّحه الشَّافعي وقال بمقتضاه، واهللا أعلم

  
  موت عبد اهللا بن ُأبي قبَّحه اهللا  
  

ال    ح   قال محمد بن إسحاق د ق ن زي لَّم         دثني الزُّهري عن عروة، عن أسامة ب ه وس دخل رسول اهللا صلَّى اهللا علي
لَّم   على عبد اهللا بن أبي يعوده في مرضه الذي مات فيه، فلمَّا عرف فيه الموت قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

    .   أما واهللا إن آنت ألنهاك عن حب يهود 
  

    ؟ هم أسعد بن زرارة فمهقد أبغض   فقال
  

ة،         وقال الواقدي ان مرضه عشرين ليل دة، وآ مرض عبد اهللا بن ُأبي في ليال بقين من شوال، ومات في ذي القع
لَّم وهو يجود       ه وس فكان رسول اهللا يعوده فيها، فلما آان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    .   هيتك عن حب يهودقد ن    بنفسه فقال
    ؟ قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه   فقال

  
ّي        ثم قال دك فكفن ي جل ذي يل يا رسول اهللا ليس هذا الحين عتاب هو الموت، فاحضر غسلي، وأعطني قميصك ال

    . فيه، وصلِّ علي، واستغفر لي، ففعل ذلك به رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

اهللا            وروى الب دي، ف ره الواق ا ذآ وًا مم اس نح ن عبَّ ر، عن اب ن جبي يهقّي من حديث سالم بن عجالن، عن سعيد ب
    . أعلم

  
ال       قلت ألبي أسامة   وقد قال إسحاق بن راهويه ن عمر ق ن        أحدَّثكم عبيد اهللا عن نافع، عن اب د اهللا ب وفي عب ا ت لمَّ

هللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وسأله أن يعطيه قميصه ليكفِّنه فيه، فأعطاه  أبي ابن سلول، جاء ابنه عبد اهللا إلى رسول ا
   ثم سأله أن يصلِّي عليه، فقام رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يصلي عليه، فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه فقال

    ؟ يا رسول اهللا تصلِّي عليه وقد نهاك اهللا عنه
  

م          ربي خيرني فقال إنَّ    فقال رسول اهللا ر اهللا له ن يغف رة فل م سبعين م استغفر لهم أو ال تستغفر لهم إن تستغفر له
    .   وسأزيد على السبعين

  



 

    ؟ إنَّه منافق أتصلي عليه   فقال
  

    .  ]    التوبة [   .  } ِإنَُّهْم َآَفُروا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوَلا ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمْنُهْم َماَت َأَبدًا َوَلا َتُقْم َعَلى َقْبِرِه {    فأنزل اهللا عز وجل
  

    ! نعم   فأقرَّ به أبو أسامة وقال
  

        . وأخرجاه في الصحيحين من حديث أبي أسامة
  

ذا       فقلت   وفي رواية للبخاري وغيره، قال عمر وم آ وم     يا رسول اهللا تصلي عليه وقد قال في ي ال في ي ذا، وق وآ
    .  ! آذا آذا وآذا

  
    .   دعني يا عمر فإني بين خيرتين ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت    فقال

  
    . اآلية  } َوَلا ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمْنُهْم َماَت َأَبدًا َوَلا َتُقْم َعَلى َقْبِرِه {    ثم صلَّى عليه، فأنزل اهللا عز وجل

  
    . فعجبت من جرأتي على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، واهللا ورسوله أعلم   قال عمر

  
ر         عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد اهللا يقول   وقال سفيان بن عيينة لَّم قب ه وس أتى رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ُأخر    ه ف أمر ب ه،         عبد اهللا بن أبي بعد ما أدخل حفرته، ف ه من ريق ه، ونفث علي ه، أو فخذي ى رآبتي ج، فوضعه عل
    . وألبسه قميصه، فاهللا أعلم

  
اس قميصًا حين         ان آسى العبَّ ا آ أة لم وفي صحيح البخاري بهذا اإلسناد مثله، وعنده أنَّه إنمَّا ألبسه قميصه مكاف

    . قدم المدينة، فلم يجدوا قميصًا يصلح له إال قميص عبد اهللا بن ُأبي
  
ك في            و ا ذل د حررَّن ه الصدقة، وق ال، ومنع رة الم تن بكث قد ذآر البيهقي ها هنا قصة ثعلبة بن حاطب وآيف افت

    . اآلية  ]    التوبة [   } َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه َلِئْن آَتاَنا ِمْن َفْضِلِه {    التفسير عند قوله تعالى
  
    . هللا عليه السالمفصل غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول ا 
  

    . وآانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال ابن إسحاق
  

ه     واطنهم مع ذآر م وقال حسان بن ثابت رضي اهللا عنه يعدد أيَّام األنصار مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وي
     د الرحمن بن حسانوتروى البنه عب   في أيام غزوه، قال ابن هشام

  
  َوَمْعَشرًا إن هُمُوا ُعمَّوا وإن ُحِصُلوا * َأَلْسَت َخيَر ُمِعدٍّ ُآلَِّها َنَفرًا 

  
  َمَع الرسوِل َفَما َألّوا َوَما َخَذلوا * َقْوٌم هُمُوا َشهُدوا َبْدرًا ِبَأجَمِعِهْم 

  
  ي ِإيَماِنِه َدَخُل ِمْنُهْم َولَم يك ف* وَباَيُعوُه َفَلْم َيَنُكث ِبِه َأَحد 

  
  َضْرٌب َرِصيْن َآَحرِّ النَّاِر ُمْشَتِعُل * َوَيْوَم َصبََّحُهْم في الِشْعِب َمِن ُأُحٍد 

  
  َعلى الِجَياِد َفما َخاُنوا َوَما َنَكُلوا * َوَيوَم ِذي َقرٍد َيْوَم اسَتثاَر ِبِهم 

  
  يض واألسُل َمع الرَّسول عليها الب* َوذا العشيرة َجاُسوها بخيِلِهم 

  
  بالخيِل حتَّى نَهانا الُحْزُن والَجبل * َويوم ودان َأجلوا أهَلُه َرقصًا 

  
      

  



 

  هللا واهللا يْجزيهْم بما َعملوا * َوليلٌة طلبوا فيها عدوُهُم 
  

  فيها يعّلِهم في الَحْرِب إذ نِهُلوا * َوليلة بحنيٍن َجالدوا معه 
  

  مع الرَّسوِل بها األسالب والنفُل * آان لهم  َوغزَوُة يوَم نْجٍد ثم
  

  آما يفرق دون المْشَرِب الرُّسل * وَغزوة القاِع فرَّقنا العدو به 
  

  على الجالد فآُسوة وما عَدُلوا * َويوَم بويَع آانوا أهل بيعِتِه 
  

  مرابطيَن فما طاُشوا وما َعَجلوا * َوغزَوُة الَفْتِح آانوا في سريِتِه 
  

  يمشون آلهم مستبِسٌل َبَطُل * ْيبَر آانوا في آتيبِتِه َويوَم َخ
  

  َتعوُج بالضَّرب أحيانًا َوتعتِدُل * بالبيض َنْرَعُش في اإليماِن َعاريُة 
  

  إلى َتبوك وهم راياُتُه األول * َويوَم ساَر َرسول اِهللا محَتِسبًا 
  

  والَقْفُل  حتَّى َبدا لهم اإلقباُل* وَساسة الَحرِب ِإْن َحرب بدْت لهم 
  

  قومي أصير إليهم حين أتَِّصل * أولِئَك الَقوم أنصاُر النَّبّي َوهم 
  

  وقتلهم في سبيِل اِهللا إْذ قتُلوا * َماُتوا ِآرامًا َولم تنكث عهودُهم 
  
  ذآر بعث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أبا بكر الصديق أميرًا على الحج سنة تسع ونزول سورة براءة  
  

ه             قال  دم بيان ا تق لَّم في رمضان، آم ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي ابن إسحاق بعد ذآره وفود أهل الطائف إل
رًا           مبسوطًا قال ا بكر أمي م بعث أب دة ث أقام رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بقية شهر رمضان، وشواال، وذا القع

ت،       على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم، وأهل الش د عن البي م يصدوا بع م ل رك على منازلهم من حجه
ت،        ه من المسلمين وفصل عن البي ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد، فلما خرج أبو بكر رضي اهللا عنه بمن مع

ْدُتْم      {    أنزل اهللا عز وجل هذه اآليات من أول سورة التوبة ِذيَن َعاَه ى الَّ وِلِه ِإَل ِرِآيَن   َبَراءٌة ِمَن اللَِّه َوَرُس َن اْلُمْش * ِم
َن    {    إلى قوله  } َفِسيُحوا ِفي اْلَأْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر ِريٌء ِم َوَأَذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس َيْوَم اْلَحجِّ اْلَأْآَبِر َأنَّ اللََّه َب

    . إلى آخر القصة  } اْلُمْشِرِآيَن َوَرُسوُلُه
  

    . تكلَّم على هذه اآليات، وقد بسطنا الكالم عليها في التفسير وهللا الحمد والمنةثم شرع ابن إسحاق ي
  

ه،     ون مع ر الصديق ليك ي بك د أب ه بع ًا رضي اهللا عن لَّم بعث علي ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي والمقصود أن رس
ه       ة عن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه من       ويتولى علي بنفسه إبالغ البراءة إلى المشرآين نياب ن عم ه اب لَّم لكون وس

    . عصبته
  

ال      قال ابن إسحاق ه ق ي أن راءة       حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن عل ا نزلت ب لم
ه      ل ل اس الحج، قي يم للن ا     على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقد آان بعث أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه ليق ي

    . لو بعثت بها إلى أبي بكررسول اهللا 
  

راءة،        ، ثم دعا علي ابن أبي طالب فقال  ال يؤدي عني إال رجل من أهل بيتي فقال  اخرج بهذه القصة من صدر ب
ام مشرك، وال يطوف       د الع وأذِّن في النَّاس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أال إنه ال يدخل الجنة آافر، وال يحج بع

    .   بيت عريان، ومن آان له عند رسول اهللا عهد فهو له إلى مدتهبال
  

ا       ا بكر الصديق، فلم ى أدرك أب فخرج علي ابن أبي طالب على ناقة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم العضباء حتَّ
    ؟ أمير أو مأمور   رآه أبو بكر قال



 

  
    . بل مأمور   فقال

  
ا في         ثم مضيا فأقام أبو بكر للن انوا عليه ي آ ازلهم من الحج الت ى من اس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة عل

ه رسول اهللا صلَّى اهللا              ره ب ذي أم اس بال أذَّن في النَّ ي طالب ف ن أب ي اب الجاهلية، حتَّى إذا آان يوم النحر قام عل
ة      عليه وسلَّم أجل أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع آل قوم إلى مأمنهم، وبال د لمشرك وال ذم م ال عه م، ث ده

م           ام مشرك، ول ك الع د ذل م يحج بع ه، فل ى مدت إال أحد آان له عند رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عهد فهو له إل
    . يطف بالبيت عريان، ثم قدما على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
        . وهذا مرسل من هذا الوجه

  
حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا فليح    البخاري باب حج أبي بكر رضي اهللا عنه بالنَّاس سنة تسعوقد قال 

ه في الحجة             ه بعث ا بكر الصديق رضي اهللا عن رة أن أب ي هري عن الزُّهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أب
ود          ل حجة ال لَّم قب ه وس ّي صلَّى اهللا علي ا النَّب ره عليه ام         التي أمَّ د الع ّج بع اس أن ال يح ؤذن في النَّ اع في رهط ي

    . مشرك، وال يطوفن في البيت عريان
  

د         وقال البخاري في موضع آخر ي حمي ن شهاب، أخبرن حدَّثنا عبد اهللا بن يوسف، ثنا الليث، حدثني عقيل عن اب
ون     بعثني أبو بكر الصديق في تلك الحجة في ا   بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال وم النحر يؤذن ثهم ي لمؤذنين، بع

    . بمنى أن ال يحج بعد العام مشرك، وال يطوفن بالبيت عريان
  

    . ثم أردف النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعلي فأمره أن يؤذن ببراءة   قال حميد
  

ام         قال أبو هريرة د الع راءة أن ال يحجَّ بع وم النحر بب مشرك، وال يطوفن بالبيت     فأذَّن معنا علي في أهل منى ي
    . عريان

  
حدَّثنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب عن الزُّهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا    وقال البخاري في آتاب الجهاد

ام مشرك، وال يطوف بالبيت                هريرة قال د الع ى؛ ال يحج بع وم النحر بمن ؤذن ي يمن ي بعثني أبو بكر الصديق ف
و بكر        لحج األآبر يوم النحر، وإنما قيلعريان، ويوم ا ذ أب األآبر من أجل قول النَّاس العمرة الحج األصغر، فنب

    . إلى النَّاس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم مشرك
  

    . ورواه مسلم من طريق الزُّهري به نحوه
  

رة، عن          وقال اإلمام أحمد ي هري ن أب حدَّثنا محمد بن جعفر، حًدثنا شعبة عن مغيرة، عن الشعبي، عن محرز اب
    ؟ ما آنتم تنادون   آنت مع علي ابن أبي طالب حين بعثه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال   أبيه قال

  
ين رسول اهللا صلَّى     آنا ننادي أنه ال يدخل الجنَّة إال مؤمن، وال يطوف في البيت   قالوا عريان، ومن آان بينه وب

ريء من المشرآين          إنَّ اهللا ب ة أشهر ف إذا مضت األربع اهللا عليه وسلَّم عهد فإنَّ أجله أو أمده إلى أربعة أشهر، ف
    . ورسوله، وال يحّج هذا البيت بعد العام مشرك

  
    . فكنت أنادي حتَّى صحل صوتي   قال
  

    . إن من آان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر   نكارة من جهة قول الراوي وهذا إسناد جيد، لكن فيه
  

ة          وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصَّحيح ى أربع و زاد عل غ، ول ا بل ا م أن من آان له عهد فأجله إلى أمده بالغ
        . أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر

  
األول        بقي قسم ذا يحتمل أن يلتحق ب ل، وه وم التأجي ثالث، وهو من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من ي

ة،       فيكون أجله إلى مدَّته وإن قل، ويحتمل أن يقال د بالكلي ه عه إنه يؤجَّل إلى أربعة أشهر، ألنه أولى ممن ليس ل
    . واهللا تعالى أعلم

  



 

لَّم بعث        حدَّثنا عفَّ   وقال اإلمام أحمد ه وس ك أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن مال ان، ثنا حماد عن سماك، عن أنس ب
    .   ال يبلغها إال أنا أو رجل من أهل بيتي    براءة مع أبي بكر، فلما بلغ ذا الحليفة قال

  
    . فبعث بها مع علي ابن أبي طالب

  
    . حسن غريب من حديث أنس   وقد رواه التِّرمذي من حديث حماد بن سلمة وقال

  
وقد روى عبد اهللا بن أحمد عن لوين، عن محمد بن جابر، عن سماك، عن حلس، عن علي أن رسول اهللا صلَّى   

    ؟ يا رسول اهللا نزل فيَّ شيء   اهللا عليه وسلَّم لمَّا أردف أبا بكر بعلي فأخذ منه الكتاب بالجحفة، رجع أبو بكر فقال
  
    .   ال يؤدي عنك إال أنت أو رجل منك   ولكنَّ جبريل جاءني فقالال،     قال
  

    . وهذا ضعيف اإلسناد، ومتنه فيه نكارة، واهللا أعلم
  

سألنا عليًا بأي شيء بعثت     حدَّثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن زيد بن بثيع رجل من همدان قال   وقال اإلمام أحمد
    ؟  عليه وسلَّم مع أبي بكر في الحجةيوم بعثه رسول اهللا صلَّى اهللا

  
ده         بأربع   قال د فعه ين رسول اهللا عه ه وب ال يدخل الجنَّة إال نفس مؤمنة، وال يطوف بالبيت عريان، ومن آان بين

    . إلى مدته، وال يحّج المشرآون بعد عامهم هذا
  

ي         عن أبي -ابن عيينة    هو -وهكذا رواه التِّرمذي من حديث سفيان  ع، عن عل ن بثي د ب بيعي، عن زي إسحاق الس
    . به
  

    . حسن صحيح   وقال
  

    . عن زيد بن أثيل   وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق فقال   ثم قال
  

    . ورواه الثوري عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابه عن علي
  

    . ورواه ابن جرير من حديث معمر عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي   قلت
  

ن            وقال ابن جرير وة ب ا حي ن راشد، أخبرن و زرعة وهب اهللا ب حدَّثنا محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم، أخبرنا أب
ول    شريح، أخبرنا ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول    سمعت أبا الصهباء البكري وهو يق

    . سألت علي ابن أبي طالب عن يوم الحج األآبر
  

ة           فقال أربعين آي ه ب ي مع اس الحج، وبعثن يم للن إنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعث أبا بكر ابن أبي قحافة يق
ال            ي فق ه، التفت إل ا قضى خطبت ة فلم وم عرف اس ي ة فخطب النَّ الة         من براءة حتَّى أتى عرف أدِّ رس ي ف ا عل م ي ق

رة،    رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقمت ف ى فرميت الجم قرأت عليهم أربعين آية من براءة، ثم صدرنا فأتينا من
ه       ي بكر رضي اهللا عن ة أب ونحرت البدنة، ثم حلقت رأسي، وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضورًا آلهم خطب

    . يوم عرفة، فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم
  

    . أال وهو يوم عرفة فمن ثم أخال حسبتم أنه يوم النحر،   قال علي
  

ة،        ه آفاي ا في ك مبسوطًا بم وقد تقصينا الكالم على هذا المقام في التفسير وذآرنا أسانيد األحاديث، واآلثار في ذل
        . وهللا الحمد والمنة

  
نهم      قال الواقدي رحم     وقد آان خرج مع أبي بكر من المدينة ثلثمائة من الصحابة، م د ال ن عوف، وخرج    عب ن ب

ه                 ي فلحق ه بعل م أردف ة، ث لَّم بعشرين بدن ه وس ه رسول اهللا صلَّى اهللا علي دنات، وبعث مع ه بخمس ب أبو بكر مع
   . بالعرج فنادى ببراءة أمام الموسم

    . فصل موت النجاشي سنة تسع وموت أم آلثوم بنت رسول اهللا



 

  
    . ادثة غزوة تبوك في رجب آما تقدَّم بيانهمن األمور الح -أعني في سنة تسع  -آان في هذه السنة 

  
    . وفي رجب منها مات النجاشي صاحب الحبشة، ونعاه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى النَّاس   قال الواقدي

  
بنت   توفيت أم آلثوم بنت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فغسَّلتها أسماء  -أي من هذه السنة  -وفي شعبان منها 

    . أم عطية   غسَّلها نسوة من األنصار، فيهم   عميس، وصفية بنت عبد المطلب، وقيل
  

ال                  قلت ا ق ا وأراد دفنه ا صلَّى عليه ه السالم لم ه علي ال    وهذا ثابت في الصحيحين، وثبت في الحديث أيضًا أن
و   ه، ويحتمل      يدخله أحد قارف الليلة أهله، فامتنع زوجها عثمان لذلك، ودفنها أب طلحة األنصاري رضي اهللا عن

ي طلحة ومن        دة، وأب أبي عبي أنه أراد بهذا الكالم من آان يتولى ذلك ممن يتبرع بالحفر والدفن من الصحابة، آ
    .   ال يدخل قبرها إال من لم يقارف أهله من هؤالء    شابهم، فقال

  
    . ول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم هذا بعيد، واهللا أعلمإذ يبعد أن عثمان آان عنده غير أم آلثوم بنت رس

  
    . صالح ملك أيلة، وأهل جرباء، وأذرح، وصاحب دومة الجندل آما تقدم إيضاح ذلك آله في مواضعه   وفيها

  
ه علي     وفيها ه هدم مسجد الضِّرار الذي بناه جماعة من المنافقين صورة مسجد وهو دار حرب في الباطن، فأمر ب

    . السالم فحرق
  

    . قدم وفد ثقيف فصالحوا عن قومهم، ورجعوا إليهم باألمان، وآسرت الالت آما تقدَّم   وفي رمضان منها
  

    . توفي عبد اهللا بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لعنه اهللا   وفيها
  

ه رسول اهللا صلَّى       و -أو المزني  -توفي معاوية بن معاوية الليثي    في أواخرها وقبله بأشهر ذي صلى علي هو ال
    . اهللا عليه وسلَّم وهو نازل بتبوك إن صح الخبر في ذلك

  
        . حجَّ أبو بكر رضي اهللا عنه بالنَّاس عن إذن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم له في ذلك   وفيها

  
ًا برأسه            ىآان قدوم عامة وفود أحياء العرب، ولذلك تسمَّ   وفيها ذلك آتاب د ل ا نحن نعق ود، وه سنة تسع سنة الوف

        . اقتداء بالبخاري وغيره
  
    . آتاب الوفود الواردين إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
  

وك، وأسلمت             قال محمد بن إسحاق رغ من تب ة وف لَّم مك ه وس ثقيف وبايعت،   لما افتتح رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . ضربت إليه وفود العرب من آل وجه

  
    . سنة الوفود   حدثني أبو عبيدة أن ذلك في سنة تسع، وأنها آانت تسمى   قال ابن هشام

  
ن إسحاق   اس                  قال اب ام النَّ انوا إم ًا آ ريش، ألن قريش ذا الحي من ق ربص بإسالمها أمر ه ا آانت العرب ت وإنم

ريش     وهاديتهم، وأهل البيت  ك، وآانت ق والحرم، وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم، وقادة العرب ال ينكرون ذل
ا          ريش ودوخه ه ق ة، ودانت ل ا افتتحت مك ه، فلم هي التي نصبت الحرب لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وخالف

ن اهللا   اإلسالم، عرفت العرب أنهم ال طاقة لهم بحرب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وال عد اوته، فدخلوا في دي
    . آما قال عز وجل أفواجًا، يضربون إليه من آل وجه

  
ًا    * ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح  {    يقول اهللا تعالى لنبيه صلَّى اهللا عليه وسلَّم ِه َأْفَواج ِن اللَّ َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِفي ِدي

    .  ] -   النصر [   } َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّه َآاَن َتوَّابًا َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك* 
  
    . فاحمد اهللا على ما ظهر من دينك، واستغفره إنه آان توابًا   أي
  



 

ون         وقد قدمنا حديث عمرو بن مسلمة قال تح فيقول وم بإسالمهم الف ه إن ظهر        آانت العرب تل ه فإن وه وقوم اترآ
دم   -أي قومي  -، فلما آانت وقعة أهل الفتح بادر آل قوم بإسالمهم، وبدرعليهم فهو نبي صادق بإسالمهم، فلما ق

إذا حضرت             جئتكم واهللا من عند النَّبّي حقا، قال   قال ذا، ف ذا في حين آ ذا، وصالة آ صلوا صالة آذا في حين آ
    . وهو في صحيح البخاريالصالة فليؤذِّن لكم أحدآم، وليؤمكم أآثرآم قرآنا، وذآر تمام الحديث، 

  
دومهم          قلت اريخ ق دم ت ا هو متق ود م وقد ذآر محمد بن إسحاق، ثم الواقدي والبخاري، ثم البيهقي بعدهم من الوف

ُم   َلا َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأوَل {    على سنة تسع، بل وعلى فتح مكة، وقد قال اهللا تعالى َك َأْعَظ ِئ
    .  ]    الحديد [  } َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُآّلًا َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى

  
    .   يوم الفتح ال هجرة، ولكن جهاد ونية    وتقدم قوله صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
تح      فيجب التمييز بين السابق من هؤالء  د الف م بع ين الالحق له الوافدين على زمن الفتح ممن يعد وفوده هجرة وب

        . ممن وعد اهللا خيرًا وحسنى، ولكن ليس في ذلك آالسابق في الزمان والفضيلة، واهللا أعلم
  

ذآروها  د اهللا    على أن هؤالء األئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود قد ترآوا فيما أوردوه أشياء لم ي ورد بحم ، ونحن ن
ة         ه الثق وه إن شاء اهللا، وب ا أهمل ا مم ع لن ومنه ما ذآروه، وننبه على ما ينبغي التنبيه عليه من ذلك، ونذآر ما وق

    . وعليه التكالن
  

ال           وقد قال محمد بن عمر الواقدي ه، عن جده ق ي عن أبي د اهللا المزن ن عب ى        حدثنا آثير ب د عل ان أول من وف آ
هللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من مضر أربعمائة من مزينة، وذاك في رجب سنة خمس، فجعل لهم رسول اهللا  رسول ا

    .   أنتم مهاجرون حيث آنتم، فارجعوا إلى أموالكم    صلَّى اهللا عليه وسلَّم الهجرة في دارهم وقال
  

    . فرجعوا إلى بالدهم
  

ي   ناده ثم ذآر الواقدي عن هشام بن الكلب ه عشرة من               بإس م ومع د نه ن عب ة خزاعي ب دم من مزين أن أول من ق
أخرَّوا          يهم فت ا ظنَّ ف م يجدهم آم يهم ل قومه، فبايع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم على إسالم قومه، فلما رجع إل

ًا،    عنه، فأمر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حسان بن ثابت أن يعرض بخزاعي من غير أن يه ذآر أبيات جوه، ف
لَّم      ه وس فلما بلغت خزاعيًا شكى ذلك إلى قومه، فجمعوا له، وأسلموا معه، وقدم بهم إلى رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ة   ًا     -فلما آان يوم الفتح دفع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لواء مزين ذ ألف انوا يومئ ال     -وآ ذا، ق ى خزاعي ه    إل
    . البجادين وهو أخو عبد اهللا ذو

  
ه اهللا   يم     ( وقال البخاري رحم ي تم د بن اب وف ن                ب ي صخرة، عن صفوان ب فيان عن أب دثنا س يم، ح و نع دثنا أب ح

ال  ال              محرز المازني، عن عمران بن حصين ق لَّم فق ه وس ّي صلَّى اهللا علي ى النَّب يم إل ي تم ر من بن ى نف وا      أت اقبل
    .   البشرى يا بني تميم

  
    . يا رسول اهللا قد بشرتنا فأعطنا، فرؤي ذلك في وجهه   قالوا

  
    .   اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم    ثم جاء نفر من اليمن فقال

  
    . قبلنا يا رسول اهللا   قالوا

  
د    حدَّثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج    ثم قال البخاري ة أن عب ي مليك أخبره عن ابن أب

و بكر      ال أب لَّم فق ه وس ن       اهللا بن الزبير أخبرهم أنه قدم رآب من بني تميم على النَّبّي صلَّى اهللا علي اع ب ر القعق أمِّ
    . معبد بن زرارة

  
    . بل أمِّر األقرع بن حابس   فقال عمر

  
    . ما أردت إال خالفي   فقال أبو بكر

  



 

ِه          { ما أردت خالفك، فتماريا حتَّى ارتفعت أصواتهما، فنزلت    فقال عمر َدِي اللَّ ْيَن َي دُِّموا َب ا ُتَق وا َل ِذيَن آَمُن ا الَّ َياَأيَُّه
    . حتَّى انقضت  ]    الحجرات [   } َوَرُسوِلِه

  
الى   ورواه البخاري أيضًا من غير وجه، عن ابن أبي مليكة بألفاظ أخرى، قد ذآرنا ذلك في التف ه تع د قول    سير عن

    . اآلية  ]    الحجرات [ َلا َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ 
  

ن إسحاق د ب ال محم ن    وق ه عطارد ب دم علي رب، ق ود الع لَّم وف ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي دمت عل ا ق ولم
در التَّميمي          بني تميم منهم حاجب بن زرارة بن عدس التَّميمي في أشراف ن ب ان ب ن حابس، والزبرق  -األقرع ب

وعمرو بن األهتم، والحتحات بن يزيد، ونعيم بن يزيد، وقيس بن الحارث، وقيس بن عاصم أخو  -أحد بني سعد 
        . بني سعد في وفد عظيم من بني تميم

  
يفة بن بدر الفزاري، وقد آان األقرع بن حابس، وعيينة شهدا مع   ومعهم عيينة بن حصن بن حذ   قال ابن إسحاق

وا المسجد      ا دخل م، ولم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فتح مكة وحنين والطَّائف، فلمَّا قدم وفد بني تميم آانا معه
ك     آذى ذل د، ف رسول اهللا صلَّى اهللا   نادوا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا محم

    . عليه وسلَّم من صياحهم، فخرج إليهم
  

    . يا محمد جئناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا   فقالوا
  
    .   قد أذنت لخطيبكم، فليقل    قال
  

واًال   الحمد هللا الذي له علينا الفضل والمّن وهو أهله، الذي جعلنا ملوآًا،   فقام عطارد بن حاجب فقال ووهب لنا أم
نا        اس، ألس ا في النَّ دَّة، فمن مثلن عظامًا نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعزة أهل المشرق، وأآثره عددًا، وأيسره ُع
ا الكالم، ولكن نخشى من          و نشاء ألآثرن ا ل برؤس النَّاس، وأولي فضلهم، فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا، وإنَّ

    . نعرف بذلك، أقول هذا ألن تأتوا بمثل قولنا، وأمٍر أفضل من أمرنااإلآثار فيما أعطانا، وإنَّا 
  

    . ثمَّ جلس
  

قم فأجب الرَّجل في     فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لثابت بن قيس بن شماس أخي بني الحارث بن الخزرج
    .   خطبته

  
ض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع آرسيه علمه، ولم يك شيء قط  الحمد هللا الذي السموات واألر   فقام ثابت فقال

ديثًا،               بًا، وأصدقه ح ه نس ه رسوًال، أآرم ًا، واصطفى من خيرت ا ملوآ ه أن جعلن ان من قدرت إال من فضله، ثمَّ آ
ى اإل  ه،   وأفضله حسبًا، فأنزل عليه آتابه، وائتمنه على خلقه، فكان خيرة اهللا من العالمين، ثمَّ دعا النَّاس إل ان ب يم

اس        ر النَّ ًا، وخي اس وجوه ابًا، وأحسن النَّ فآمن برسول اهللا المهاجرون من قومه، وذوي رحمه، أآرم النَّاس أحس
نحن أنصار اهللا       لَّم نحن، ف ه وس فعاًال، ثمَّ آان أول الخلق إجابة، واستجاب هللا حين دعاه رسول اهللا صلَّى اهللا علي

دًا       وزراء رسوله، نقاتل النَّاس حتَّى يؤ دناه في اهللا أب ر جاه ه، ومن آف منوا، فمن آمن باهللا ورسوله منع ماله ودم
    . وآان قتله علينا يسيرًا، أقول قولي هذا واستغفر اهللا لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات، والسالم عليكم

  
     فقام الزبرقان بن بدر فقال

  
  يع منا الملوك وفينا تنصب الب* نحن الِكرام فال حي يعادلنا 

  
  عند النِّهاب وفضل العز ُيتَّبع * وآم قسرنا من األحياء آلهم 

  
  من الشواء إذا لم يؤنِس الَقزُع * ونحن يطعم عند القحط مطعمنا 

  
  من آل أرض هويًا ثم ُنصطِنُع * بما ترى النَّاس تأتينا ُسَراُتهم 

  
  للنازلين إذا ما ُأنزلوا َشبعوا * فننحر الكوم غبطًا في أرومتنا 

  



 

  إال استفادوا وآانوا الرَّأس ُتقتطُع * فما ترانا إلى حٍي ُنفاخرهم 
  

  فيرجع القوم واألخبار ُتستمُع * فمن ُيفاخرنا في ذاك نعرَفه 
  

  إنَّا آذلك عند الفخِر نرتفُع * إنَّا أبينا ولم يأبى لنا أحٌد 
  

    . ليه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّموآان حسان بن ثابت غائبًا فبعث إ   قال ابن إسحاق
  
ى     فلمَّا انتهيت إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقام شاعر القوم فقال   قال ما قال أعرضت في قوله، وقلت عل

ن ثابت   ا       نحو ما قال، فلمَّا فرغ الزبرقان قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لحسان ب ا حس م ي ن فأجب الرجل   ق
    .   فيما قال

  
     فقال حسان

  
  قد بيَّنوا سنًة للنَّاس تتبُع * إنَّ الذَّوائب من َفهٍر وأخوتهم 

  
  تْقوى اإلله وآلَّ الخير يصطنُع * يرضى بها آل من آانت سريرُتُه 

  
  أو حاولوا النَّفع في أشياعهم نفعوا * قوٌم إذا حاربوا ضرَّوا عدوهم 

  
  إنَّ الخالئق فاعلم شرها البدُع * منهم غير مْحدثٍة سجيُة تلك 

  
  فكل سْبٍق ألدنى سْبقهم تبُع * إْن آان في النَّاس سبَّاقون بعدهُم 

  
  عند الدِّفاع وال يوهون ما رقعوا * ال يرفع النَّاس ما أوهت أآفُّهُم 

  
  نعوا أو وازنوا أهل مجٍد بالنَّدى َم* إْن سابقوا النَّاس يومًا فاز سْبقهُم 

  
  ال َيطمعون وال ُيرِديهُم طمُع * أعفٌة ذآرت في الوحي عفَّتهم 

  
  وال يمسُّهم من مطمٍع طبُع * ال يبخلون على جاٍر بفضلهُم 

  
  آما يّدب إلى الوحشية الذرُع * إذا نصبنا لحيٍّ لم نّدب لهم 

  
  إذا الزَّعانف من أظفارها خشعوا * نسموا إذا الحرب نالتنا مخالبها 

  
  وإن أصيبوا فال خور وال هلُع * يفخرون إذا نالوا عدوهم ال 
  

  ُأسٌد بحلية في أرساعها فدُع * آأنهم في الوغى والموت مكَتِنع 
  

  وال يكن همُّك األمر الذي منعوا * خْذ منهم ما أتوا عفوًا إذا غضبوا 
  

  شرًَّا يخاض عليه السُّمُّ والسلُع * فإن في حربهم فاترك عداوتهم 
  

  إذا تفاوتت األهواء والّشيُع * بقوم رسول اهللا شيعتهْم أْآرم 
  

  فيما أحب لسان حائٍك صنع * أهدى لهم مدحتي قلٌب يؤازره 
  

  إن جدَّ في النَّاس جدُّ القول أو شمعوا * فإنهم أفضل األحياء آلِّهُم 
  



 

الزبرقان لما قدم على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه  أخبرني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم أن   وقال ابن هشام
     وسلَّم في وفد بني تميم قام فقال

  
  إذا اختلفوا عند احتضار المواسم * أتيناك آيَما يعلم النَّاس فضلنا 

  
  وأن ليس في أرض الحجاز آدارِم * بأنَّا فروع النَّاس في آل موطٍن 

  
  رأَس األصيد المتفاقِم  ونضرب* وأنَّا نذود المعلمين إذا انتخوا 

  
  تغيَّر بنجد أو بأرِض األَعاجم * وإنَّ لنا الِمْرباُع في آل غارة 

  
     فقام حسان فأجابه فقال   قال
  

  وجاُه الملوِك واحتمال العظائم * هل المجد إال السُّؤدد العود والنَّدى 
  

  على أنف راٍض من معٍد وراغم * نصرنا وآوينا النَّبّي محمدًا 
  

  بَجابية الجوالن وسط األعاجِم * بحي حريد أصله وثراؤه 
  

  بأسيافنا من آل باٍغ وظالِم * نصرناه لما حلَّ بين بيوتنا 
  

  وِطْبنا له نفسًا بفيِء المغانِم * جعلنا بنينا دونه وبناتنا 
  

  على دينه بالمرهفات الصَّوارم * ونحن ضربنا النَّاس حتَّى تتابعوا 
  

  ولدنا نبي الخير من آل هاشِم * يش عظيمها ونحن َولدنا من قر
  

  يعود وباًال عند ذآر المكارِم * بني دارٍم ال تفخروا إنَّ فخرآم 
  

  لنا خول من بين ِظْئٍر وخادِم * َهِبْلُتم علينا تفخرون وأنتُم 
  

  أموالكم أن ُتقسموا في المقاسم * فإن آنتم جئتم لحقن دمائكم 
  

  وال تلبسوا زيًَّا آزيِّ األعاجم * وا فال تجعلوا هللا ندًَّا وأسلم
  

وأبي إنَّ هذا لمؤتى له، لخطيبه أخطب     فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله، قال األقرع بن حابس   قال ابن إسحاق
    . من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، وألصواتهم أعال من أصواتنا

  
هللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأحسن جوائزهم، وآان عمرو بن األهتم قد فلما فرغ القوم أسلموا، وجوَّزهم رسول ا   قال

    . خلفه القوم في رحالهم، وآان أصغرهم سنًا
  

تم    -فقال قيس بن عاصم  ن األه ا وهو غالم              -وآان يبغض عمرو ب ا في رحالن ان رجل من ه آ ا رسول اهللا إن ي
    . لَّم مثل ما أعطى القومحدث، وأزرى به، فأعطاه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

  
     قال عمرو بن األهتم حين بلغه أن قيسًا قال ذلك يهجوه

  
  عند الرَّسول فلم تصدْق ولم ُتصِب * ظللت مفترش الهلباء تشتمني 

  
  باٍد نواجذه َمْقٍع على الذنب * سدناآم سؤددًا َرْهَوًا وسؤددآم 

  



 

د         من   وقد روى الحافظ البيهقي د عن محم ن زي اد ب دَّثنا حم طريق يعقوب بن سفيان، حدَّثنا سليمان بن حرب، ح
قدم على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، وعمرو بن    بن الزبير الحنظلي قال

    . وأراه آان قد عرف قيسًا   عنه أخبرني عن الزبرقان، فأما هذا فلست أسألك    األهتم، فقال لعمرو بن االهتم
  
    . مطاع في أذنيه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره   فقال   قال
  

    . قد قال ما قال وهو يعلم أني أفضل مما قال   فقال الزبرقان
  
    . واهللا ما علمتك إال زبر المروءة، ضيق العطن، أحمق األب، لئيم الخال   فقال عمرو   قال
  

    . يا رسول اهللا قد صدقت فيها جميعًا أرضاني، فقلت بأحسن ما أعلم فيه، وأسخطني فقلت بأسوء ما أعلم   ثمَّ قال
  
    .   إنَّ من البيان سحرًا    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال
  

    . وهذا مرسل من هذا الوجه
  

    . آخر موصوًالوقد روي من وجه    قال البيهقي
  

أنبأنا أبو جعفر آامل بن أحمد المستملي، ثنا محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي، ثنا محمد بن 
ي            وظ عن أب ن محف ثم ب ن الهي و سعد اب ا أب ائي، أنبأن عبد اهللا بن الحسن العالف ببغداد، حدَّثنا علي بن حرب الطَّ

ه      الحكم، عن مقسم، عن ابن عبَّاس قال المقوم يحيى بن يزيد األنصاري، عن جلس إلى رسول اهللا صلَّى اهللا علي
ال     ان، فق ون، ففخر الزبرق ا       وسلَّم قيس بن عاصم، والزبرقان بن بدر، وعمرو بن األهتم التَّميمي ا رسول اهللا أن ي

    -عمرو بن األهتم    يعني - سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب أمنعهم من الظلم وآخذ لهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذلك
  

    . إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أذنيه   قال عمرو بن األهتم
  

    . واهللا يا رسول اهللا لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم إال الحسد   فقال الزبرقان
  

ا    أنا أحسدك، فواهللا إنك للئيم الخال، ح   فقال عمرو بن األهتم ديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة، واهللا ي
ا علمت،       رسول اهللا لقد صدقت فيما قلت أوًال، وما آذبت فيما قلت آخرًا، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن م

    . وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت في األولى، واألخرى جميعًا
  

    .   إن من البيان لسحرًا    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . وهذا إسناد غريب جدًا
  

يهم رسول اهللا صلَّى اهللا         ى خزاعة، فبعث إل وقد ذآر الواقدي سبب قدومهم وهو أنه آانوا قد جهَّزوا السالح عل
نهم أحد عشر رجًال، وإح              اجري، فأسر م يهم أنصاري وال مه يس ف در في خمسين ل دى عليه وسلَّم عيينة بن ب

    . عشرة امرأة وثالثين صبيًا، فقدم رؤساءهم بسبب أسراهم
  

ال عين    ويق نهم تس دم م انين  -ق نهم  -أو ثم ك م ي ذل ًال ف ن     رج يس ب ن عاصم، وق يس ب ان، وق ارد والزبرق عط
د أذَّن           دخلوا المسجد وق تم، ف ن األه ن الحارث، وعمرو ب اح ب الحارث، ونعيم بن سعد، واألقرع بن حابس، ورب

ال ن وراء        ب ادوه م ؤالء فن ل ه يهم فجع رج إل لَّم ليخ ه وس لَّى اهللا علي ول اهللا ص رون رس اس ينتظ ر والنَّ ل الظه
    . الحجرات فنزل فيهم ما نزل

  
ًا، إال      ة ونش ي عشر أوقي ثم ذآر الواقدي خطيبهم وشاعرهم وأنه عليه الصالة والسالم أجازهم على آل رجل اثن

    . أواق لحداثة سنه واهللا أعلم عمرو بن األهتم، فإنما أعطي خمس
  

ْو  * ِإنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت َأْآَثُرُهْم َلا َيْعِقُلوَن  {    ونزل فيهم من القرآن قوله تعالى   قال ابن إسحاق َوَل
    .  ] -   الحجرات [   .  } ًا َلُهْم َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌمَأنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإَلْيِهْم َلَكاَن َخْير



 

  
د، عن        قال ابن جرير ن واق حدَّثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي، حدَّثنا الفضل بن موسى عن الحسين ب

    .  } اِتِإنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَر {    أبي إسحاق، عن البراء، في قوله
  
    . يا محمد إن حمدي زين وذمي شين   جاء رجل إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال   قال
  

    .   ذاك اهللا عز وجل    فقال
  

    . وهذا إسناد جيد متصل
  

    . وقد روى عن الحسن البصري وقتادة مرسًال عنهما، وقد وقع تسمية هذا الرجل
  

ن            م أحمدفقال اإلما رع ب رحمن، عن األق د ال لمة، عن عب ي س حدثنا عفَّان، ثنا وهيب، ثنا موسى بن عقبة عن أب
    . يا محمد يا محمد   حابس أنَّه نادى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال

  
    . يا رسول اهللا فلم يجبه   وفي رواية

  
    . يا رسول اهللا إن حمدي لزين وإن ذمي لشين   فقال

  
     ذاك اهللا عز وجل    فقال

  
  حديث في فضل بني تميم  
  

ال     قال البخاري رة ق ال    حدَّثنا زهير بن حرب، حدَّثنا جرير عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هري
دَّجال     أزال أحب بني تميم بعد ثالث سمعتهن من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقولها فيهم    هم أشّد أمتي على ال

ال      أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل     وآانت فيهم سبية عند عائشة فقال وم        وجاءت صدقاتهم فق ذه صدقات ق أو  -ه
    .   -قومي 

  
    . وهكذا رواه مسلم عن زهير بن حرب به

  
     صاحب الحماسة وغيره من شعر من ذمهم حيث يقولوهذا الحديث يردُّ على قتادة ما ذآره 

  
  ولو سلكْت طرق الرَّشاد لضلَِّت * تميٌم بطرق اللؤم أهدى من الَقَطا 

  
  رأته تميم من بعيد لولَِّت * ولو أنَّ بوغوثًا على ظهر قملٍة 

  
  وفد بني عبد القيس  
  

رة           بعد وفد بني تميم، باب   ثمَّ قال البخاري دَّثنا ق دي، ح و عامر العق دَّثنا أب و إسحاق، ح دَّثنا أب وفد عبد القيس، ح
إن لي جرة ينتبذ لي فيها فأشربه حلوًا في جر، إن أآثرت منه فجالست القوم    قلت البن عبَّاس   عن أبي حمزة قال

    .  ؟ فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح
  

    .   مرحبًا بالقوم غير خزايا وال الندامى    لَّى اهللا عليه وسلَّم فقالقدم وفد عبد القيس على رسول اهللا ص   فقال
  

ل            فقال دِّثنا بجمي ا ال نصل إليك إال في الشهر الحرام، فح يا رسول اهللا إن بيننا وبينك المشرآين من ُمضر، وإن
    . من األمر أن عملنا به دخلنا الجنة، وندعوا به من وراءنا

  
اإليمان باهللا هل تدرون ما اإليمان باهللا شهادة أن ال إله إال اهللا، وإقام الصالة،    آمرآم بأربع وأنهاآم عن أربع    قال

ع          اآم عن أرب انم الخمس، وأنه ر         وإيتاء الزآاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغ دباء والنقي ذ في ال ا ينتب م
    .   والحنتم والمزفت



 

  
    . مسلم من حديث قرة بن خالد عن أبي حمزة، وله طرق في الصحيحين عن أبي جمرةوهكذا وراه 

  
دم         حدثنا شعبة عن أبي حمزة سمعت ابن عبَّاس يقول   وقال أبوداود الطيالسي في مسنده ا ق يس لم د الق د عب إن وف

      ؟ ممن القوم    على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال
  

    . من ربيعة   اقالو
  
    .   مرحبا بالوفد غير الخزايا وال الندامى    قال
  

ار ُمضر،           فقالوا ذا الحي من آف ا وبينك ه يا رسول اهللا إنَّا حّي من ربيعة، وإنَّا نأتيك شقة بعيدة، وإنه يحول بينن
    . ه من وراءنا وندخل به الجنَّةوإنَّا ال نصل إليك إال في شهر الحرام، فُمرنا بأمر فصْل ندعوا إلي

  
لَّم  رآم          فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس ع، آم اآم عن أرب أربع، وأنه رآم ب ا         آم درون م اهللا وحده، أت ان ب باإليم

اة، وصوم رمضان، وأ      اء الزآ ن اإليمان باهللا، شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيت
ع       اآم عن أرب انم الخمس، وأنه ر، والمزفت        تعطوا من المغ تم، والنقي دباء، والحن ال   -   عن ال ا ق ر     وربم  -   والمقي

    .   فاحفظوهن، وادعوا إليهن من وراءآم
  

    . وقد أخرجاه صاحبا الصحيحين من حديث شعبة بنحوه
  

ل        وقد رواه مسلم من حديث سعيد ابن أبي عر ي سعيد بحديث قصتهم بمث وبة عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أب
إن فيك لخلتين يحبهما اهللا عز وجل،      هذا السياق، وعنده أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال ألشج عبد القيس

    .   الحلم، واألناة
  

    .   يحبهما اهللا ورسوله وفي رواية 
  

    ؟ سول اهللا تخلقتهما أم جبلني اهللا عليهمايا ر   فقال
  

    .   جبلك اهللا عليهما    فقال
  

        . الحمد هللا الذي جبلني على خلقين يحبهما اهللا ورسوله   فقال
  

د بنت ال               وقال اإلمام أحمد رحمن سمعت هن د ال ن عب دثنا مطر ب ي هاشم، ح ولى بن ا  حدثنا أبو سعيد م وزاع أنه
ول وزاع يق امر     سمعت ال ن ع ذر ب لَّم واألشج المن ه وس ت رسول اهللا صلَّى اهللا علي ذر  -أتي ن المن امر ب  -أو ع

ومعهم رجل مصاب، فانتهوا إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فلما رأوا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وثبوا 
أتوا رسول اهللا صلَّى   م، ف ن رواحله ه   م ه، وأخرج عيبت ل راحلت زل األشج فعق م ن ده، ث وا ي لَّم فقبَّل ه وس اهللا علي

لَّم         ه وس أتى رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا، ف م فعقله ففتحها، فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما، ثم أتى رواحله
    .   الحلم واألناة   يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما اهللا عز وجل ورسوله    فقال

  
    ؟ يا رسول اهللا أنا تخلقتهما، أو جبلني اهللا عليهما   فقال

  
    .   بل جبلك اهللا عليهما    فقال

  
    . الحمد هللا الذي جبلني على خلقين يحبهما اهللا عز وجل ورسوله   قال
  

    . يا رسول اهللا إنَّ معي خاال لي مصابًا، فادع اهللا له   فقال الوازع
  
    .   أين هو، آتيني به    الفق
  



 

فصنعت مثل ما صنع األشج ألبسته ثوبيه، وأتيته، فأخذ من ورائه يرفعها حتَّى رأينا بياض إبطه، ثم ضرب     قال
    . ، فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح  أخرج عدو اهللا    بظهره فقال

  
بينما رسول اهللا صلَّى     عبد اهللا بن سعد أنه سمع جده مزيدة العبدي قال وروى الحافظ البيهقي من طريق هود بن
سيطلع من هاهنا رآب هم خير أهل المشرق، فقام عمر فتوجه نحوهم،    اهللا عليه وسلَّم يحدِّث أصحابه إذ قال لهم

    ؟ من القوم   فتلقى ثالثة عشر راآبًا فقال
  

    . من بني عبد القيس   فقالوا
  
    ؟ فما أقدمكم هذه البالد التجارة   قال
  

    . ال   قالوا
  
ه               قال ّي صلَّى اهللا علي وا النَّب ى أت ه حتَّ م مشوا مع رًا، ث ال خي ًا، فق أما إنَّ النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قد ذآرآم آنف

بهم، فمنهم من مشى، ومنهم من وهذا صاحبكم الذي تريدون، فرمى القوم بأنفسهم عن رآائ   وسلَّم فقال عمر للقوم
ي   ا، وتخلف األشج ف ده فقبَّلوه ذوا بي لَّم فأخ ه وس وا رسول اهللا صلَّى اهللا علي ى أت نهم من سعى، حتَّ هرول، وم

    . الرآاب حتَّى أناخها، وجمع متاع القوم، ثم جاء يمشي حتَّى أخذ بيد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقبَّلها
  

    ؟ جبل جبلت، أم تخلقًا مني   قال   إنَّ فيك خلتين يحبهما اهللا ورسوله    لَّى اهللا عليه وسلَّمفقال النَّبّي ص
  
    .   بل جبل    قال
  

        . الحمد هللا الذي جبلني على ما يحب اهللا ورسوله   فقال
  

    . اهللا عليه وسلَّم الجارود بن عمرو بن حنش أخو عبد القيسوقدم على رسول اهللا صلَّى    وقال ابن إسحاق
  

    . وهو الجارود بن بشر بن المعلى في وفد عبد القيس وآان نصرانيًا   قال ابن هشام
  

فلما انتهى إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آلَّمه، فعرض    وحدَّثني من ال أتهم عن الحسن قال   قال ابن إسحاق
ي            يه اإلسالم، ودعاه إليه، ورغبه فيه، فقالعل دينك، أفتضمن ل ي ل ارك دين ي ت ن، وإن ى دي يا محمد إني آنت عل

    ؟ ديني
  

    .   نعم أنا ضامن أن قد هداك اهللا إلى ما هو خير منه    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
    . هللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الحمالنفأسلم، وأسلم أصحابه، ثم سأل رسول ا   قال
  

    .   واهللا ما عندي ما أحملكم عليه    فقال
  
    ؟ يا رسول اهللا إن بيننا وبين بالدنا ضواًال من ضوال النَّاس أفنتبلغ عليها إلى بالدنا   قال
  
    .   ال إياك وإياها، فإنما تلك حرق النَّار    قال
  
ا                 قال ردَّة، فلمَّ د أدرك ال ك، وق ى هل ه حتَّ ى دين ان حسن اإلسالم، صلبًا عل ه، وآ ى قوم فخرج الجارود راجعًا إل

ام الجارود،              ذر ق ن المن ان ب ن النعم ذر ب ن المن نهم األول مع الغرور ب ى دي رجع من قومه من آان أسلم منهم إل
ال    ى اإلسالم فق اس     فتشهَّد شهادة الحق، ودعا إل ا النَّ ده ورسوله،        أيه دًا عب ه إال اهللا، وأن محم ي أشهد أن ال إل إن

    . وأآفِّر من لم يشهد
  

دي          ن ساوى العب ذر ب ى المن ة إل تح مك ل ف وقد آان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعث العالء بن الحضرمي قب
ل ردة أهل ا       لَّم قب ه وس رًا     فأسلم، فحسن إسالمه، ثم هلك بعد رسول اهللا صلَّى اهللا علي ده أمي لبحرين، والعالء عن

    . لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم على البحرين



 

ال         اس ق ن عبَّ رة، عن اب ي جم ان عن أب ة جمعت في       ولهذا روى البخاري من حديث إبراهيم بن طهم أول جمع
    . مسجد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في مسجد عبد القيس بجوَّانا من البحرين

  
يس    ورو د الق د عب ى البخاري عن أم سلمة أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أخَّر الرآعتين بعد الظهر بسبب وف

        . حتَّى صالهما بعد العصر في بيتها
  

ولهم         قلت ة، لق تح مك ل ف ان قب يس آ ا وبي    لكن في سياق ابن عبَّاس ما يدل على أن قدوم وفد عبد الق ذا   وبينن نك ه
    . الحي من ُمضر ال نصل إليك إال في شهر حرام، واهللا أعلم

  
  قصة ثمامة ووفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب  
  

دَّثني           باب وفد بني حنيفة   قال البخاري ن سعد، ح دَّثنا اللَّيث ب ن يوسف، ح وقصة ثمامة بن أثال، حدثنا عبد اهللا ب
ي         ة قالسعيد ابن أبي سعيد، سمع أبا هرير بعث النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم خيًال قبل نجد، فجاءت برجل من بن

ا      ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال   حنيفة يقال له م
    ؟   عندك يا ثمامة

  
د، إن تقت    قال ا             عندي خير يا محم ه م ال فسل من د الم ى شاآر، وإن آنت تري نعم عل نعم ت ل ذا دم، وإن ت ي تقت لن

    . شئت، فترآه حتَّى آان الغد
  

      ؟ ما عندك يا ثمامة    ثم قال له
  

    . عندي ما قلت لك   فقال
  

    . أطلقوا ثمامة   فقال
  

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن محمدًا رسول اهللا،     الفانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فق
يا محمد واهللا ما آان على وجه األرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، واهللا ما 
دك، فأصبح         يَّ من بل د أبغض إل آان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إليَّ، واهللا ما آان من بل

    ؟ ب البالد إلّي، وإنَّ خيلك أخذتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترىبلدك أح
  

    ؟ أصبوت   فبشره رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل
  
تَّى يأذن فيها النَّبّي ولكن أسلمت مع محمد صلَّى اهللا عليه وسلَّم وال واهللا ال تأتيكم من اليمامة حبة حنطة ح ! ال   قال

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم
    . وقد رواه البخاري في موضع آخر، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، آلهم عن قتيبة، عن الليث به

  
اق،                ه في الوث دم ب ا أسر وق د بنفسه، وإنم م يف ة ل ك أنَّ ثمام ود نظر، وذل وفي ذآر البخاري هذه القصة في الوف

    . سواري المسجدفربط بسارية من 
  

ة                 تح، ألن أهل مك ل الف ا قبي ك أن الظاهر من سياق قصته أنه ود سنة تسع نظر آخر، وذل ثم في ذآره مع الوف
ا رسول            عيَّروه باإلسالم، وقالوا أذن فيه ى ي رة حتَّ ة حنطة مي ة حب أصبوت، فتوعدهم بأنه ال يفد إليهم من اليمام

    . لى أن مكة آانت إذ ذاك دار حرب، لم يسلم أهلها بعد، واهللا أعلماهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فدلَّ ع
  

ًا للبخاري               ا إتباع ا هن اه ه به، ولكن ذآرن ة، وهو أش تح مك ل ف ال قب ن أث ولهذا ذآر الحافظ البيهقي قصة ثمامة ب
        . رحمه اهللا

  
قدم    بن أبي الحسين، ثنا نافع بن جبير عن ابن عبَّاس قالحدثنا أبو اليمان، ثنا شعيب عن عبد اهللا ا   وقال البخاري

ه،          مسيلمة الكذاب على عهد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فجعل يقول ده اتبعت د األمر من بع ي محم إن جعل ل
ن شماس     يس ب ن ق د    وقدم في بشر آثير من قومه، فأقبل إليه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ومعه ثابت ب وفي ي

ه  ة         رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قطعة جريد حتَّى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال ل ذه القطع ألتني ه و س ل



 

ذا ثابت    ما أعطيتها، ولن تعدو أمر اهللا فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك اهللا، وإني ألراك الذي رأيت فيه ما أريت، وه
    . ثم انصرف عنه   يجيبك عني

  
رة     إنك الذي رأيت فيه ما أريت فسألت عن قول رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم    قال ابن عبَّاس فأخبرني أبو هري

يَّ          أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال أوحي إل أنهما ف أهمني ش بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب ف
    .   مسيلمة   األسود العنسي، واآلخر   ا فنفختهما فطارا، فأوَّلتهما آذابين يخرجان بعدي، أحدهمافي المنام أن أنفخهم

  
رة      ثمَّ قال البخاري ا هري حدَّثنا إسحاق بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر عن هشام بن أمية أنَّه سمع أب

ي سواران من ذهب              قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   يقول ائم أتيت بخزائن األرض فوضع في آف بينا أنا ن
نعاء،           احب ص ا، ص ا بينهم ذين أن ذَّابين الل ا الك ذهبا فأوَّلتهم ا ف ا، فنفختهم يَّ أن أنفخهم أوحي إل ّي، ف را عل فكب

    .   وصاحب اليمامة
  

دة، عن        ثنا سعيد بن محمد الجرمي، ثنا يعقوب بن إبر   ثمَّ قال البخاري ن عبي ي عن صالح، عن اب اهيم، حدثنا أب
ال  -وآان في موضع آخر اسمه عبد اهللا  -نشيط  دم        أنَّ عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ق ذاب ق يلمة الك ا أنَّ مس بلغن

ز وهي    ن آري اه          المدينة فنزل في دار بنت الحارث، وآان تحته الحارث ب ز، فأت ن آري ن الحارث ب د اهللا ب أم عب
ه    رس ال ل ذي يق خطيب رسول اهللا صلَّى اهللا       ول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وهو ال

يلمة          ه مس ال ل ه، فق ه فكلَّم لَّم قضيب فوقف علي ه وس إن شئت خليت      عليه وسلَّم وفي يد رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . بينك وبين األمر، ثمَّ جعلته لنا بعدك

  
ت،        رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّمفقال  ا رأي ه م لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه، وإني ألراك الذي رأيت في

    .   وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني
  

    . فانصرف رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم الذي ذآر سألت ابن عبَّاس عن رؤيا رسول اهللا   قال عبيد اهللا بن عبد اهللا
  

بينا أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من      ذآر لي أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال   فقال ابن عبَّاس
    .   ذهب فقطعتهما وآرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا فأوَّلتهما آذابين يخرجان

  
    . مسيلمة الكذاب   العنسي الذي قتله فيروز باليمن، واآلخر   أحدهما   فقال عبيد اهللا

  
يهم    وقال محمد بن إسحاق ر         قدم على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وفد بني حنيفة ف ن آثي ة اب ن ثمام يلمة ب مس

ارون،     أبا ثمامة، وقيل   حنيفة، ويكنى بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هماز بن ذهل بن الزول بن أبا ه
ان يعرف            وآان قد تسمى بالرحمان فكان يقال له نة، وآ ة وخمسين س ل مائ وم قت ره ي رحمان اليمامة، وآان عم

مَّ يصله       ر ث اح الطي أبوابًا من النيرجات فكان يدخل البيضة إلى القارورة وهو أول من فعل ذلك، وآان يقص جن
    . ظبية تأتيه من الجبل فيحلب منهاويدَّعي أن 

  
    . وسنذآر أشياء من خبره عند ذآر مقتله لعنه اهللا   قلت

  
ا          قال ابن إسحاق دَّثني بعض علمائن ي النجار فح وآان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من األنصار ثمَّ من بن

ه      من أهل المدينة أنَّ بني حنيفة أتت به رسول اهللا صلَّى اهللا ع اب ورسول اهللا صلَّى اهللا علي ليه وسلَّم تستره بالثي
ى رسول اهللا صلَّى اهللا         ا انتهى إل وسلَّم جالس في أصحابه معه عسيب من سعف النخل في رأسه خوصات، فلم

لَّم  ذا ال       عليه وسلَّم وهم يسترونه بالثياب آلمه وسأله فقال له رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس ألتني ه و س ا   ل عسيب م
    .   أعطيتكه

  
ي              قال ابن إسحاق د بن ذا، وزعم أنَّ وف ر ه ى غي ان عل ه آ ة أنَّ حديث وحدَّثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمام

الوا   ه فق ا رسول      حنيفة أتوا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذآروا مكان ي
    . فنا صاحبًا لنا في رحالنا وفي رآابنا يحفظها لنااهللا إنا قد خل

  



 

ال           قال وم وق ه للق ا أمر ب ل م لَّم بمث ه وس اً         فأمر له رسول اهللا صلَّى اهللا علي يس بشرآم مكان ه ل ا أن لحفظه     أي   أم
مَّ انصرفو     ضيعة أصحابه، ذلك الذي يريد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال ه     ث ا عن رسول اهللا صلَّى اهللا علي

أ وتكذب    وسلَّم وجاؤا مسيلمة بما أعطاه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فلما انتهوا إلى اليمامة ارتدَّ عدو اهللا وتنبَّ
    . لهم
  

ه           وقال انوا مع ذين آ ده ال ال لوف ه وق ه           إني قد أشرآت في األمر مع ا إن ه أم وني ل م حين ذآرتم ل لك م يق يس   أل ل
بشرآم مكانًا ما ذاك إال لما آان يعلم أني قد أشرآت في األمر معه؛ ثمَّ جعل يسجع لهم السجعات ويقول لهم فيما 

م الخمر      يقول مضاهاة للقرآن لقد أنعم اهللا على الحبلى، أخرج منها نسمة تسعى، من بين صفاق وحشا، وأحل له
    . والزنا، ووضع عنهم الصالة

  
    . د لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بأنه نبي فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلكوهو مع هذا يشه

  
    . فاهللا أعلم أي ذلك آان   قال ابن إسحاق

  
ره هيلي وغي وة    وذآر الس ن عنف وة  -أن الرحال ب ن عنف ار ب رآن  -واسمه نه يئًا من الق م ش لم وتعل د أس ان ق وآ
ي         وصحب رسول اهللا ص لَّم وهو جالس مع أب ه وس لَّى اهللا عليه وسلَّم مدة وقد مرَّ عليه رسول اهللا صلَّى اهللا علي

     أحدآم ضرسه في النَّار مثل ُأحد    هريرة وفرات بن حيان فقال لهم
  

ه وس           ه زورًا أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي يلمة وشهد ل د الرحال مع مس لَّم أشرآه في   فلم يزاال خائفين حتَّى ارت
األمر معه وألقى إليه شيئًا مما آان يحفظه يوم اليمامة من القرآن فادَّعاه مسيلمة لنفسه، فحصل بذلك فتنة عظيمة 

    . لبني حنيفة، وقد قتله زيد بن الخطاب يوم اليمامة آما سيأتي
  

ه         وآان مؤذن مسيلمة يقال له   قال السهيلي ين يدي دبر الحرب ب ان م يهم      حجير وآ ل، وأضيف إل ن الطفي م ب محك
ا           سجاح، وآانت تكنى ار فاحشة، واسم مؤذنه ا أخب ه معه يلمة ول ا مس ل       أم صادر تزوَّجه رو، وقي ن عم ر ب    زهي
ن الخطاب                 جنبة بن طارق ويقال ام عمر ب د أسلمت هي أيضًا أي لم، وق مَّ أس ا أيضًا ث إن شبث بن ربعي أذَّن له

    . فحسن إسالمها
  

     وقد آان مسيلمة بن حبيب آتب إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   يونس بن بكير عن ابن إسحاقوقال 
  

ا نصف        إن لن من مسيلمة رسول اهللا إلى محمد رسول اهللا؛ سالم عليك أما بعد فإني قد أشرآت في األمر معك ف
    . األمر ولقريش نصف األمر، ولكن قريشًا قوم ال يعتدون

  
    . ليه رسوالن بهذا الكتابفقدم ع

  
بسم اهللا الرحمن الرحيم من محمد رسول اهللا إلى مسيلمة الكذاب سالم      فكتب إليه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

    .   على من اتبع الهدى أما بعد فإن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين
  
    . ورود هذا الكتاب   يعني -خر سنة عشر وآان ذلك في آ   قال
  

ال            قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق ه ق ن مسعود عن أبي يم ب ن نع لمة ب سمعت     فحدثني سعد بن طارق عن س
    .   وأنتما تقوالن مثل ما يقول    رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين جاءه رسوًال مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما

  
    .  ! نعم    قاال
  

    .   أما واهللا لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما    فقال
  

و داود الطيالسي    ال أب ال            وق ن مسعود ق د اهللا اب ل، عن عب ي وائ دَّثنا المسعودي عن عاصم، عن أب ن     ح جاء اب
ا     النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول اهللا  ال لهم لَّم فق ه وس ي رسول         صلَّى اهللا علي أتشهدان أن

    .   اهللا
  



 

    . نشهد أن مسيلمة رسول اهللا   فقاال
  

    .   آمنت باهللا ورسله ولو آنت قاتًال رسوًال لقتلتكما    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . نة بأن الرسل ال تقتلفمضت السُّ   قال عبد اهللا بن مسعود
  

    . فأما ابن أثال فقد آفاه اهللا، وأما ابن النواحة فلم يزل في نفسي منه حتَّى أمكن اهللا منه   قال عبد اهللا
  

    . أما أسامة بن أثال فإنه أسلم، وقد مضى الحديث في إسالمه   قال الحافظ البيهقي
  

    . فة حين أمكن اهللا منهوأما ابن النواحة فإن ابن مسعود قتله بالكو
  

ا          اب، ثن د الوه ن عب د ب ا محم وب، ثن ن يعق فأخبرنا أبو زآريا ابن أبي إسحاق المزآي، أنبأنا أبو عبد اهللا محمد ب
ال      جعفر بن عون، أنبأنا إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال ن مسعود فق    جاء رجل إلى عبد اهللا ب

ني حنيفة وهم يقرؤن قراءة ما أنزلها اهللا على محمد صلَّى اهللا عليه وسلَّم والطاحنات إني مررت ببعض مساجد ب
    . طحنًا، والعاجنات عجنًا، والخابزات خبزًا، والثاردات ثردًا، والالقمات لقمًا

  
    . فأرسل إليهم عبد اهللا فأتي بهم وهم سبعون رجًال ورأسهم عبد اهللا بن النواحة   قال
  
ال    فأم   قال م ق ل ث د اهللا فقت لَّ اهللا أن               ر به عب ام لع ى الش ا بمحرزين الشيطان من هؤالء، ولكن نحوزهم إل ا آن م

    . يكفيناهم
  

ن      وقال الواقدي ق ب آان وفد بني حنيفة بضعة عشر رجًال عليهم سلمى بن حنظلة وفيهم الرحال ابن عنفوة، وطل
ى الضيافة         علي، وعلي بن سنان، ومسيلمة لمة بنت الحارث وأجريت عل بن حبيب الكذاب، فأنزلوا في دار مس

رًا               رة تم زًا وسمنًا، وم رة خب زًا، وم رة خب ًا، وم زًا ولبن رة خب ًا، وم زًا ولحم رة خب فكانوا يؤتون بغداء وعشاء م
ا أرادوا االنصراف أع  الهم، لم ي رح يلمة ف وا مس د خلف لموا، وق دموا المسجد أس ا ق زلهم، فلم وائزهم ين اهم ج ط

    . خمس أواق من فضة، وأمر لمسيلمة بمثل ما أعطاهم لما ذآروا أنه في رحالهم
  

    .   أما إنه ليس بشرآم مكانًا    فقال
  

ة تشبث              فلما رجعوا إليه أخبروه بما قال عنه، فقال ذه الكلم ده وبه ي من بع ه عرف أن األمر ل ك ألن إنما قال ذل
    . ى ادَّعى النبوةقبَّحه اهللا حتَّ

  
ذا           قال الواقدي تهم، وينضحوا ه دموا بيع رهم أن يه وره وأم وقد آان رسول اهللا بعث معهم بأدواة فيها فضل طه

    . الماء مكانه، ويتخذوه مسجدًا، ففعلوا
  

يلمة الك    ل مس ام   وسيأتي ذآر مقتل األسود العنسي في آخر حياة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، ومقت ذاب في أي
    . الصديق، وما آان من أمر بني حنيفة إن شاء اهللا تعالى

  
  وفد أهل نجران  
  

ر، عن             قال البخاري ن زف ي إسحاق، عن صلة ب حدَّثنا عبَّاس بن الحسين ثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل، عن أب
ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي        حذيفة قال ال    جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إل اه ق دان أن يالعن لَّم يري ال     ه وس فق

    . ال تفعل فواهللا لئن آان نبيًا فالعناه ال نفلح نحن وال عقبنا من بعدنا   أحدهما لصاحبه
  
    . إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجًال أمينًا وال تبعث معنا إال رجًال أمينًا   قاال
  

    .   حق أمين ال يبعثن معكم رجًال أمينًا    فقال
  

    . قم يا أبا عبيدة بن الجراح   فاستشرف لها أصحاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقال



 

  
    .   هذا أمين هذه األمة    فلما قام قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . وقد رواه البخاري أيضًا ومسلم من حديث شعبة عن أبي إسحاق به

  
اس       أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قاال   وقال الحافظ أبو بكر البيهقي و العبَّ ا أب ثن

ونس   ال ي    محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير عن سلمة بن يشوع، عن أبيه، عن جده ق
باسم  أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آتب إلى نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان؛  -وآان نصرانيًا فأسلم 

ه   يكم إل د إل إني أحم تم، ف لم أن ى أسقف نجران أس ّي رسول اهللا إل د النَّب وب، من محم راهيم وإسحاق ويعق ه إب إل
ة     إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ أما بعد فإني أدعوآم إلى عبادة اهللا من عباد ة اهللا من والي ى والي ة العباد وأدعوآم إل

    .   العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسالم
  

شرحبيل بن    فلما أتى األسقف الكتاب فقرأه قطع به وذعر به ذعرًا شديدًا وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له
دعى إذا  -وداعة  د ي م يكن أح دان ول ان من هم يد وال العاقب وآ م، وال الس ه ال األته دفع  -نزلت معضلة قبل ف

    . األسقف آتاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى شرحبيل فقرأه
  

    ؟ يا أبا مريم ما رأيك   فقال األسقف
  

لرجل، ليس قد علمت ما وعد اهللا إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما تؤمن أن يكون هو ذاك ا   فقال شرحبيل
    . لي في النبوة رأي، ولو آان أمر من أمور الدنيا ألشرت عليك فيه برأي، وجهدت لك

  
    . تنح فاجلس   فقال له األسقف

  
عبد اهللا بن شرحبيل وهو من ذي      فتنحى شرحبيل فجلس ناحيته فبعث األسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له

    . ن الرأيأصبح من حمير فأقرأه الكتاب، وسأله ع
  

    . فقال له مثل قول شرحبيل
  

    . تنح فاجلس   فقال له األسقف
  

ن آعب         فتنحى فجلس ناحيته وبعث األسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له ي الحارث ب جبار بن فيض من بن
    . أحد بني الحماس فأقرأه الكتاب، وسأله عن الرأي فيه

  
د اهللا    ول شرحبيل، وعب ك            فقال له مثل ق ى تل نهم عل رأي م ا اجتمع ال ه، فلم أمره األسقف فتنحى فجلس ناحيت ، ف

وا       انوا يفعل ذلك آ المقالة جميعًا أمر األسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت النيران و المسموح في الصوامع، وآ
اجتمع حين ض           ران في الصوامع ف اقوس، ورفعت الني يًال ضربوا بالن رب إذا فزعوا بالنهار، وإذا آان فزعهم ل

الث    ه ث وم للراآب السريع وفي يرة ي وادي مس فله، وطول ال وادي أعاله وأس اقوس ورفعت المسوح أهل ال بالن
رأي      ألهم عن ال لَّم وس وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل، فقرأ عليهم آتاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

ن شرحبيل األصبحي،     فيه فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني، وعبد اهللا ب
    . وجبار بن فيض الحارثي، فيأتوهم بخبر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
رة وخواتيم      قال فانطلق الوفد حتَّى إذا آانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم، ولبسوا حلًال لهم يجرونها من حب

ارًا   الذهب، ثم انطلقوا حتَّى أتوا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فسلَّموا فلم يرد عليهم السالم، وتصدُّوا لكالمه نه
طويًال فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب، فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، 

    . في مجلسوآانوا يعرفونهما فوجدوهما في ناس من المهاجرين واألنصار 
  

رد سالمنا،        ! يا عثمان ويا عبد الرحمن   فقالوا م ي ه فل لَّمنا علي اه فس إنَّ نبيكم آتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأتين
    ؟ وتصدينا لكالمه نهارًا طويًال فأعيانا أن يكّلمنا فما الرأي منكما، أترون أن نرجع

  
    ؟ ا ترى يا أبا الحسن في هؤالء القومم   فقاال لعلي بن أبي طالب وهو في القوم



 

  
    . أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم، ثم يعودوا إليه   فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن

  
    . ففعلوا فسلَّموا فردَّ سالمهم

  
    .   والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة األولى وإن إبليس لمعهم    ثم قال

  
ا ونحن نصارى        ؟ ما تقول في عيسى   ثم ساءلهم وسائلوه فلم تزل به وبهم المسألة حتَّى قالوا ى قومن فإنا نرجع إل

    . ليسرنا إن آنت نبيًا أن نسمع ما تقول فيه
  

    .   قول اهللا في عيسىما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتَّى أخبرآم بما ي    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

ْن            {    فأصبح الغد وقد أنزل اهللا عز وجل هذه اآلية ُه ُآ اَل َل مَّ َق َراٍب ُث ْن ُت ُه ِم ِل آَدَم َخَلَق ِه َآَمَث َد اللَّ ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْن
ا   َفَمْن َحاجََّك ِف* اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفَلا َتُكْن ِمَن اْلُمْمَتِريَن * َفَيُكوُن  ْدُع َأْبَناءَن يِه ِمْن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َن

    .  ] -   آل عمران [   .  } اِذِبيَنَوَأْبَناءُآْم َوِنَساءَنا َوِنَساءُآْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَة اللَِّه َعَلى اْلَك
  

ى         فأبوا أ تمًال عل ل مش ر، أقب رهم الخب ا أخب د م د بع ن يقروا بذلك، فلما أصبح رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الغ
    . الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشي عند ظهره للمالعنة وله يومئذ عدة نسوة

  
ي   قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعاله وأسفله لم يردوا، و   فقال شرحبيل لصاحبيه ي، وإن لم يصدروا إال عن رأي

ره ال            ه أم ه، ورد علي ا أول العرب طعن في عيبت ًا فكن ًا متقوي واهللا أرى أمرًا ثقيًال واهللا لئن آان هذا الرجل ملك
ذا   يذهب لنا من صدره وال من صدور أصحابه حتَّى يصيبونا بحائجة، وإنا أدنى العرب منهم جوارًا ولئن آان ه

    . عناه ال يبقى على وجه األرض منا شعر وال ظفر إال هلكالرجل نبيًا مرسًال فال
  

    .  ؟ فما الرأي يا أبا مريم   فقال له صاحباه
  

    . رأيي أن أحكِّمه فإني أرى رجًال ال يحكم شططًا أبدًا   فقال
  

    . أنت وذاك   فقاال له
  
    . ني قد رأيت خيرًا من مالعنتكإ   فتلقى شرحبيل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال   قال
  

    .    ؟ وما هو    فقال
  

    . حكمك اليوم إلى الليل، وليلتك إلى الصباح، فما حكمك فينا فهو جائز   فقال
  

    .    ؟ لعل وراءك أحد يثرب عليك    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . سل صاحبي   فقال شرحبيل
  

    . ما ترد الوادي وال يصدر إال عن رأي شرحبيل   فقاال
  

    .   جاحد موفق    أو قال   آافر    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

     فرجع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فلم يالعنهم حتَّى إذا آان الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب
  
بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا ما آتب محمد النَّبّي األمي رسول اهللا لنجران أن آان عليهم حكمه في آل ثمرة وآل  

ي، في آل رجب      صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق، فأفضل عليهم، وترك ذلك آله على ألفي حلة من حلل األواق
    .   ألف حلة، وفي آل صفر ألف حلة

  



 

ي نصر،               وذآر تمام الشروط إل   ن عوف من بن ك ب رو، ومال ن عم ن حرب، وغيالن ب فيان اب و س ى أن شهد أب
ه        ى نجران ومع األسقف أخ ل واألقرع بن حابس الحنظلي، والمغيرة، وآتب حتَّى إذا قبضوا آتابهم انصرفوا إل

ا       بشر بن معاوية، وآنيته   من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له د آت دفع الوف ة، ف ب رسول اهللا صلَّى   أبو علقم
ر       تعس بشر، غي ه ف اهللا عليه وسلَّم إلى األسقف، فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ آبت ببشر ناقت

    . أنه ال يكنى عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . قد واهللا تعست نبيًا مرسًال   فقال له األسقف عند ذلك
  

ه نحو          ال جرم و   فقال له بشر لَّم فضرب وجه ناقت ه وس ي رسول اهللا صلَّى اهللا علي اهللا ال أحل عنها عقدًا حتَّى آت
افهم عني إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مخافة أن يروا أنا أخذنا حقه،    المدينة، وثنى األسقف ناقته عليه فقال له

    . ن أعزهم وأجمعهم دارًاأو رضينا بصوته، أو نجعنا لهذا الرجل بما لم تنجع به العرب، ونح
  

     ال واهللا ال أقبل ما خرج من رأسك أبدًا، فضرب بشر ناقته وهو مولي األسقف ظهره وارتجز يقول   فقال له بشر
  

  ُمعترضًا في بطنها جنينها * إليك تغدو وضيُنها 
  

  مخالفًا دين النصارى دينها 
  

ال   حتَّى أتى رسول اهللا صلَّى اهللا ك، ق أتى        عليه وسلَّم فأسلم ولم يزل معه حتَّى قتل بعد ذل د نجران، ف ودخل الوف
د نجران      الراهب ابن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس صومعته فقال له إنَّ نبيًا بعث بتهامة، فذآر ما آان من وف

    . بشر بن معاوية دفع إليه فأسلمإلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وأنه عرض عليهم المالعنة فأبوا، وأن 
  

    . أنزلوني، وإال ألقيت نفسي من هذه الصومعة   فقال الراهب
  
اء،                 قال ذي يلبسه الخلف رد ال ذا الب ا ه لَّم، منه ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي ة وذهب إل فأنزلوه، فأخذ معه هدي

    . وقعب، وعصا
  

ه         فأقام مدة عند رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه اإلسالم، ووعد أن در ل م يق ه ول ى قوم ه وسلَّم يسمع الوحي، ثم رجع إل
ى رسول اهللا صلَّى         ا الحارث أت لَّم، وأن األسقف أب سيعود، فلم يقدر له حتَّى توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

زل اهللا ع  ذا     اهللا عليه وسلَّم ومعه السيد والعاقب، ووجوه قومه، فأقاموا عنده يسمعون ما ين ه، وآتب لألسقف ه لي
     الكتاب، وألساقفة نجران بعده

  
ا           انهم، وآل م تهم، ورهب اقفة نجران، وآهن ي الحارث، وأس بسم اهللا الرحمن الرحيم، من محمد النَّبّي لألسقف أب

ا         ه، وال آ قفته، وال راهب من رهبانيت ر أسقف من أس هن تحت أيديهم من قليل وآثير، جوار اهللا ورسوله ال يغي
ا               دًا، م ك، جوار اهللا ورسوله أب ه من ذل انوا علي ا آ وقهم، وال سلطانهم، وال م من آهانته، وال يغير حق من حق

    .   أصلحوا ونصحوا، عليهم غير مبتلين بظلم وال ظالمين
  

    . وآتب المغيرة بن شعبة
  

رهم           ًا، يرجع أم انوا ستين راآب د نصارى نجران آ م      وذآر محمد بن إسحاق أن وف نهم، وه ة عشر م ى أربع إل
مه ب واس يد   العاق يح، والس د المس يس،      عب د، وق ارث، وزي ن الح ة، وأوس ب ن علقم ة ب و حارث م، وأب و األته وه

ويزيد، ونبيه، وخويلد، وعمرو، وخالد، وعبد اهللا، ويحنس، وأمر هؤالء األربعة عشر يؤل إلى ثالثة منهم، وهم 
الهم،  العاقب وآان أمير القوم، وذا رأيه م، وصاحب مشورتهم، والذي ال يصدرون إال عن رأيه، والسيد وآان ثم

ل، ولكن    وصاحب رحلهم، وأبو حارثة بن علقمة وآان أسقفهم، وخيرهم، وآان رجل من العرب من بكر بن وائ
صالبته  دخل في دين النصرانية، فعظَّمته الرُّوم، وشرفوه، وبنوا له الكنائس، ومولوه، وخدموه، لما يعرفون من  

    . في دينهم، وآان مع ذلك يعرف أمر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ولكن صده الشرف والجاه من اتباع الحق
  

ال      وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق ة ق ن علقم د      حدثني بريدة بن سفيان عن ابن البيلماني، عن آرز ب دم وف ق
ة وعشر     نهم أربع ًا، م ر         نصارى نجران ستون راآب ة نف نهم ثالث ة والعشرون م ون رجًال من أشرافهم، واألربع

د             إليهم يؤول أمرهم انوا ق قفهم، وصاحب مدارستهم، وآ ل أس ن وائ ي بكر ب العاقب، والسيد، وأبو حارثة أحد بن



 

ه في  شرَّفوه فيهم، وموَّلوه، وأآرموه، وبسطوا عليه الكرامات، وبنوا له الكنائس لما بلغهم عنه من علمه واجتهاد
ايره، إذ       دينهم، فلما توجهوا من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له وإلى جنبه أخ له يقال له ة يس ن علقم آرز ب

    . عثرت بغلة أبي حارثة
  

    . يريد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم -تعس األبعد    فقال آرز
  

    . بل أنت تعست   فقال له أبو حارثة
  

    . ولم يا أخي   فقال له آرز
  

    . واهللا إنَّه للنبي الذي آنا ننتظره   فقال
  

    . وما يمنعك وأنت تعلم هذا   فقال له آرز
  

ا            فقال له ا آل م و فعلت نزعوا من ه، ول وا إال خالف ما صنع بنا هؤالء القوم شرَّفونا، وموَّلونا، وأخدمونا، وقد أب
    . ترى

  
        . ز حتَّى أسلم بعد ذلكفأضمر عليها منه أخوه آر   قال
  

اموا    وذآر ابن إسحاق أنهم لما دخلوا المسجد النبوي دخلوا في تجمل وثياب حسان، وقد حانت صالة العصر، فق
    . يصلون إلى المشرق

  
    .   دعوهم    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
ة،      فكان المتكلم لهم أبا حارثة ب ران، والمباهل ن علقمة، والسيد، والعاقب، حتَّى نزل فيهم صدر من سورة آل عم

د              ة البخاري، وق دم في رواي ا تق ن الجراح، آم دة ب ا عبي م أب فأبوا ذلك، وسألوا أن يرسل معهم أمينًا، فبعث معه
    . ذآرنا ذلك مستقصًى في تفسير سورة آل عمران، وهللا الحمد والمنة

  
  صة عامر بن الطفيل وأربد بن مقيس وفد بني عامر وق 
  

ن جزء           قال ابن إسحاق يس ب ن مق د ب ل، وأرب ن الطفي وقدم على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وفد بني عامر ب
دم                ياطينهم، وق وم وش ة رؤساء الق ان هؤالء الثالث ر، وآ ن جعف ك ب ن مال ن سلمى ب ار ب بن جعفر بن خالد، وجب

ا عامر       على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو يريد الغدر به، وقد قال له قومه عامر بن الطفيل عدو اهللا ا أب ي
    . إنَّ النَّاس قد أسلموا فأسلم

  
    ؟ واهللا لقد آنت آليت أال أنتهي حتَّى تتبع العرب عقبي، فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش   قال
  

إن       ثم قال ألربد ى الرجل ف دمنا عل ى            إن ق دموا عل ا ق ه بالسيف، فلم ك، فأعل إذا فعلت ذل ه ف ي سأشغل عنك وجه
    . يا محمد خالني   رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال عامر بن الطفيل

  
    .   ال واهللا حتَّى تؤمن باهللا وحده    قال
  
    . يا محمد خالني   قال
  
ال  وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما آان    قال د ق    أمره به، فجعل أربد ال يحير شيئًا، فلما رأى عامر ما يصنع أرب

    . يا محمد خالني
  
    .   ال حتَّى تؤمن باهللا وحده ال شريك له    قال
  

    . فلما أبى عليه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم



 

  
    . أما واهللا ألمألنها عليك خيًال ورجاًال   قال
  

    .   اللهم اآفني عامر بن الطفيل    ى قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّمفلما ول
  

    . فلما خرجوا من عند رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

واهللا ما آان على ظهر األرض رجل أخوف على نفسي منك،   ؟ أين ما آنت أمرتك به   قال عامر بن الطفيل ألربد
    . أخافك بعد اليوم أبدًاوأيم اهللا ال 

  
رك،          قال ا أرى غي ى م ين الرجل، حتَّ ي وب ال أبالك، ال تعجل علي واهللا ما هممت بالذي أمرتني به إال َدَخْلَت بين

    ؟ أفأضربك بالسيف
  

وخرجوا راجعين إلى بالدهم، حتَّى إذا آانوا ببعض الطريق، بعث اهللا عز وجل على عامر بن الطفيل الطاعون  
يا بني عامر أغدة آغدة البكر في بيت امرأة من بني    عنقه فقتله اهللا في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يقولفي 
        ؟ سلول

  
    . أغدة آغدة اإلبل، وموت في بيت سلولية   ويقال   قال ابن هشام

  
عبد العزيز بن موءلة عن أبيها، عن جدها    وروى الحافظ البيهقي من طريق الزبير بن بكار حدثتني فاطمة بنت

    .   يا عامر أسلم    أتى عامر بن الطفيل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال له   موءلة بن جميل قال
  

    . أسلم على أن لي الوبر ولك المدر   فقال
  
    .   ال    قال
  

    .   أسلم    ثم قال
  

    . أسلم على أن لي الوبر، ولك المدر   فقال
  
    .   ال    قال
  

    . واهللا يا محمد ألمألنها عليك خيًال جردًا، ورجاًال مردًا، وألربطن بكل نخلة فرسًا   فولى وهو يقول
  

    .  اللهم اآفني عامرًا، واهد قومه    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

ه     فخرج حتَّى إذا آان بظهر المدينة صادف امرأة من قومه يقال لها سلولية فنزل عن فرسه ونام في بيتها، فأخذت
لولية،       غدة في حلقه، فوثب على فرسه، وأخذ رمحه، وأقبل يجول وهو يقول غدة آغدة البكر، وموت في بيت س

    . فلم تزل تلك حاله حتَّى سقط عن فرسه ميتًا
  

تيعاب في أسماء الصحابة     ( الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في  وذآر  ال     اإلس ذا فق ة ه ن آثيف        موءل ة ب هو موءل
ن عشرين              لَّم هو اب ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن صعصعة، أت ي عامر ب الضبابي الكالبي العامري من بن

من فصاحته، روى عنه ابنه عبد العزيز، وهو  سنة، فأسلم وعاش في اإلسالم مائة سنة، وآان يدعى ذا اللِّسانين 
    . غدة آغدة البعير، وموت في بيت سلولية   الذي روى قصة عامر بن الطفيل

  
ة،         قال الزبير بن بكار ن معاوي ن عمرو ب د ب حدثتني ظميا بنت عبد العزيز بن موءلة بن آثيف بن جميل بن خال

ى رسول           ة قالتوهو الضباب بن آالب بن ربيعة بن عامر بن صعصع ه أت ة أن ه، عن موءل حدثني أبي عن أبي
ه، وساق    اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأسلم وهو ابن عشرين سنة، وبايع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ومسح يمين

د رسول اهللا صلَّى      رة بع ه  إبله إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فصدقها بنت لبون، ثم صحب أبا هري اهللا علي
    . وسلَّم، وعاش في اإلسالم مائة سنة، وآان يسمى ذا اللِّسانين من فصاحته



 

  
تح،      قلت د الف والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح، وإن آان ابن إسحاق والبيهقي، قد ذآراها بع

و       وذلك لما رواه الحافظ البيهقي عن الحاآم، عن األصم، أنبأنا محمد بن إسحا ا أب رو، ثن ن عم ة ب ا معاوي ق، أنبأن
ل              ة، وقت ر معون ي طلحة، عن أنس في قصة بئ ن أب د اهللا اب ن عب إسحاق الفزاري عن األوزاعّي، عن إسحاق ب
وا عن آخرهم سوى        ى قتل ة، حتَّ عامر بن الطفيل حرام بن ملحان خال أنس بن مالك وغدره بأصحاب بئر معون

    . عمرو بن أمية آما تقدم
  

ين صباحاً      قال يحيى   زاعّيقال األو ل ثالث م      فمكث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يدعو على عامر بن الطفي الله
    .   اآفني عامر بن الطفيل بما شئت، وابعث عليه ما يقتله

  
        . فبعث اهللا عليه الطاعون

  
ال       وروي عن همام، عن إسحاق ابن عبد اهللا،  ن ملحان ق ى          عن أنس في قصة اب د أت ل ق ن الطفي ان عامر ب وآ

وبر،                رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال ي أهل ال ك أهل السهل، ويكون ل ين ثالث خصال، يكون ل رك ب أخي
    . وأآون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر، وألف شقراء

  
    . فطعن في بيت امرأة   قال
  
    . غدة آغدة البعير، وموت في بيت امرأة من بني فالن، إئتوني بفرسي فرآب فمات على ظهر فرسه   الفق
  

الوا        قال ابن إسحاق ومهم فق اهم ق دموا أت ا ق    ثم خرج أصحابه حين رأوه، حتَّى قدموا أرض بني عامر شاتين، فلم
    ؟ وما وراءك يا أربد

  
د     ال شيء، واهللا لقد دعانا إ   قال ه اآلن، فخرج بع ى أقتل لى عبادة شيء لوددت لو أنه عندي اآلن فأرميه بالنبل حتَّ

    . مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه، فأرسل اهللا عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما
  

     وآان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة ألمه، فقال لبيد يبكي أربد   قال ابن إسحاق
  

  ال والٍد ُمْشِفٍق وال ولِد * ي المنون من َأَحٍد ما أْن تعدِّ
  

  َأرهُب نوَء السماِك واألَسِد * َأْخشى على َأْربِد الحتوِف َوال 
  

  ُقْمَنا َوقام الِنساُء في َآِبِد * َفْعيَن هّال َبكيِت َأربد إْذ 
  

  ِد َأو َيْقِصُدوا في الحكوِم َيْقَتِص* إْن َيْشَغُبوا ال ُيَباُل شْغَبُهُم 
  

  ُمٌر لصيُق اَألْحشاِء والَكِبِد * ُحْلٌو َأريٌب َوفي َحالَوِتِه 
  

  َأْلَوْت رياُح الشِّتاِء بالَعُضِد * َوعيُن َهَال َبَكْيِت َأرَبَد إْذ 
  

  حتَّى تجلَّت غوابُر المدِد * َوَأْصَبَحْت القحًا مصرمًة 
  

  تقِد ُذو نهمٍة في الُعال ومن* َأْشَجُع ِمن ليِث غابٍة لحٍم 
  

  ليلَة تُمسى الجياُد آالِقَدِد * ال َتبُلغ الَعيْن ُآلَّ نهمِتها 
  

  ِمْثَل الِظَباِء األبكاِر بالُجَرِد * الباِعث الَنْوَح في مآتِمِه 
  

  ِرِس يوَم الكريَهِة الَنُجِد * َفَجَعني البرق والصواِعُق بالفا 
  



 

  يعِد  جاء نكيبًا وإن يعْد* والحارِب الجابِر الحريِب إذا 
  

  ينبُت غيُث الرَّبيِع ذو الرََّصِد * َيْعُفو على الُجْهِد والسُّؤاِل َآما 
  

  َقلَّ وإن آثروا من العَدِد * ُآلُّ بني حرٍَّة مصيرُهُم 
  

      يومًا فهم للهالِك والنفِد *إْن يغِبُطوا يهِبُطوا وإن أِمروا 
  

ا             عن لبيد أشعارًا   وقد روى ابن إسحاق اًء بم ا إختصارًا واآتف يس، ترآناه ن ق د ب ه أرب ه ألم اء أخي آثيرة في رث
    . أوردناه، واهللا الموفق للصواب

  
ال    قال ابن هشام د         وذآر زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن ابن عبَّاس ق أنزل اهللا عز وجل في عامر وأرب    ف

ُر   * َما َتِغيُض اْلَأْرَحاُم َوَما َتْزَداُد َوُآلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَداٍر اللَُّه َيْعَلُم َما َتْحِمُل ُآلُّ ُأْنَثى َو {  َهاَدِة اْلَكِبي َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ
ْيِن    * َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف ِباللَّْيِل َوَساِرٌب ِبالنََّهاِر * اْلُمَتَعاِل  ْن َب اٌت ِم َلُه ُمَعقَِّب

    .  ] -   الرعد [  } َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اللَِّه
  

    . محمدًا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثم ذآر أربد وقتله   يعني
  

َردَّ لَ    {    فقال اهللا تعالى ا َم ْن َواٍل      َوِإَذا َأَراَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسوءًا َفَل ِه ِم ْن ُدوِن ْم ِم ا َلُه ًا      * ُه َوَم ْرَق َخْوف ِريُكُم اْلَب ِذي ُي َو الَّ ُه
َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَمَلاِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َوُيْرِسُل الصََّواِعَق َفُيِصيُب ِبَها َمْن َيَشاُء * َوَطَمعًا َوُيْنِشُئ السََّحاَب الثَِّقاَل 

    .  ] -   الرعد [   .  } َجاِدُلوَن ِفي اللَِّه َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِلَوُهْم ُي
  

    . وقد تكلَّمنا على هذه اآليات الكريمات في سورة الرعد، وهللا الحمد والمنة   قلت
  

د         ن أحم ليمان ب ي القاسم س ق الحافظ أب ي  وقد وقع لنا إسناد ما علقه ابن هشام رحمه اهللا فروينا من طري الطبران
ز     في معجمه الكبير حيث قال حدَّثنا مسعدة بن سعد العطار، حدَّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدَّثني عبد العزي

اس أن      ن عبَّ بن عمران، حدَّثني عبد الرحمن، وعبد اهللا ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما، عن عطاء بن يسار، عن اب
ر    ن جعف ى رسول اهللا            أربد بن قيس بن جزء بن خالد ب ة عل دما المدين ك ق ن مال ل ب ن الطفي ن آالب، وعامر ب ب

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم فانتهيا إليه، وهو جالس فجلسا بين يديه
  

    . يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت   فقال عامر بن الطفيل
  

    .   عليهممالك ما للمسلمين، وعليك ما     فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . أتجعل لي األمر إن أسلمت من بعدك   قال عامر
  

    .   ليس ذلك لك وال لقومك، ولكن لك أعنة الخيل    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
    . أنا اآلن في أعنة خيل نجد، إجعل لي الوبر ولك المدر   قال
  

    .   ال    وسلَّم قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه
  

    . أما واهللا ألمألنها عليك خيًال ورجاًال   فلما قفا من عنده قال عامر
  

    .   يمنعك اهللا    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . فلما خرج أربد وعامر
  

ال عامر   دًا بالحديث فاضربه بالسيف،        ق ا أشغل محم د أن ا أرب ى أن     ي دوا عل م يزي دًا ل اس إذا قتلت محم إنَّ النَّ ف
    . يرضوا بالدِّية، ويكرهوا الحرب، فسنعطيهم الدِّية



 

  
    . أفعل، فأقبال راجعين إليه   قال أربد

  
ه                   فقال عامر ى الجدار، ووقف مع ا إل لَّم فخلي ه وس ه رسول اهللا صلَّى اهللا علي ام مع م معي أآلمك، فق د ق يا محم
م يستطع سلَّ                رسول اهللا  ائم السيف، فل ى ق ده عل ى السيف يبست ي ده عل ا وضع ي د السيف فلم يكلمه، وسلَّ أرب

نع،          ا يص د وم رأى أرب لَّم ف ه وس لَّى اهللا علي ول اهللا ص ت رس امر بالضرب، فالتف ى ع د عل أ أرب يف، فأبط الس
حتَّى إذا آانا بالحرة، حرة واقم فانصرف عنهما، فلما خرج أربد وعامر من عند رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم 

    . نزال فخرج إليهما سعد بن معاذ، وأسيد بن الحضير
  

    . اشخصا يا عدوا اهللا لعنكما اهللا   فقاال
  

    ؟ من هذا يا سعد   فقال عامر
  
ى  أسيد بن حضير الكتائب، فخرجا حتَّى إذا آانا بالرقم أرسل اهللا على أربد صاعقة فقتلته، وخرج ع     قال امر حتَّ

ه        ه في حلق إذا آان بالحرة أرسل اهللا قرحة فأخذته، فأدرآه الليل في بيت امرأة من بني سلول فجعل يمس قرحت
ى مات              ويقول م رآب فرسه فأحضرها حتَّ ا، ث غدة آغدة الجمل في بيت سلولية، يرغب عن أن يموت في بيته

    . عليه راجعًا
  

امُ      اللَُّه َيْعَلُم { فأنزل اهللا فيهما  يُض اْلَأْرَح ا َتِغ ى َوَم لُّ ُأْنَث ه     } َما َتْحِمُل ُآ ه ل ى قول ْن        {    إل ِه َوِم ْيِن َيَدْي ْن َب اٌت ِم ُه ُمَعقَِّب َل
    . محمدًا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   يعني  } َخْلِفِه

  
    . اآلية  } َيَشاُء َوُيْرِسُل الصََّواِعَق َفُيِصيُب ِبَها َمْن {    ثم ذآر أربد وما قتله به فقال

  
      ص/ج  (   . وفي هذا السياق داللة على ما تقدم من قصة عامر، وأربد، وذلك لذآر سعد بن معاذ فيه، واهللا أعلم

  
ة وإسالمه،              لَّم بمك ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه عل ن عامر الدوسي رضي اهللا عن وقد تقدم وفود الطفيل ب

ى       وآيف جعل اهللا له  ك، فال حاجة إل ك هنال نورًا بين عينيه، ثم سأل اهللا فحوله له إلى طرف سوطه، وبسطنا ذل
    . إعادته هاهنا آما صنع البيهقي وغيره

  
  قدوم ضمام بن ثعلبة وافدًا على قومه  
  

ن   بعث بنو سعد بن بكر   حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن آريب، عن ابن عبَّاس قال   قال ابن إسحاق ضمام ب
م دخل                   ه، ث م عقل اب المسجد، ث ى ب ره عل اخ بعي ه، وأن دم إلي لَّم فق ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي دًا إل ثعلبة واف
ل        دًا أشعر ذا غديرتين، فأقب المسجد ورسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم جالس في أصحابه، وآان ضمام رجًال جل

    ؟ أيكم ابن عبد المطلب   وسلَّم في أصحابه، فقالحتَّى وقف على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه 
  

    .   أنا ابن عبد المطلب فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
  

    . يا محمد   فقال
  
    .   نعم    قال
  
    . يابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فال تجدن في نفسك   قال
  
    .   ال أجد في نفسي، فسل عما بدا لك    قال
  

    ؟ أنشدك إلهك، وإله من آان قبلك، وإله من هو آائن بعدك، آهللا بعثك إلينا رسوًال   فقال
  
    .    ! اللهم نعم     قال
  



 

مرنا أن نعبده وحده وال نشرك فأنشدك اهللا، إلهك وإله من آان قبلك، وإله من هو آائن بعدك، آهللا أمرك أن تأ   قال
    ؟ به شيئًا، وأن نخلع هذه األنداد التي آان آباؤنا يعبدون

  
    .    ! اللهم نعم     قال
  
    ؟ فأنشدك اهللا، إلهك وإله من آان قبلك، وإله من هو آائن بعدك، آهللا أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس   قال
  
    .    ! نعم     قال
  
د      قال ثم جعل يذآر فرائض اإلسالم فريضة، فريضة، الزآاة، والصيام، والحج، وشرائع اإلسالم آلها، ينشده عن

ال رغ ق ى إذا ف ا، حتَّ ي قبله ي الت ا يشهده ف ا، آم دًا    آل فريضة منه ه إال اهللا وأشهد أن محم إني أشهد أن ال إل ف
    . نهيتني عنه ثم ال أزيد وال أنقص، ثم انصرف إلى بعيره راجعًارسول اهللا، وسأؤدي هذه الفرائض، وأجتنب ما 

  
    .   إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال
  
بئست الالت      فأتى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتَّى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم أن قال   قال

    . والعزى
  

    . مه يا ضمام، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون   فقالوا
  

تم             فقال ا آن ه مم تنقذآم ب ًا، اس ه آتاب زل علي ويلكم إنهما واهللا ال يضران، وال ينفعان، إن اهللا قد بعث رسوًال، وأن
رآم          فيه، وإني أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن محمدًا ا أم ده بم تكم من عن د جئ ده ورسوله، وق عب

    . به، وما نهاآم عنه
  
    . فواهللا ما أمسى من ذلك اليوم، وفي حاضره رجٌل وال امرأٌة إّال مسلمًا   قال
  
    . فما سمعنا بوافد آان أفضل من ضمام بن ثعلبة   يقول ابن عبَّاس   قال
  

        . اهيم الزُّهري، عن أبيه، عن ابن إسحاق فذآرهوهكذا رواه اإلمام أحمد عن يعقوب بن إبر
  

د          ل، ومحم ن آهي لمة ب ن إسحاق، عن س د ب وقد روى هذا الحديث أبو داود من طريق سلمة بن الفضل عن محم
    . بن الوليد بن نويفع، عن آريب، عن ابن عبَّاس بنحوه

  
    . ل الفتح، ألن العزى خربها خالد بن الوليد أيام الفتحوفي هذا السياق ما يدل على أنه رجع إلى قومه قب

  
ب، عن      وقد قال الواقدي حدَّثني أبو بكر ابن عبد اهللا ابن أبي سبرة عن شريك بن عبد اهللا ابن أبي نمر، عن آري
دًا أشعر ذا غديرتين      ابن عبَّاس قال دًا   بعثت بنو سعد بن بكر في رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة، وآان جل واف

ي   أغلظ ف أله ف لَّم فس ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي ى وقف عل ل حتَّ لَّم فأقب ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي إل
لَّم في          ؟ المسئلة، سأله عمن أرسله، وبما أرسله ه وس ه رسول اهللا صلَّى اهللا علي وسأله عن شرائع اإلسالم، فأجاب

وم          ذلك آله، فرجع إلى قومه مسلمًا، قد خلع ك الي ا أمسى في ذل ه، فم اهم عن ه ونه األنداد، فأخبرهم بما أمرهم ب
    . في حاضره رجل وال امرأة إال مسلمًا، وبنو المساجد وأذَّنوا بالصالة

  
ال    -ابن المغيرة    يعني -حدَّثنا هاشم بن القاسم، ثنا سليمان    وقال اإلمام أحمد ك ق ن مال ا     عن ثابت، عن أنس اب آن

ل          نهينا  ة العاق ا أن يجيء الرجل من أهل البادي ان يعجبن أن نسأل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن شيء، فك
    . يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن اهللا أرسلك   يسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال

  
    .    ! صدق     قال
  
    ؟ تفمن خلق السموا   قال
  



 

    .   اهللا    قال
  
    ؟ فمن خلق األرض   قال
  
    .   اهللا    قال
  
    ؟ فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل   قال
  
    .   اهللا    قال
  
    ؟ فبالذي خلق السماء وخلق األرض، ونصب هذه الجبال، آهللا أرسلك   قال
  
    .    ! نعم     قال
  
    . وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا   قال
  
    .   صدق    قال
  
    ؟ فبالذي أرسلك، آهللا أمرك بهذا   قال
  
    .    ! نعم     قال
  
    . وزعم رسولك أن علينا زآاة أموالنا   قال
  
    .   صدق    قال
  
    ؟ الذي أرسلك آهللا أمرك بهذافب   قال
  
    .    ! نعم     قال
  
    . وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا   قال
  
    .   صدق    قال
  
    ؟ فبالذي أرسلك، آهللا أمرك بهذا   قال
  
    .    ! نعم     قال
  
    . اع إليه سبيالوزعم رسولك أن علينا حج البيت من استط   قال
  
    .   صدق    قال
  
    . والذي بعثك بالحق ال أزيد عليهن شيئًا، وال أنقص عليهن شيئًا   ثم ولى، فقال   قال
  

      ص/ ج (   .   إن صدق ليدخلنَّ الجنَّة    فقال النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . الصحيحين وغيرهما بأسانيد وألفاظ آثيرة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنهوهذا الحديث مخرَّج في 
  

    . وقد رواه مسلم من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم، عن سليمان بن المغيرة
  



 

    . وعلَّقه البخاري من طريقه، وأخرجه من وجه آخر بنحوه
  

ه سمع    حدَّثنا حجَّاج، ثنا ليث، حدَّثني سعي   فقال اإلمام أحمد د ابن أبي سعيد عن شريك بن عبد اهللا ابن أبي نمر أن
بينا نحن عند رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه    أنس بن مالك يقول

    .  ؟ أيكم محمد   في المسجد، ثم عقله، ثم قال
  

    . ورسول اهللا متكئ بين ظهرانيهم
  
    . هذا الرجل األبيض المتكئ   فقلنا   قال
  

    . يا ابن عبد المطلب   فقال الرجل
  

    .   قد أجبتك    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . يا محمد إني سائلك فمشتد عليك المسألة، فال تجد علي في نفسك   فقال الرجل
  

    .   سل ما بدا لك    فقال
  

    ؟ أسألك بربك، ورب من آان قبلك، آهللا أرسلك إلى النَّاس آلهم   رجلفقال ال
  

    .    ! اللهم نعم     فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
    ؟ فأنشدك اهللا، آهللا أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة   قال
  

    .    ! نعم اللهم     فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
    ؟ أنشدك اهللا، آهللا أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا   قال
  

    .    ! نعم    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . د بن بكرآمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني يع   قال الرجل
  

    . وقد رواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف، عن الليث بن سعد، عن سعيد المقبري به
  

    . وهكذا رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن الليث به
  

ال     ث، ق ره من أصحابنا عن سعيد            والعجب أن النسائي رواه من طريق آخر عن اللي ن عجالن، وغي دَّثني اب ح
    . عن شريك، عن أنس بن مالك فذآرهالمقبري، 

  
عيد     ه عن س رة، فلعل ي هري ري، عن أب عيد المقب ري، عن س د اهللا العم ديث عبي ن ح ًا م ائي أيض د رواه النس وق

    . المقبري من الوجهين جميعًا
  
    . فصل إسالم ضماد األزدّي وقومه 
  

اث،      ن غي ن آدم، عن حفص ب ن         وقد قدمنا ما وراه اإلمام أحمد عن يحيى ب د، عن سعيد ب ي هن ن اب عن داود اب
ل الهجرة وإسالمه،        ة قب لَّم بمك ه وس جبير، عن ابن عبَّاس في قدوم ضماد األزدّي على رسول اهللا صلَّى اهللا علي

      ص/ ج (   . وإسالم قومه، آما ذآرنا مبسوطًا بما أغنى عن إعادته هاهنا، وهللا الحمد والمنة
  
    . رضي اهللا عنه وفد طيء مع زيد الخيل 
  



 

د               ان من أحسن العرب وأطولهم رجًال وسمي زي و مكنف الطائي، وآ ن منهب، أب وهو زيد بن مهلل بن زيد ب
    . الخيل لخمسة أفراس آن له

  
    . ولهن أسماء ال يحضرني اآلن حفظها   وقال السهيلي

  
وا    وقدم على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وفد ط   قال ابن إسحاق ا انته يدهم، فلم يء، وفيهم زيد الخيل، وهو س

    . إليه آلَّموه وعرض عليهم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم اإلسالم، فأسلموا فحسن إسالمهم
  

م       وقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آما حدَّثني من ال أتهم من رجال طيء، ما ذآر رجل من العرب بفضل ث
لَّم        رأيته دون ما يقال فيه، إال زيد الخيل فإنَّه لم يبلغ الذي فيه جاءني إال ه وس ، ثم سماه رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ًا         لَّم راجع ه وس د رسول اهللا صلَّى اهللا علي زيد الخير، وقطع له فيد وأرضين معه، وآتب له بذلك، فخرج من عن
    . إلى قومه

  
    .   إن ينج زيد من حمى المدينة فإنَّه قاٍل    وسلَّمفقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه 

  
دم   ه    -وقد سماها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم باسم غير الحمى، وغير أم مل م يثبت ال  -ل د        ق ا انتهى من بل فلمَّ

     فردة أصابته الحمى فمات بها، ولما أحس بالموت قال   نجد إلى ماء من مياهه يقال له
  

  وأترُك في بيت بفردِة ُمْنِجِد * أمرتِحُل َقوِمي المَشاِرَق َغْدَوٌة 
  

  َعواِئد من لم َيبر منهنَّ يجَهِد * أال ُربَّ َيوٍم َلو َمِرْضُت لعاَدني 
  
    . ولما مات عمدت امرأته بجهلها، وقلة عقلها، ودينها، إلى ما آان معه من الكتب فحرقتها بالنار   قال
  

لَّم من             قلت ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي طالب بعث إل وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد أن علي ابن أب
ة،              ن عالث ة ب ل، وعلقم د الخي ة، زي ين أربع لَّم ب ه وس ا، فقسمها رسول اهللا صلَّى اهللا علي ة في تربته يمن بذهبي ال

    . الحديث  . واألقرع بن حابس، وعتبة بن بدر
  

   . ي بعث علي إلى اليمن، إن شاء اهللا تعالىوسيأتي ذآره ف
  قصة عدي بن حاتم الطائي 

  
د           وفد طيء وحديث عدي بن حاتم    الصحيح ( قال البخاري في  ا عب ة، ثن و عوان ا أب ن إسماعيل، ثن حدَّثنا موسى ب

د ف      الملك بن عمير عن عمرو بن حريث، عن عدي بن حاتم قال دعو رجًال    أتينا عمر بن الخطاب في وف جعل ي
    ؟ أما تعرفني يا أمير المؤمنين   رجًال يسميهم، فقلت

  
    . بلى، أسلمت إذ آفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا   قال
  

        . ال أبالي إذًا   فقال عدي
  

لغني ما رجل من العرب آان أشد آراهة لرسول اهللا صلَّى  فيما ب   وأما عدي بن حاتم فكان يقول   وقال ابن إسحاق
اع،        ومي بالمرب اهللا عليه وسلَّم حين سمع به مني، أما أنا فكنت امرءا شريفًا، وآنت نصرانيًا، وآنت أسير في ق
 وآنت في نفسي على دين، وآنت ملكًا في قومي لما آان يصنع بي، فلما سمعت برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

ي  ًال سمانًا، فاحتبسها             آرهته، فقلت لغالم آان لي عربي وآان راعيا إلبل اًال ذل ي أجم ي من إبل ك، أعدد ل ال أبال
ال       اني ذات غداة فق ه أت م أن ل، ث ا       قريبًا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البالد فآذني، ففع ا عدي م ي

    . هذه جيوش محمد   إني قد رأيت رايات، فسألت عنها فقالواآنت صانعًا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه اآلن، ف
  
م قلت           قلت   قال دي، ث أهلي وول ا، فاحتملت ب الي، فقربه ي أجم ام،          فقرب إل ي من النصارى بالش ألحق بأهل دين

لَّى اهللا فسلكت الحوشية، وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر، فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل رسول اهللا ص 
بايا من طيء،          لَّم في س ه وس عليه وسلَّم فتصيبت ابنة حاتم فيمن أصابت فقدم بها على رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . وقد بلغ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم هربي إلى الشام



 

  
لَّم    فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد آانت السبايا تحبس بها، فمرَّ بها رسول     قال ه وس اهللا صلَّى اهللا علي

    . فقامت إليه وآانت امرأة جزلة
  

    . يا رسول اهللا هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن علّي منَّ اهللا عليك   فقالت
  
      ؟ ومن وافدك    قال
  

    . عدي بن حاتم   قالت
  
    .   الفار من اهللا ورسوله    قال
  

    . ى وترآني، حتَّى إذا آان الغد مرَّ بي فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال باألمسثم مض   قالت
  

    . حتَّى إذا آان بعد الغد مرَّ بي، وقد يئست فأشار إلي رجل خلفه أن قومي فكلِّميه   قالت
  

    . اهللا عليكيا رسول اهللا هلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن عليَّ منَّ    فقمت إليه فقلت   قالت
  

ى              فقال صلَّى اهللا عليه وسلَّم ى يبلغك إل ة حتَّ ك ثق قد فعلت فال تعجلي بخروج حتَّى تجدي من قومك من يكون ل
     بالدك ثمَّ آذنيني

  
    . علي ابن أبي طالب   فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن آلميه فقيل لي

  
ام، فجئت فقلت       قضاعة قالتفقمت حتَّى قدم من بلي أو    قالت دم        وإنما أريد أن آتي أخي بالش د ق ا رسول اهللا ق ي

    . فكساني وحملني وأعطاني نفقة، فخرجت معهم حتَّى قدمت الشام   رهط من قومي لي فيهم ثقة وبالغ، قالت
  

إذا هي هي،       ابنة حاتم قال   فقلت   فواهللا إني لقاعد في أهلي فنظرت إلى ظعينة تصوب إلى قومنا، قال   قال عدي ف
    . القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك، وترآت بقية والدك عورتك   فلما وقفت علي استحلت تقول

  
    . أي أخية ال تقولي إال خيرًا فواهللا مالي من عذر لقد صنعت ما ذآرت   قلت   قال
  
    . ثمَّ نزلت فأقامت عندي   قال
  

    ؟ ماذا ترين في أمر هذا الرجل   مرأة حازمةفقلت لها وآانت ا
  

يمن      قالت أرى واهللا أن تلحق به سريعًا فإن يكن الرجل نبيًا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكًا فلن تزل في عز ال
    . وأنت أنت

  
    . واهللا إن هذا الرأي   قلت   قال
  
ه،    فخرجت حتَّى أقدم على رسول   قال اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده، فسلمت علي
      ؟ من الرجل    فقال

  
ه              فقلت ه إذ لقيت ي إلي د ب ه لعام واهللا إن ه، ف ى بيت ي إل ق ب عدي بن حاتم فقام رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وانطل

    . ا طويًال تكلِّمه في حاجتهاامرأة ضعيفة آبيرة، فاستوقفته فوقف له
  
    . واهللا ما هذا بملك   قلت في نفسي   قال
  
    . ثم مضى بي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حتَّى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفًا فقذفها إليَّ   قال
  



 

    .   اجلس على هذه    فقال
  
    . جلس عليهابل أنت فا   قلت   قال
  
    .   بل أنت    قال
  

    . فجلست وجلس رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم باألرض
  
    . واهللا ما هذا بأمر ملك   قلت في نفسي   قال
  

    .   إيه يا عدي بن حاتم ألم تك رآوسيًا    ثم قال
  
    ! بلى   قلت   قال
  
    .    ! تسير في قومك بالمرباع  أولم تكن    قال
  
    . بلى   قلت   قال
  
    .   فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك    قال
  
    . واهللا ! أجل   قلت   قال
  
    .   وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل    قال
  

الدين ما ترى من حاجتهم، فواهللا ليوشكن المال أن يفيض فيهم لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا     ثم قال
واهللا ليوشكن       ة عددهم، ف حتَّى ال يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من آثرة عدوهم وقل
ا يمنعك من دخول        ك إنم أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتَّى تزور هذا البيت ال تخاف، ولعل
د                ل ق م اهللا ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض باب رهم، وأي ك والسلطان في غي رى أن المل فيه إنك ت

    .   فتحت عليهم
  
    . فأسلمت   قال
  
ول      قال ان عدي يق د                فك ل ق د رأيت القصور البيض من أرض باب ونن وق ة، واهللا لتك ان وبقيت الثالث مضت اثنت

ة ليفيض        فتحت، ورأيت المرأة تخ ونن الثالث م اهللا لتك ت، وأي ذا البي ى ه رج من القادسية على بعيرها ال تخاف حتَّ
    . المال حتَّى ال يوجد من يأخذه

  
    . هكذا أورد ابن إسحاق رحمه اهللا هذا السياق بال إسناد، وله شواهد من وجوه أخر

  
سماك بن حرب، سمعت عباد بن حبيش يحدِّث عن  حدَّثنا محمد بن جعفر، حدَّثنا شعبة، سمعت    فقال اإلمام أحمد
م              عدي بن حاتم قال وا به ا أت ًا، فلم ي وناس ا بعقرب فأخذوا عمت لَّم وأن ه وس جاءت خيل رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . فصفوا له   رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، قال
  

    . ز آبيرة ما بي من خدمة، فمنَّ علي منَّ اهللا عليكيا رسول اهللا بان الوافد وانقطع الولد، وأنا عجو   قالت
  

    .    ؟ ومن وافدك    فقال
  

    . عدي بن حاتم   قالت
  
    .    ؟ الذي فرَّ من اهللا ورسوله    قال
  



 

    . -ترى أنه علي  -فمنَّ علي، فلما رجع ورجل إلى جنبه    قالت
  
    . فسألته، فأمر لها   سليه حمالنًا قال   قال
  

ا، وقالت      فأتتني، فقالت   قال عدي وك يفعله اه فالن فأصاب           لقد فعلت فعلة ما آان أب د أت ًا، فق ًا أو راهب ه راغب إيت
    . منه، وأتاه فالن فأصاب منه

  
    .  قيصرفأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان، أو صبي، فذآر قربهم منه فعرفت أنه ليس ملك آسرى، وال   قال
  

رك         أفرك أن يقال  ؟ يا عدي بن حاتم ما أفرك    فقال له ا أف ه إال اهللا، م ه إال اهللا فهل من إل ال    ؟ ال إل رك أن يق اهللا    أف
    .   أآبر فهل شيء هو أآبر من اهللا عز وجل

  
    . فأسلمت فرأيت وجهه استبشر

  
    .   ، وإن الضَّالِّين النصارىإنَّ المغضوب عليهم اليهود    وقال

  
أما بعد فلكم أيها النَّاس أن ترضخوا من الفضل ارتضخ امرؤ بصاع،       ثم سألوه، فحمد اهللا أثنى عليه، ثم قال   قال

    .     .   ببعض صاع، بقبضة، ببعض قبضة
  

ك سميعًا بصيرًا،       بتمرة    وأآثر علمي أنه قال   قال شعبة م أجعل ول أل ا أق ، بشق تمرة وإن أحدآم القى اهللا فقائل، م
ا            ؟ ألم أجعل لك ماًال وولدًا، فماذا قدمت يئًا فم ه وعن شماله فال يجد ش ه وعن يمين فينظر من بين يديه ومن خلف

أخشى عليكم الفاقة، لينصرنكم  يتقي النار إال بوجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوه فبكلمة لينة إني ال
    .   اهللا وليعطينكم أو ليفتحن عليكم حتَّى تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب، إن أآثر ما يخاف السرق على ظعينتها

  
حسن غريب ال نعرفه إال من    وقد رواه التِّرمذي من حديث شعبة وعمرو بن أبي قيس، آالهما عن سماك ثم قال

    . حديث سماك
  

 -هو ابن حذيفة  -حدَّثنا يزيد، أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة    وقال اإلمام أحمد أيضًا
    . حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك   قلت لعدي بن حاتم   عن رجل قال

  
ى وقعت      لما بلغني خروج رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آرهت خروجه آراه   ! نعم   قال ة شديدة، فخرجت حتَّ ي

    . -حتَّى قدمت على قيصر    وفي رواية -ناحية الرُّوم 
  
    . فكرهت مكاني ذلك أشد من آراهيتي لخروجه   قال
  
    . واهللا لو أتيت هذا الرجل فإن آان آاذبًا لم يضرني، وإن آان صادقًا علمت   قلت   قال
  
    . فدخلت على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم  ؟ عدي بن حاتم   لنَّاسفقدمت فأتيته فلما قدمت قال ا   قال
  

    .   يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ثالثًا    فقال لي
  
    . إني علي دين   قلت   قال
  
    .   أنا أعلم بدينك منك    قال
  

    .  ؟ أنت تعلم بديني مني   فقلت
  
    .    ؟ عم ألست من الرآوسية، وأنت تأآل مرباع قومكن    قال
  

    .  ! بلى    قلت



 

  
    .   هذا ال يحل لك في دينك    قال
  
    . فلم يعد أن قالها فتواضعت لها ! نعم   قال
  
ول     قال اس، ومن ال        أما أني أعلم الذي يمنعك من اإلسالم تق ه ضعفة النَّ ا اتبع تهم العرب،       إنم د رم م، وق وة له ق

    .    ؟ أتعرف الحيرة
  

    . لم أرها وقد سمعت بها   قلت
  
ر جوار               قال ى تطوف بالبيت في غي رة حتَّ ة من الحي فوالذي نفسي بيده ليتمنَّ اهللا هذا األمر حتَّى تخرج الظعين

    .   أحد، وليفتحن آنوز آسرى بن هرمز
  
    .  ؟ نوز ابن هرمزآ   قلت   قال
  
    .   آسرى بن هرمز، وليبذلن المال حتَّى ال يقبله أحد ! نعم    قال
  

اتم  ة تخرج      قال عدي بن ح ذه الظعين وز              ! فه تح آن يمن ف د آنت ف ر جوار، ولق رة تطوف بالبيت في غي من الحي
    . آسرى، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة ألن رسول اهللا قد قالها

  
ن                 ثم قال أحمد دة ب ي عبي ن سيرين، عن أب د ب وب، عن محم د عن أي ن زي اد ب حدَّثنا يونس بن محمد، حدَّثنا حم

    . حذيفة، عن رجل، وقال حماد وهشام عن محمد ابن أبي عبيدة، ولم يذآر عن رجل
  
    .  أسألهآنت أسأل النَّاس عن حديث عدي بن حاتم، وهو إلى جنبي وال   قال
  
    . فأتيته فسألته   قال
  

    . فذآر الحديث ! نعم   فقال
  

أنبانا أبو عمرو األديب أنبانا أبو بكر اإلسماعيلي، أخبرني الحسن بن سفيان، حدَّثنا    وقال الحافظ أبو بكر البيهقي
ن   إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر بن شميل، أنبأنا إسرائيل، أنبأنا سعد الطَّائ ي، أنبأنا محل بن خليفة عن عدي ب

    . بينا أنا عند النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل   حاتم قال
  
    .   يا عدي بن حاتم هل رأيت الحيرة    قال
  

    . لم أرها وقد أنبئت عنها   قلت
  
    .   فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتَّى تطوف بالكعبة ال تخاف أحدًا إال اهللا عز وجل    قال
  
    . -الذين سعروا البالد  -فإن ذعار طيء    قلت في نفسي   قال
  
    .   ولئن طالت بك حياة لتفتحن آنوز آسرى بن هرمز 

  
    ؟ آسرى بن هرمز   قلت

  
ه      قال آسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء آفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله من

نم،        رى إال جه ه فال ي فال يجد أحدًا يقبله منه، وليلقين اهللا أحدآم يوم يلقاه ليس بيه وبينه ترجمان فينظر عن يمين
    .   وينظر عن شماله فال يرى إال جهنم

  



 

ة       سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول   ال عديق رة فبكلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا شق تم
    .   طيبة

  
تح       قال عدي يمن افت فقد رأيت الظعينة ترتحل من الكوفة حتَّى تطوف بالبيت ال تخاف إال اهللا عز وجل، وآنت ف

    . ن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم صلَّى اهللا عليه وسلَّمآنوز آسرى بن هرمز ولئ
  

    . وقد رواه البخاري عن محمد بن الحكم عن النَّضر بن شميل به بطوله
  

    . وقد رواه من وجه آخر عن سعدان بن بشر، عن سعد أبي مجاهد الطائي، عن محل بن خليفة، عن عدي به
  

    . من حديث شعبة عن سعد أبي مجاهد الطَّائي بهورواه اإلمام أحمد والنسائي 
  

    . وممن روى هذه القصة عن عدي عامر بن شرحبيل الشعبي فذآر نحوه
  

    . ال تخاف إال اهللا والذئب على غنمها   وقال
  

    . وثبت في صحيح البخاري من حديث شعبة
  

اهللا بن معقل بن مقرن المزني عن عدي وعند مسلم من حديث زهير بن معاوية آالهما عن أبي إسحاق عن عبد 
    .   اتقوا النار ولو بشق تمرة    قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   بن حاتم قال

  
    .   من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل    ولفظ مسلم

  
    . طريق أخرى فيها شاهد لما تقدَّم

  
و سعيد        ال الحافظ البيهقيوقد ق ا أب أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، حدَّثني أبو بكر ابن محمد بن عبد اهللا بن يوسف، ثن

د      الي، عن عب زة الثم عبيد بن آثير بن عبد الواحد الكوفي، ثنا ضرار بن صرد، ثنا عاصم بن حميد عن أبي حم
ال     اد النخعي ق ن زي ال ع    الرحمن بن جندب، عن آميل ب ي طالب    ق ن أب ي اب ا سبحان اهللا     ل رًا من      ! ي د آثي ا أزه م

ًا وال   النَّاس في خير، عجبًا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فال يرى نفسه للخير أهًال، فلو آان ال يرجو ثواب
    . يخشى عقابًا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم األخالق، فإنها تدل على سبيل النجاح

  
    . فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين سمعته من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   جل فقالفقام إليه ر

  
ة        ! نعم   قال ف، معتدل اء، عيطاء، شماء األن اء، ذلف وما هو خير منه لما أتى بسبايا طيء وقفت جارية حمراء لعس

اء الفخذين، خمي    اقين، لف صة الخصرين، ضامرة الكشحين، مصقولة      القامة، والهامة، درماء الكعبين، خدلة الس
    . المتنين

  
ا، وقلت      قال ا تكلمت               فلما رأيتها أعجبت به ي، فلم ا في فيئ لَّم يجعله ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي بنَّ إل ألطل

    . أنسيت جمالها لما رأيت من فصاحتها
  

ان يحمي        يا محمد إن رأيت أن تخلي عنا، وال تشمت بنا أحياء الع    فقالت ي آ ومي، وإن أب يد ق ة س إني ابن رب، ف
رد         م ي الم، ول ام، ويفشي السَّ م الطَّع يف، ويطع الذمار، ويفك العاني، ويشبع الجائع، ويكسو العاري، ويقري الضَّ

    . طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم طيء
  

وا      يا جارية هذه صفة المؤمنين ح    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ه، خل ا علي لمًا لترحمن وك مس قًا، لو آان أب
    .   عنها فإنَّ أباها آان يحب مكارم األخالق، واهللا يحب مكارم األخالق

  
    ؟ يا رسول اهللا تحب مكارم األخالق   فقام أبو بردة ابن نيار فقال

  
        .   أحد الجَّنة إّال بحسن الخلقوالذي نفسي بيده ال يدخل     فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم



 

  
    . هذا حديث حسن المتن، غريب اإلسناد جدًا، عزيز المخرج

  
اتم      ان يسديه ح ا آ وقد ذآرنا ترجمة حاتم طيء أيام الجاهلية عند ذآرنا من مات من أعيان المشهورين فيها، وم

ع ذلك في اآلخرة معذوق باإليمان، وهو ممن لم يقل يومًا من الدهر، إلى النَّاس من المكارم، واإلحسان، إال أن نف
    . رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين

  
ى     وقد زعم الواقدي أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعث علي ابن أبي طالب في ربيع اآلخر من سنة تسع إل

ه ب       اتم، وجاء مع ن ح ال ألحدهما       بالد طيء، فجاء معه بسبايا فيهم أخت عدي ب ا في بيت الصنم، يق يفين آان    س
    . المخذم، آان الحارث ابن أبي سمر قد نذرهما لذلك الصنم   الرسوب، واآلخر

  
     قال البخاري رحمه اهللا

  
  قصة دوس والطفيل بن عمرو  
  

ال   عن عبد الرحمن األعرج، -عبد اهللا بن زياد  -حدَّثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن ابن ذآوان هو  رة ق    عن أبي هري
ال    لَّم فق ه وس ادع اهللا          جاء الطفيل بن عمرو إلى رسول اهللا صلَّى اهللا علي ت، ف د هلكت، وعصت، وأب ًا ق إنَّ دوس

    . عليهم
  

        .   اللهم أهد دوسا، وأت بهم    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

يس، عن         ن هذا الوجه، ثم قالانفرد به البخاري م دَّثنا إسماعيل عن ق حدَّثنا محمد بن العالء حدَّثنا أبو أسامة، ح
     لما قدمت على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قلت في الطريق   أبي هريرة قال

  
  على َأنَّها ِمن داَرِة الُكفِر نَجْت * يا َليَلة ِمْن ُطولَها َوَعَناِئها 

  
ال      وأبق لي ع الغالم فق ده إذ طل غالم في الطريق، فلما قدمت على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وبايعته فبينا أنا عن

    .   يا أبا هريرة هذا غالمك    لي النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . هو حرٌّ لوجه اهللا عز وجل، فأعتقته   فقلت
  

سماعيل ابن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم، وهذا الذي ذآره البخاري من قدوم انفرد به البخاري من حديث إ
م    دموا ومعه الطفيل بن عمرو، فقد آان قبل الهجرة، ثم إن قدر قدومه بعد الهجرة فقد آان قبل الفتح، ألن دوسًا ق

م   ر، ث ى      أبو هريرة، وآان قدوم أبي هريرة ورسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم محاصر خيب رة حتَّ و هري ارتحل أب
قدم على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم خيبر بعد الفتح، فرضخ لهم شيئًا من الغنيمة، وقد قدَّمنا ذلك آله مطوًال  

    . في مواضعه
  

     قال البخاري رحمه اهللا
  
  قدوم ااألشعريين وأهل اليمن  
  

رة، عن       ثم روى من حديث شعبة عن سليمان بن مهران األعمش، عن  ي هري ذآوان أبي صالح السمان، عن أب
ال لَّم ق ه وس ّي صلَّى اهللا علي ة،     النَّب ة يماني ان، والحكم ان يم ا، اإليم ين قلوب دة، وأل م أرق أفئ يمن، ه اآم أهل ال أت

    .   والفخر والخيالء في أصحاب اإلبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم
  

    . ورواه مسلم من حديث شعبة
  

عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة، عن النَّبّي صلَّى اهللا    ثم رواه البخاري
    .   أتاآم أهل اليمن أضعف قلوبًا، وأرق أفئدًة، الفقة يمان، والحكمة يمانية    عليه وسلَّم قال

  



 

ه          ثم روى عن إسماعيل، عن سليمان، عن ثور، عن  رة أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي هري ث، عن أب ي المغي أب
    .   اإليمان يمان، والفتنة هاهنا، ها هنا يطلع قرن الشَّيطان    وسلَّم قال

  
    . ورواه مسلم عن شعيب، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة

  
لَّم     ثم روى البخاري من حديث شعبة عن إسماعيل، عن قي ه وس س، عن أبي مسعود أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ل من حيث            ، وأشار بيده إلى اليمن   اإليمان هاهنا    قال اب اإلب د أصول أذن دادين عن وب في الف ظ القل والجفاء وغل
    .   يطلع قرنا الشَّيطان، ربيعة، ومضر

  
ي مسعود      وهكذا رواه البخاري أيضًا ومسلم، من حديث إسماعيل ابن ابي خالد، عن قيس ابن ابي حازم، عن أب

        . عقبة بن عمرو
  

ن                  ران ب ن محرز، عن عم ا صفوان ب ن شداد، ثن ي صخرة جامع ب وري، عن أب فيان الث ثم روى من حديث س
    .   أبشروا يا بني تميم    جاءت بنو تميم إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال   حصين قال

  
ال         فقالوا يمن فق اس من أهل ال وا      أما إذ بشرتنا، فأعطنا، فتغير وجه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فجاء ن اقبل

    .   البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم
  

    . قبلنا يا رسول اهللا   فقالوا
  

    . حديث الثوري به وقد رواه التِّرمذي، والنسائي من
  

أخرًا   وهذا آله مما يدل على فضل وفود أهل اليمن، وليس فيه تعرض لوقت وفودهم، ووفد بني تميم وإن آان مت
دموا            إنهم ق ذا، ف ى ه دهم عل دم وف ل األشعريين متق دوم األشعريين، ب قدومهم، ال يلزم من هذا أن يكون مقارنًا لق

انوا بالحبشة،          صحبة أبي موسى األشعرّي، في صحبة جعف  ذين آ اجرين ال ي طالب وأصحابه من المه ن أب ر اب
    . وذلك آله حين فتح رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم خيبر، آما قدمناه مبسوطا في موضعه

  
لَّم    ه وس ر           وتقدم قوله صلَّى اهللا علي تح خيب ر، أو بف دوم جعف ا أسر، أبق ا أدري بأيهم الى  واهللا س   .   واهللا م بحانه وتع

    . أعلم
  

     قال البخاري
  
  قصة عمان والبحرين  
  

ول    د اهللا يق ن عب ي رسول اهللا صلَّى        حدَّثنا قتيبة بن سعيد، ثنا سفيان، سمع محمد بن المنكدر، سمع جابر ب ال ل ق
    . ًاثالث   لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا، وهكذا، وهكذا    اهللا عليه وسلَّم

  
ادى من          ًا فن ي بكر أمر منادي ى أب دم عل فلم يقدم مال البحرين حتَّى قبض رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فلما ق

ابر        ال ج أتني، ق ن، أو عدة، فلي لَّم دي ه وس ه أن رسول اهللا         آان له عند النَّبّي صلَّى اهللا علي ا بكر فأخبرت فجئت أب
    .   لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا، وهكذا ثالثًا    صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال

  
م            فأعرض عني، قال جابر   قال ة فل ه الثالث م أتيت ي، ث م يعطن ه فل م أتيت فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ث

    . يعطني
  

    . ا أن تبخل عنيقد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فأما أن تعطني، وإم   فقلت له
  
    ؟ تبخل عني   قلت   قال
  
    ؟ وأي داء أدوأ من البخل   قال
  



 

    . ثالثًا، ما منعتك من مرة، إال وأنا أريد أن أعطيك   قالها
  

    . وهكذا رواه البخاري هاهنا، وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة به
  

عدَّها،    جئته فقال لي أبو بكر   ، عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد هللا يقولوعن عمرو   ثم قال البخاري بعده
    . خذ مثلها مرتين   فعددتها، فوجدتها خمسمائة، فقال

  
ة   -وقد رواه البخاري أيضًا، عن علي بن المديني، عن سفيان هو  د       -ابن عيين ار، عن محم ن دين ، عن عمرو ب

    . ابر، آروايته له، عن قتيبةبن علي أبي جعفر الباقر، عن ج
  

    . ورواه أيضًا هو ومسلم من طرق أخر، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر بنحوه
  

ي  -أنه أمره فحثى بيديه من دراهم فعدها، فإذا هي خمسمائة، فأضعفها له مرتين    وفي رواية أخرى له ان     يعن فك
        . -سمائة درهم جملة ما أعطاه ألفًا وخم

  
    . وفود فروة بن مسيك المرادي إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
  

ه               قال ابن إسحاق ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي م إل دًا له دة، ومباع وك آن ًا لمل رادي مفارق وقدم فروة بن مسيك الم
ة   ان          وسلَّم وقد آان بين قومه مراد وبين همدان وقع وهم، وآ ى أثخن ه حتَّ دان من قوم ل اإلسالم، أصابت هم قبي

    . الردم، وآان الذي قاد همدان إليهم األجدع بن مالك   ذلك في يوم يقال له
  

    . ويقال مالك بن خريم الهمداني   قال ابن هشام
  

     فقال فروة بن مسيك في ذلك اليوم   قال ابن إسحاق
  

  ينازعن األعنة ينتحينا * ٌص مرْرن على لفاٍت وهنَّ ُخو
  

  وإّن نغلب فغير مغلبينا * فإّن نغلب فغالبون ِقدمًا 
  

  منايانا وطعمة آخرينا * وما إّن طبنا جبنَّ ولكْن 
  

  تكزَّ صروفه حينا فحينا * آذاك الدهر َدولته سجال 
  

  ولو لبست غضارته سنينا * فبينا ما نّسر به ونرضى 
  

  فألفى في األولى ُغبطوا طحينًا * إذا انقلبت به آّرات دهر 
  

  يجد ريب الزمان له خؤنا * فمن يغبط بريب الدهر منهم 
  

  ولو بقي الكرام إذًا بقينا * فلو خلد الملوك إذا خلدنا 
  

  آما أفنى القرون األولينا * فأفنى ذلكم سَروات قومي 
  

     عليه وسلَّم مفارقًا ملوك آندة قالولما توجه فروة بن مسيك إلى رسول اهللا صلَّى اهللا    قال ابن إسحاق
  

  آالرَّجل خان الرجل عرق نسائها * لما رأيت ملوك آندة أعرضت 
  

  أرجو فواضلها وُحسن ثرائها * قرَّبت راحلتي أؤم محمَّدًا 
  



 

ه         قال ال ل لَّم ق ه وس ا بلغني    -فلمَّا انتهى فروة إلى رسول اهللا صلَّى اهللا علي روة       -فيم ا ف ا أصاب     ي هل ساءك م
    .   قومك يوم الردم

  
    ؟ يا رسول اهللا من ذا الذي يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الردم ال يسوءه ذلك   فقال

  
    .   أما إن ذلك لم يزد قومك في اإلسالم إال خيرًا    فقال له رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
الده   واستعمله على مراد وُزبيد و مذحج آلها، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، فكان معه في ب

    . حتَّى توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
  قدوم عمرو بن معد يكرب في أناس من زبيد  
  

يهم أمر رسول اهللا     وقد آان عمرو بن معدي آرب قال لقيس بن مكشوح المرادي حين انتهى     قال ابن إسحاق إل
ه         صلَّى اهللا عليه وسلَّم ال ل ريش يق ا أن رجًال من ق د خرج بالحجاز        يا قيس إنك سيد قومك، وقد ُذآر لن د ق محم

اه، وإن           يقال اه اتبعن ا إذا لقين ن يخفى علين ه ل ول، فإن إنه نبي، فانطلق بنا إليه حتَّى نعلم علمه فإن آان نبيًا آما يق
ى رسول     آان غير ذلك دم عل علمنا علمه، فأبى عليه قيس ذلك وسفه رأيه، فرآب عمرو بن معدي آرب حتَّى ق

    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأسلم وصدقه وآمن به
  

    . خالفني وترك أمري ورأيي   فلمَّا بلغ ذلك قيس بن مكشوح أوعد عمرًا وقال
  

     فقال عمرو بن معدي آرب في ذلك
  

  عاء أمرًا باديًا ُرشدُه * ذي صن أمرُتك يوم 
  

  معروف تتعُدًه * أمرتك باتِّقاء اهللا وال 
  

  ُحميِّر غرَّه وتدُه * خرجت من المنى مثل ال 
  

  عليه جالسًا أسُدُه * تمنَّاني على فرٍس 
  

  هي أخلص ماءه جدُدُه * علّي مفاضٌة آالنن 
  

  سِّنان عوائرًا قصدُه * تردَّ الرَّمح منثني ال 
  

  َت ليثًا فوقه ُلبَدُه * القيتني للقي فلو 
  

  براثن ناشرًا آتَدُه * تالقى شنبثًا شثن ال 
  

  تيمَّمه فيعتضدُه * ُيسامي القرن إْن قْرن 
  

  فيخفضه فيقتصدُه * فيأخذُه فيرفعه 
  

  فيمخُضُه فيزدِرُدُه * فيدمُغُه فيحطمه 
  

  رزْت أنيابه ويده * ظلوُم الشرك فيما أح 
  

فأقام عمرو بن معد يكرب في قومه من بني زبيد، وعليهم فروة بن مسيك، فلما توفي رسول اهللا     قال ابن إسحاق
     صلَّى اهللا عليه وسلَّم ارتدَّ عمرو بن معدي آرب فيمن ارتد وهجا فروة بن مسيك فقال

  
  حماٌر ساف منخرُه بَثفٍر * وجدنا ُملك فروة شرَّ ملٍك 



 

  
  الحوالء من خبٍث وغدِر  ترى* وآنت إذا رأيت أبا عميٍر 

  
اروق رضي اهللا                  قلت ام الصديق وعمر الف رة في أي ى اإلسالم، وحسن إسالمه، وشهد فتوحات آثي ثمَّ رجع إل

عنهما، وآان من الشجعان المذآورين واألبطال المشهورين، والشعراء المجيدين، توفي سنة إحدى وعشرين بعد 
    . ما شهد فتح نهاوند

  
    . بل شهد القادسية وقتل يومئذ   وقيل

  
ره      وآان وفوده إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم سنة تسع، وقيل   قال أبو عمر ابن عبد البر ا ذآ سنة عشر فيم

    . ابن إسحاق والواقدي
  

    . وفي آالم الشافعي ما يدل عليه، فاهللا أعلم   قلت
  

     إن عمرو بن معدي آرب لم يأت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقد قال في ذلك   وقد قيل   قال يونس عن ابن إسحاق
  

  سي وإن لم أر النَّبّي عيانا * إنني بالنَّبّي موقنٌة نف 
  

  هم إلى اهللا حين بان مكانا * سيد العالمين ُطرًَّا وأدنا 
  

  ا آان األمين فيه المعان* جاء بالناموس من لُدِن اهللا و 
  

  فاهتدينا بنورها من عمانا * حكمة بعد حكمة وضياٌء 
  

  اه جديدًا بكرهنا ورضانا * ورآبنا السبيل حين رآبن 
  

  للجهاالت نعبد األوثانا * وعبدنا اإلله حقًا وآنا 
  

  فرجعنا به معًا إخوانًا * وائتلفنا به وآنَّا عدوًا 
  

  وآانا حيث آنَّا من البالد * فعليه السالم والسالم منَّا 
  

  قد تبعنا سبيله إيمانا * إن نكن لم نر النَّبّي فإنا 
  
  قدوم األشعث بن قيس في وفد آندة  
  

ه           قال ابن إسحاق دَّثني الزُّهري أنَّ دة، فح د آن يس في وف وقدم على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم األشعث بن ق
ى رسول اهللا ص       دخلوا عل دة ف وا        قدم في ثمانين راآبًا من آن م وتكحل وا جممه د رجل لَّم مسجده ق ه وس لَّى اهللا علي

    .   ألم تسلموا    عليهم جبب الحبرة، قد آففوها بالحرير، فلما دخلوا على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال لهم
  

    ! بلى   قالوا
  
    ؟ فما بال هذا الحرير في أعناقكم   قال
  
    . ألقوهفشقَّوه منها ف   قال
  

    . يا رسول اهللا نحن بنو آآل المرار، وأنت ابن آآل المرار   ثم قال له األشعث بن قيس
  
    .   ناسبوا بهذا النسب العبَّاس بن عبد المطلب، وربيعة بن الحارث    فتبسم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقال   قال
  



 

    ؟ فسئال ممن أنتما وآانا تاجرين، إذ شاعا في العرب
  
دة أن   -ينسبان إلى آندة    يعني -نحن بنو آآل المرار    قاال ليعزا في تلك البالد، ألن آندة آانوا ملوآًا، فاعتقدت آن

ة    ن معاوي قريشًا منهم لقول عبَّاس وربيعة نحن بنو آآل المرار، وهو الحارث بن عمرو بن معاوية بن الحارث ب
م  -ويقال ابن آندة  -عاوية بن آندي بن ثور بن مرتع بن م و       ثم قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم له ال نحن بن

    .   النضر بن آنانة ال نقفوا أمنًا، وال ننتفي من أبينا
  

        . واهللا يا معشر آندة ال أسمع رجًال يقولها إال ضربته بثمانين   فقال لهم األشعث بن قيس
  

د         ام أحم ال اإلم اال       وقد روي هذا الحديث متصًال من وجه آخر، فق ان ق دَّثنا بهز وعف لمة،        ح ن س اد ب دَّثنا حم ح
ن هيضم، عن األشعث         لم ب حدَّثني عقيل بن طلحة، وقال عفَّان في حديثه، أنبأنا عقيل بن طلحة السلمي عن مس

ال     -قال عفان  -عليه وسلَّم في وفد آندة  أتيت رسول اهللا صلَّى اهللا   بن قيس أنه قال ا     قلت    ال يروني أفضلهم، ق ي
ًا،         فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   رسول اهللا أنا ابن عم إنكم منا، قال وا أمن ة ال نفق ن آنان نحن بنو النضر ب

    .   وال ننتفي من أبينا
  
    .  ال أسمع أحدا نفى قريشا من النضر بن آنانة إال جلدته الحّدفواهللا   وقال األشعث   قال
  

ن               ليمان ب ى، عن س ن يحي د ب ارون، وعن محم ن ه د ب يبة، عن يزي ي ش وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أب
    . حرب، وعن هارون بن حيان، عن عبد العزيز بن المغيرة، ثالثتهم عن حماد بن سلمة به نحوه

  
ال           حمدوقال اإلمام أ يس ق ن ق دثنا األشعث ب د، عن الشعبي، ح    حدَّثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أنبأنا مجال

    ؟   هل لك من ولد    قدمت على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في وفد آندة، فقال لي
  

    . القوم غالم ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد ولوددت أن مكانه شبع   قلت
  

ال ة       ق م لمجنب ة، إنه ه محزن م لمجبن ت ذاك إنه ئن قل م ل رًا إذا قبضوا، ث ين، وأج رة ع يهم ق إن ف ك ف ولن ذل ال تق
    .   محزنة

  
    . تفرَّد به أحمد، وهو حديث حسن جيد اإلسناد

  
    . قدوم أعشى بن مازن على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
  

رحمن الحنفي            بن اإلمام أحمدقال عبد اهللا  د ال ن عب د ب لمة عبي و س ا أب حدَّثني العبَّاس بن عبد العظيم العنبري، ثن
ه                    قال ين، عن أبي ي أم دَّثني أب ازي، ح ن نهصل الحرم ن طريف ب ن نضلة ب ن ذروة ب ين ب ن أم د ب حدَّثني الجني

ا    األعشى واسمه عبد    ذروة، عن أبيه نضلة أن رجًال منهم يقال له ال له رأة يق ده ام اذة،     اهللا األعور، آانت عن مع
ن نهشل      خرج في رجل يمير أهله من هجر فهربت امرأته بعده ناشزًا عليه فعاذت برجل منهم يقال له مطرف ب

ه،          م يجدها في بيت دم ل ا ق ره، فلم بن آعب بن قميثع بن ذلف بن أهضم بن عبد اهللا بن الحرماز فجعلها خلف ظه
    . يا ابن عم أعندك امرأتي فادفعها إلي   شزت عليه وأنها عاذت بمطرف بن نهشل، فأتاه فقالوأخبر أنها ن

  
    . قال ليست عندي، ولو آانت عندي لم أدفعها إليك

  
    . وآان مطرف أعز منه   قال
  
     فخرج األعشى حتَّى أتى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فعاذ به فأنشأ يقول   قال
  
  ِإليَك َأشكو ُذْرَبًة ِمَن الُذَرِب * َسيَد النَّاِس َودَياَن العرِب يا 
  

  َخَرجُت َأْبغيها الطَّعاَم في َرَجْب * َآالِذْئَبِة العنساِء في ِظلِّ السرْب 
  

  َأَخَلفِت الَوعَد َوَلطَّْت بالَذَنْب * َفَخلَّفتني ِبنزاع َوَهرْب 



 

  
      نَّ َشرُّ غالٍب لمن غلْب َوُه* َوَقد َفتني بين َعصٍر ُمؤَتَشْب 

  
د    وهن شر غالب لمن غلب    فقال النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم عند ذلك ، فشكى إليه امرأته وما صنعت به، وإنها عن

    . مطرف بن نهشل   رجل منهم يقال له
  

    .   ى مطرف انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليهإل    فكتب له النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

يا معاذة هذا آتاب النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فيك فأنا    فأتاه آتاب النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقرئ عليه، فقال لها
    . دافعك إليه

  
    . ا صنعتخذ لي عليه العهد والميثاق، وذمة نبيه أن ال يعاقبني فيم   فقالت

  
     فأخذ لها ذلك عليه، ودفعها مطرف إليه، فأنشأ يقول

  
  ُيغيرُه الواِشي وال ِقدم العهِد * َلَعمُرَك ما حبي ُمعاذَة بالذي 

  
  ُغواُة الِرجاِل إْذ ُيناجونها َبعِدي * َوال سوَء ما جاءْت ِبه إْذ َأزالها 

  
  وفود أهل جرش بعدهم قدوم صرد بن عبد اهللا األزدّي في نفر من قومه ثم  
  

لم                قال ابن إسحاق د من األزد فأس لَّم في وف ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي د اهللا األزدّي عل ن عب وقدم صرد ب
لم من          د بمن أس ره أن يجاه ه، وأم لم من قوم وحسن إسالمه، وأمَّره رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم على من أس

ثعم حين           يليه من أهل الشرك من قبائل ا يهم خ د ضوت إل يمن، وق ل من ال ا قبائ ليمن، فذهب فحاصر جرش وبه
سمعوا بمسيره إليهم فأقام عليهم قريبًا من شهر، فامتنعوا فيها منه ثم رجع عنهم حتَّى إذا آان قريبًا من جبل يقال 

ان أهل جرش    شكر فظنوا أنه قد ولى عنهم منهزما، فخرجوا في طلبه فعطف عليهم فقتلهم قتًال شدي   له دًا، وقد آ
ال      د العصر، إذ ق ده بع م عن الد       بعثوا منهم رجلين إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى المدينة فبينما ه أي ب ب

    .    ؟ اهللا شكر
  

    . آشر، وآذلك تسميه أهل جرش   يا رسول اهللا ببالدنا جبل يقال له   فقام الجرشيان فقاال
  

    .   إنه ليس بكشر، ولكنه شكر    فقال
  
    ؟ فما شأنه يا رسول اهللا   قاال
  

    .   إن بدن اهللا لتنحر عنده اآلن    فقال
  
ويحكما إن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم اآلن لينعى    فجلس الرجالن إلى أبي بكر، أو إلى عثمان فقال لهما   قال

    . ا، فقوما إليه فاسأاله أن يدعو اهللا فيرفع عن قومكما، فقاما إليه فسأاله ذلكإليكما قومكم
  

    .   اللهم ارفع عنهم    فقال
  

ي     فرجعا فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أخبر عنهم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وجاء وفد أهل جرش بمن بق
        . ى اهللا عليه وسلَّم فأسلموا وحسن إسالمهم، وحمى لهم حول قريتهممنهم حتَّى قدموا على رسول اهللا صلَّ

  
    . قدوم رسول ملوك حمير إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
  

    . وآان ذلك في رمضان سنة تسع   قال الواقدي
  

    . مهم مقدمه من تبوكوقدم على رسول اهللا آتاب ملوك حمير ورسلهم بإسال   قال ابن إسحاق



 

  
ه زرعة      الحارث بن عبد آالل، ونعيم بن عبد آالل، والنعمان، قيل   وهم ذي رعين، ومعافر، وهمدان، وبعث إلي

     ذو يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسالمهم، ومفارقتهم الشرك وأهله، فكتب إليهم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
   ن الرحيم من محمد رسول اهللا النَّبّي إلى الحارث بن عبد آالل، ونعيم بن عبد آالل، والنعمان قيلبسم اهللا الرحم 

ا   ذي رعين، ومعافر، وهمدان؛ أما بعد ذلكم فإني أحمد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو فإنه قد وقع نبأ رسولكم منقلبن
تلكم المشرآين، وأنَّ اهللا   من أرض الرُّوم فلقينا بالمدينة، فبلَّغ ما أرسلتم به  وخبرنا ما قبلكم، وأنبأنا بإسالمكم، وق

اني خمس اهللا،              تم من المغ اة وأعطي تم الزآ تم الصالة وآتي تم اهللا ورسوله وأقم داه إن أصلحتم وأطع قد هداآم به
ا س           ار عشر م ؤمنين في الصدقة من العق ى الم ين  وسهم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وصفيه وما آتب عل قت الع

ل     ين من اإلب وسقت السماء وعلى ما سقي الغرب نصف العشر، وأن في اإلبل في األربعين ابنة لبون، وفي ثالث
رة،         ر بق ين من البق اتان، وفي آل أربع ابن لبون ذآر، وفي آل خمس من اإلبل شاة، وفي آل عشر من اإلبل ش

ي فرض     وفي آل ثالثين تبيع جذع أو جذعة، وفي آل أربعين من الغنم  ا فريضة اهللا الت سائمة وحدها شاة، وإنه
على المؤمنين في الصدقة، فمن زاد خيرًا فهو خير له، ومن أدى ذلك وأشهد على إسالمه وظاهر المؤمنين على 
لم من يهودي أو      المشرآين فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، وله ذمة اهللا وذمة رسوله، وإنه من أس

ا،         نصراني فإنه  رد عنه ه ال ي ه أو نصرانيته فإن ى يهوديت ان عل من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن آ
    . وعليه الجزية على آل حالم ذآر وأنثى، حر أو عبد دينار واف، من قيمة المعافري أو عرضه ثيابًا

  
إن رسول    فمن أدَّى ذلك إلى رسول اهللا فإن له ذمة اهللا وذمة رسوله،  د ف ومن منعه فانه عدو هللا ولرسوله، أما بع

     اهللا محمدًا النَّبّي أرسل إلى زرعة ذي يزن أن إذ أتاك رسلي فأوصيكم بهم خيرًا
  

ا             وا م رة وأصحابهم، وأن اجمع ن م ك ب ر، ومال ن نم ة ب ادة، وعقب ن عب معاذ بن جبل وعبد اهللا بن زيد، ومالك ب
ا     عندآم من الصدقة والجزية من مخا بن إال راضيًا، أم لفيكم، وأبلغوها رسلي، وإن أميرهم معاذ بن جبل فال ينقل

بعد فإن محمدًا يشهد أن ال إله إال اهللا وأنه عبده ورسوله، ثم أن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من  
ولى   أول حمير، وقتلت المشرآين، فأبشر بخير وآمرك بحمير خيرًا وال تخونوا وال تخاذلوا ف إن رسول اهللا هو م

ن     راء المسلمين واب غنيكم وفقيرآم، وأن الصدقة ال تحل لمحمد وال ألهل بيته، وإنما هي زآاة يزآى بها على فق
ي           ي وأول يكم من صالحي أهل د أرسلت إل ي ق رًا، وإن السبيل، وإن مالكًا قد بّلغ الخبر وحفظ الغيب فآمرآم به خي

    .   ، فإنهم منظور إليهم والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاتهدينهم وأولي علمهم فآمرآم بهم خيرًا
  

ى رسول       حدثنا حسن، حدثنا عمارة عن ثابت، عن أنس بن مالك   وقد قال اإلمام أحمد أن مالك ذي يزن أهدى إل
    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حلة قد أخذها بثالثة وثالثين بعيرًا وثالثة وثالثين ناقة

  
    . رواه أبو داود عن عمرو بن عون الواسطي، عن عمارة بن زاذان الصيدالني، عن ثابت البناني، عن أنس بهو
  

اس      فقال -حديث آتاب عمرو بن حزم  -وقد رواه الحافظ البيهقي ها هنا  و العبَّ أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، أنبأنا أب
ه     األصم، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن ب ي بكر عن أبي كير عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد اهللا ابن أب

ن          أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال ه لعمرو ب ذي آتب دنا ال لَّم عن هذا آتاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
   فيه أمره، فكتبحزم حين بعثه إلى اليمن يفقِّه أهلها ويعلمهم السنة، ويأخذ صدقاتهم، فكتب له آتابًا وعهدًا وأمره 

ن     بسم اهللا الرحمن الرحيم، هذا آتاب من اهللا ورسوله أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهدًا من رسول اهللا لعمرو ب
ره أن            حزم حين بعثه إلى اليمن أمره م محسنون، وأم ذين ه وه وال ذين اتق إن اهللا مع ال بتقوى اهللا في أمره آله، ف

اهللا، وأن يبشر النَّاس بالخير ويأمرهم به، ويعلم النَّاس القرآن ويفقِّههم في الدين، وأن ينهى   يأخذ بالحق آما أمره
تد      م في الحق ويش النَّاس فال يمس أحد القرآن إال وهو طاهر، وأن يخبر النَّاس بالذي لهم والذي عليهم، ويلين له

    . عليهم في الظلم، فإن اهللا حرَّم الظلم ونهى عنه
  

    .  ] -   هود [  } الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه* َأَلا َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظَّاِلِميَن  {    فقال تعالى
  

اس   وأن يبشر النَّاس بالجنة وبعملها، وينذر النَّاس النار وعملها، ويستألف النَّاس حتَّى يتفقَّهوا في الدين، ويعلم النَّ
اس أن         رة، وأن ينهى النَّ ر الحج والحج األصغر العم معالم الحج وسننه وفرائضه وما أمره اهللا به، والحج األآب
ي الرجل في     يصلِّي الرجل في ثوب واحد صغير إال أن يكون واسعًا فيخالف بين طرفيه عاتقيه، وينهى أن يحتب

نهم هيج    ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى السماء، وال ينقض شعر رأسه إذا  ان بي عفى في قفاه، وينهى النَّاس إن آ
ائر     ى العش أن يدعو إلى القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم إلى اهللا وحده ال شريك له، فمن لم يدع إلى اهللا ودعى إل



 

باغ الوضوء   اس بإس أمر النَّ ه، وي ده ال شريك ل ى اهللا وح اؤهم إل ون دع ى يك ه بالسيف حتَّ وا في ل فليعطف والقبائ
روا            وجوههم رهم اهللا عز وجل، وأم ا أم ين، وأن يمسحوا رؤوسهم آم ى الكعب م إل وأيديهم إلى المرافق وأرجله

ل الشمس، وصالة   ى تمي اجرة حتَّ وع والسجود، وأن يغلس الصبح وأن يهجر باله ام الرآ ا وإتم بالصالة لوقته
دو     ى تب ؤخر حتَّ النجوم في السماء، والعشاء     العصر والشمس في األرض مبدرة، والمغرب حين يقبل الليل ال ت

انم خمس     أول الليل، وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي بها، والغسل عند الرواح إليها، وأمره أن يأخذ من المغ
اهللا، وما آتب على المؤمنين من الصدقة من العقار فيما سقى المغل، وفيما سقت السماء العشر، وما سقى الغرب 

رة، وفي آل        فنصف العشر، وفي آل عشر من  ر بق ين من البق اإلبل شاتان، وفي عشرين أربع شياه، وفي أربع
ثالثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفي آل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة، فإنها فريضة اهللا التي 

لم من يهودي أو نصراني إسالماً      خالصًا من    افترض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد فهو خير له، ومن أس
ه ال    نفسه فدان دين اإلسالم، فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم، ومن آان على يهوديته أو نصرانيته فإن
ة        ه ذم إن ل ك ف اب، فمن أدى ذل يغير عنها، وعلى آل حالم ذآر وأنثى حر أو عبد دينار واف أو عرضه من الثي

ه عدو اهللا ورسول ك فإن ع ذل يكم اهللا ورسوله، ومن من د والسالم عل ى محم ًا، صلوات اهللا عل ؤمنين جميع ه والم
    .   ورحمة اهللا وبرآاته

  
ن حزم، عن                قال الحافظ البيهقي ن عمرو ب د ب ن محم ي بكر اب وقد روى سليمان بن داود عن الزُّهري، عن أب

اه في ا        ا ذآرن رة، ونقصان عن بعض م ر    أبيه، عن جده هذا الحديث موصوًال بزيادات آثي دِّيات وغي اة، وال لزآ
    . ذلك

  
    . ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في سننه مطوًال   قلت

  
    . وأبو داود في آتاب المراسيل، وقد ذآرت ذلك بأسانيده وألفاظه في السنن وهللا الحمد والمنة

  
اس، وأخذ صدقاتهم وأخماسهم        وسنذآر بعد الوفود بعث النَّبّي صلَّى اهللا  يم النَّ يمن لتعل ى ال عليه وسلَّم األمراء إل

    . معاذ بن جبل، وأبو موسى، وخالد بن الوليد، وعلي ابن أبي طالب رضي اهللا عنهم أجمعين
  
  قدوم جرير بن عبد اهللا البجلي وإسالمه  
  

ال حدَّثنا أبو قطن، حدَّثني يونس عن المغيرة بن    قال اإلمام أحمد ر     شبل ق ال جري ة أنخت         ق وت من المدين ا دن لم
اس         اني النَّ لَّم يخطب فرم ه وس راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، ثم دخلت فإذا رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . بالحدق
  

ال          فقلت لجليسي لَّم، ق ه وس ي رسول اهللا صلَّى اهللا علي م    يا عبد اهللا هل ذآرن ا هو     ذآرك بأحسن   ! نع ذآر، بينم ال
ى           يخطب إذ عرض له في خطبته، وقال ر ذي يمن إال أن عل ج من خي ذا الف يدخل عليكم من هذا الباب أو من ه

     وجهه مسحة ملك
  

    . فحمدت اهللا عز وجل على ما أبالني   قال جرير
  

    . سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شبل   فقلت له   قال أبو قطن
  
    ! نعم   قال
  

    . ثم رواه اإلمام أحمد عن أبي نعيم وإسحاق بن يوسف
  

ن               رة ب بيعي، عن المغي ي إسحاق الس ونس، عن أب تهم عن ي ن موسى ثالث وأخرجه النسائي من حديث الفضل ب
    . عن عوف البجلي الكوفي، عن جرير بن عبد اهللا وليس له عنه غيره -ابن شبيل    ويقال -شبل، 

  
ي حازم، عن             وقد  ن أب يس اب د، عن ق ي خال ن أب ة، عن إسماعيل اب رواه النسائي عن قتيبة، عن سفيان بن عيين

    . الحديث   يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك جرير بقصته 
  

    . وهذا على شرط الصحيحين



 

  
ال    حدَّثنا محمد بن عبيد، ثنا إسماعيل عن    وقال اإلمام أحمد ر ق يس، عن جري ي رسول اهللا صلَّى اهللا        ق ا حجبن م

    . عليه وسلَّم منذ أسلمت وال رآني إال تبسم في وجهي
  

    . وقد رواه الجماعة إال أبا داود من طرق، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم عنه
  

لَّ    وفي الصحيحين زيادة ى        وشكوت إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس ده عل ل فضرب بي ى الخي ي ال أثبت عل م أن
    . صدري

  
    .   اللهم ثبته، واجعله هاديًا مهديًا    وقال

  
ه      ه، وزاد في يس عن ذا       -ورواه النسائي عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل، عن ق يكم من ه دخل عل ي

        . ا تقدمفذآر نحو م -   الباب رجل على وجهه مسحة ملك
  

ن سالم            قال الحافظ البيهقي دَّثنا الحسن ب د السماك، ح ن أحم ان ب أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، حدَّثنا أبو عمر وعثم
د       ي خال ن أب دَّثنا إسماعيل اب أو  -السواق، حدَّثنا محمد بن مقاتل الخراساني، حدَّثنا حصين بن عمر األحمسي، ح

ال         عن جرير بن عبد اهللا قال -حازم  قيس ابن أبي ه فق لَّم فأتيت ه وس ر       بعث إلي رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا جري ي
    .    ؟ ألي شيء جئت

  
    . أسلم على يديك يا رسول اهللا   قلت

  
    .   إذا أتاآم آريم قوم فأآرموه    فألقى علي آساء ثم أقبل علي أصحابه فقال   قال
  

ره         ثم قال در خي وم اآلخر، والق يا جرير أدعوك إلى شهادة أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا، وأن تؤمن باهللا والي
    .   وشره، وتصلي الصَّالة المكتوبة، وتؤدِّي الزآاة المفروضة

  
    . ففعلت ذلك، فكان بعد ذلك ال يراني إال تبسم في وجهي

  
    . ب من هذا الوجههذا حديث غري

  
ر     وقال اإلمام أحمد حدَّثنا يحيى بن سعيد القطان، حدَّثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم، عن جري
    . بايعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم على إقام الصالة، وإيتاء الزآاة، والنصح لكل مسلم   بن عبد اهللا قال

  
    . ن من حديث إسماعيل ابن أبي خالد بهوأخرجاه في الصحيحي

  
    . وهو في الصحيحين من حديث زياد بن عالثة، عن جرير به

  
فيان     وقال اإلمام أحمد ي  -حدَّثنا أبو سعيد، حدَّثنا زائدة، ثنا عاصم عن س ل      يعن ا وائ ال    -أب ر ق ا     قلت    عن جري ي

    . رسول اهللا اشترط علي فأنت أعلم بالشرط
  
رأ من               قال لم، وتب اة، وتنصح المس ؤتي الزآ يم الصالة، وت يئًا، وتق ه ش أبايعك على أن تعبد اهللا وحده ال تشرك ب

    .   الشرك
  

    . ورواه النسائي من حديث شعبة عن األعمش، عن أبي وائل، عن جرير
  

    . ير به، فاهللا أعلموفي طريق أخرى عن األعمش، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي نخيلة، عن جر
  

    . ورواه أيضًا عن محمد بن قدامة، عن جرير، عن مغيرة، عن أبي وائل، والشعبي، عن جرير به
  

    . ورواه عن جرير عبد اهللا بن عميرة



 

  
    .  نخيلة ( رواه أحمد منفردًا به، وابنه عبيد اهللا بن جرير، أحمد أيضًا منفردًا به، وأبو جميلة، وصوابه 

  
    . اه أحمد والنسائيورو

  
    . ورواه أحمد أيضًا عن غندر، عن شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن رجل، عن جرير فذآره

  
    . والظاهر أن هذا الرجل هو أبو نخيلة البجلي، واهللا أعلم

  
ثعم         ده خ ان يعب ى ذي الخلصة، بيت آ لم إل ان    وقد ذآرنا بعث النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم له حين أس ة، وآ وبجيل

ة،       الكعبة اليمانية يضاهون به الكعبة التي بمكة، ويقولون للتي ببكة   يقال له ة اليماني تهم الكعب الكعبة الشامية، ولبي
    .   أال تريحني من ذي الخلصة    رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   فقال له

  
ّي صلَّى اهللا عل   ى             فحينئذ شكى إلى النَّب ى صدره حتَّ ة عل ده الكريم ل، فضرب بي ى الخي ه ال يثبت عل لَّم أن ه وس ي

    .   اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا    أثرت فيه، وقال
  

ك       ه من أحمس، فخرب ذل فلم يسقط بعد ذلك عن فرس، ونفر إلى ذي الخلصة في خمسين ومائة راآب من قوم
ه     البيت وحرقه، حتَّى ترآه مثل الجمل ال ل يرًا يق لَّم بش و أرطاة،      األجرب، وبعث إلى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس أب

    . فبشره بذلك، فبرك رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات
  

د ذآر تخريب بيت العزى عل            تح استطرادًا بع د الف دمناه بع ا ق ى والحديث مبسوط في الصحيحين، وغيرهما آم
        . يدي خالد بن الوليد رضي اهللا عنه

  
ن       والظاهر أن إسالم جرير رضي اهللا عنه آان متأخرًا عن الفتح بمقدار جيد، فإن اإلمام أحمد قال ام ب دَّثنا هش ح

ن عب            ر ب د، عن جري ك الجزري عن مجاه ن مال ريم ب د الك د اهللا القاسم، حدثنا زياد بن عبد اهللا بن عالثة بن عب
    . إنما أسلمت بعد ما أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يمسح بعد ما أسلمت   البجلي قال

  
    . تفرد به أحمد وهو إسناد جيد، اللهم إال أن يكون منقطعًا بين مجاهد وبينه

  
رير في مسح الخف، ألن إسالم جرير وثبت في الصحيحين أن أصحاب عبد اهللا بن مسعود آان يعجبهم حديث ج

استنصت النَّاس يا     إنما آان بعد نزول المائدة، وسيأتي في حجة الوداع أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال له
اس                جرير ان من أحسن النَّ ا ذراع، وآ ه طوله ان ذا شكل عظيم، آانت نعل ان صبيًا وآ وإنما أمره بذلك ألنه آ
ال          وجه ه ق ه أن ا في الحديث الصحيح عن ذا روين ًا، وله اس طرف سألت رسول اهللا      ًا، وآان مع هذا من أغض النَّ

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن نظر الفجأة
  

    .   أطرق بصرك    فقال
  
ول اهللا صلَّى اهللا  وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي ابن هنيد أحد ملوك اليمن على رس 

    . عليه وسلَّم
  

ر  ال            قال أبو عمر ابن عبد الب وآهم، ويق وه من مل ان أب ال حضرموت، وآ ان أحد أقي أن رسول اهللا صلَّى اهللا      آ
    .   يأتيكم بقية أبناء الملوك    عليه وسلَّم بشر أصحابه قبل قدومه به، وقال

  
    .   اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده    ه، وقرب مجلسه، وبسط له رداءه، وقالفلما دخل رحب به وأدناه من نفس

  
واستعمله على األقيال من حضرموت، وآتب معه ثالث آتب؛ منها آتاب إلى المهاجر ابن أبي أمية، وآتاب إلى 

رج     فيان فخ ي س ن أب ة اب ه معاوي ل مع ًا، وأرس ه أرض ة، وأقطع ال، والعياهل ر    األقي ه ح كى إلي ال فش ه راج مع
    .   انتعل ظل الناقة    الرمضاء، فقال

  
    . وما يغني عني ذلك لو جعلتني ردفًا   فقال



 

  
    . اسكت فلست من أرادف الملوك   فقال له وائل

  
ه و                 ه، وقرَّب ة فرحب ب ه معاوي ؤمنين فعرف ر الم ة وهو أمي ى معاوي د عل ى وف ن حجر حتَّ ل ب اه،  ثم عاش وائ أدن

    . أعطها من هو أحوج إليها مني   وأذآره الحديث، وعرض عليه جائزة سنية فأبى أن يأخذها، وقال
  

        . روى في ذلك شيئًا  التاريخ ( وأورد الحافظ البيهقي بعض هذا، وأشار إلى أن البخاري في 
  

ه أن رسول اهللا     حدَّثنا حجاج، أنبأنا شعبة    وقد قال اإلمام أحمد ل، عن أبي عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائ
ال  اه         صلَّى اهللا عليه وسلَّم أقطعه أرضًا، ق ا إي ة أن أعطيه ال  -وأرسل معي معاوي اه      أو ق ا إي ال -أعلمه ال     ، ق فق

    . أردفني خلفك   معاوية
  

    . ال تكون من أرداف الملوك   فقلت
  
    . لكأعطني نع   فقال   قال
  

    . انتعل ظل الناقة   فقلت
  
ال سماك    -فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير، فذآرني الحديث     قال ال    -ق ي آنت      فق وددت أن

    . حملته بين يدي
  

    . صحيح   وقد رواه أبو داود والتِّرمذي من حديث شعبة، وقال التِّرمذي
  
    . منتفق أبي رزين العقيلي إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّموفادة لقيط بن عامر ال 
  

ري    قال عبد اهللا بن اإلمام أحمد آتبت     آتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبي
        . إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما آتبت به إليك، فحدِّث بذلك عني

  
ي      قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي، حدَّثني عبد الرحمن بن عياش السمعي األنصاري القبائي من بن

ه              ه، عن عم ي عن أبي ن المنتفق العقيل ن عامر ب ن حاجب ب د اهللا ب عمرو بن عوف، عن دلهم بن األسود بن عب
ى رسول اهللا صلَّى اهللا        وحدَّثنيه أبي األسود عن عاص   لقيط بن عامر قال دلهم دًا إل ًا خرج واف يط أن لقيط م بن لق

    . نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق   عليه وسلَّم ومعه صاحب له يقال له
  

ا                قال لقيط ة، انسالخ رجب فأتين لَّم المدين ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي دمنا عل ى ق فخرجت أنا وصاحبي حتَّ
اس أال       ليه وسلَّم فوافيناه حين انصرف من صالة الغداة، فقام في النَّاس خطيبًا فقالرسول اهللا صلَّى اهللا ع ا النَّ أيه

    .   إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام، أال ألسمعنكم أال فهل من امرئ بعثه قومه
  

ي      اعلم لنا ما يقول رسول اهللا أال ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه،     فقالوا ه الضالل أال إن أو حديث صاحبه، أو يلهي
    . مسئول هل بلغت أال فاسمعوا تعيشوا أال اجلسوا أال أجلسوا

  
    ؟ يا رسول اهللا ما عندك من علم الغيب   فجلس النَّاس، وقمت أنا وصاحبي حتَّى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت   قال
  

    . قطهفضحك لعمر اهللا وهزَّ رأسه، وعلم أني أبتغي لس
  

    . وأشار بيده   ضن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب ال يعلمها إال اهللا    فقال
  

    ؟ وما هي   قلت
  



 

ون،                  قال ه وال تعلم د علم رحم ق ي حين يكون في ال م المن ه، وعل ة أحدآم وال تعلمون ى مني علم المنية قد علم مت
د         وعلم ما في غد وما أنت طاعم غدًا نتين، فيظل يضحك ق ين مس يكم أزل وال تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عل

    .   علم أن غيرآم إلى قريب
  

    . -وعلم يوم الساعة  -لن نعدم من رب يضحك خيرًا    قلت   قال لقيط
  
وا     يا رسول علِّمنا مما ال يعلم النَّاس ومما تعلم، فإنا من قبيل ال يصدقون تصديقنا أح      قلنا ي ترب د، من مذحج الت

    . علينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها
  
ا من                قال ى ظهره دع عل ا ت م تبعث الصائحة، لعمر إلهك م تم ث تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبثون ما لبث

د     األرض وق بالد، فأرسل      شيء إال مات، والمالئكة الذين مع ربك فأصبح ربك عز وجل يطوف ب ه ال خلت علي
ربك السماء تهضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل وال مدفن ميت إال شقت   

ول   ؟ ربك عز وجل مهيم   القبر عنه حتَّى تخلقه من عند رأسه، فيستوي جالسًا فيقول ا رب أمس      لما آان فيه فيق ي
    .   يثًا بأهلهفلعهده بالحياة يتحسبه حد -اليوم 

  
    ؟ يا رسول اهللا آيف يجمعنا بعد ما تفرقنا الرياح، والبلى، والسباع   قلت

  
ا     أنبئك بمثل ذلك في آالء اهللا، األرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت    فقال ال تحي أبدًا، ثم أرسل ربك عليه

م من   السماء فلم تلبث عليك إال أيامًا حتَّى أشرفت  عليها وهي شرية واحدة، فلعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعك
    .   الماء على أن يجمع نبات األرض، فتخرجون من األصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه، وينظر إليكم

  
    . يا رسول اهللا وآيف ونحن ملء األرض، وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه   قلت   قال
  

أنبئك بمثل ذلك في آالء اهللا الشمس والقمر آية منه صغيرة، ترونهما ويريانكم ساعة واحدة ال تضارون في      فقال
    .   رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراآم وترونه من أن ترونهما، ويريانكم ال تضارون في رؤيتهما

  
    ؟ ل بنا ربنا إذا لقيناهيا رسول اهللا فما يفع   قلت

  
اء                    قال ة من الم ده غرف ة، فيأخذ ربك عز وجل بي نكم خافي ه م ه صحائفكم ال يخفى علي ة ل تعرضون عليه بادي

ل الريطة         ه مث ى وجه دع عل لم فت ا المس ا قطرة، فأم ا يخطئ وجه أحدآم منه ا، فلعمر إلهك م بكم به فينضح قل
الحمم األسود أال ثم ينصرف نبيكم، وينصرف على أثره الصالحون فتسلكون  البيضاء، وأما الكافر فتخطمه بمثل

ى     حس، فيقول ربك عز وجل   جسرًا من النار، فيطأ أحدآم الجمرة فيقول أوانه فتطلعون على حوض الرسول عل
يطهره من الطوف  أطماء، واهللا ناهلة عليها ما رأيتها قط، فلعمر إلهك ال يبسط واحد منكم يده إال وقع عليها قدح

    .   والبول، واألذى وتحبس الشمس والقمر فال ترون منهما واحدًا
  
    ؟ يا رسول اهللا فيَم نبصر   قلت   قال
  
    .   مثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته األرض وواجهته الجبال    قال
  
    ؟ جزي من سيآتنا وحسناتنايا رسول اهللا فيَم ن   قلت   قال
  
    .   الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إال أن يعفو    قال
  
    . يا رسول اهللا إما الجنة وإما النار   قلت   قال
  

ال  ة ل            ق ًا، وإن للجن ا سبعين عام ان إال يسير الراآب بينهم نهن باب ا م واب م بعة أب ار س ة لعمر إلهك إن للن ثماني
    .   أبواب ما منها بابان إال يسير الراآب بينهما سبعين عامًا

  
    . يا رسول اهللا فعالَم نطلع من الجنة   قلت

  



 

ه،      قال على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من آأس، ما بها من صداع وال ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعم
    .   ما تعلمون وخير من مثله معه، وأزواج مطهرةوماء غير آسن وفاآهة، لعمر إلهك 

  
    . يا رسول اهللا ولنا فيها أزواج، أو منهن مصلحات   قلت

  
    .   الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا، ويلذونكم غير أن ال توالد    قال
  

    . ، فلم يجبه النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّمأقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه   قلت   قال لقيط
  

    . يا رسول اهللا عالم أبايعك   قلت
  

    .   على إقام الصالة، وإيتاء الزآاة، وزيال الشرك، وأن ال تشرك باهللا إلهًا غيره    فبسط النَّبّي يده وقال
  

ال  ين المشرق والمغرب، فقبض النَّ         قلت    ق ا ب ا م ي        وإن لن ده وبسط أصابعه وظن أن لَّم ي ه وس ّي صلَّى اهللا علي ب
    . مشترط شيئًا ال يعطينيه

  
    . تحل منها حيث شئنًا وال يجني منها امرؤ إال على نفسه   قلت   قال
  

    .   وذلك لك تحل حيث شئت وال تجني عليك إال نفسك    فبسط يده وقال
  
    . فانصرفنا عنه   قال
  

    .   إن هذين من لعمر إلهك أتقى النَّاس في األولى واآلخرة    الثم ق
  

    ؟ يا رسول اهللا بنو المنتفق أهل ذلك منهم   فقال له آعب بن الحدارية أحد بني آالب منهم
  
ر في    يا رسول اهللا هل ألحد ممن      فقلت -وذآر تمام الحديث إلى أن قال  -فانصرفنا وأقبلت عليه    قال مضى خي

    . جاهليته
  
    . واهللا إن أباك المنتفق لفي النار   فقال رجل من عرض قريش   قال
  
فلكأنه وقع حر بين جلدتي وجهي ولحمي مما قال، ألني على رؤس النَّاس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول     قال

    . اهللا، ثم إذا األخرى أجمل
  

    ؟ هللا وأهلكيا رسول ا   فقلت
  
ل      قال ا         وأهلي لعمر اهللا، ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فق د، فأبشرك بم أرسلني إليك محم

    .   يسوءك تجر على وجهك، وبطنك في النار
  

ال ت   ق ا      قل د آ اه، وق نون إال إي ل ال يحس ى عم انوا عل د آ ك، وق م ذل ل به ا فع ا رسول اهللا م م ي بون أنه نوا يحس
    . مصلحون

  
فمن عصى نبيه آان من الضالين، ومن أطاع نبيه آان  -نبيًا    يعني -ذلك بأن اهللا يبعث في آخر آل سبع أمم     قال

    .   من المهتدين
  

    . هذا حديث غريب جدًا، وألفاظه في بعضها نكارة
  

    .  آتاب البعث والنشور ( وقد أخرجه البيهقي في 
  

    .  العاقبة ( وعبد الحق اإلشبيلّي في 



 

  
    .  التذآرة في أحوال اآلخرة ( والقرطبي في آتاب 

  
    . وسيأتي في آتاب البعث والنشور إن شاء اهللا تعالى

  
    . وفادة زياد بن الحارث رضي اهللا عنه 
  

ك القطيعي،         أنبأنا أبو أحمد األسداباذي بها، أنبأنا أ   قال الحافظ البيهقي ن مال دان ب ن حم ر ب ن جعف د ب بو بكر أحم
اد         م، حدثني زي ن أنع اد ب ن زي رحمن ب حدثنا أبو علي بشر بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن عبد ال

ه          بن نعيم الحضرمي، سمعت زياد بن الحارث الصدائي يحدِّث قال لَّم فبايعت ه وس أتيت رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . الم، فأخبرت أنه قد بعث جيشًا إلى قوميعلى اإلس

  
    . يا رسول اهللا أردد الجيش وأنا لك بإسالم قومي وطاعتهم   فقلت

  
    .   اذهب فردهم    فقال لي

  
    . إن راحلتي قد آلَّت، فبعث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم رجًال فردهم ! يا رسول اهللا   فقلت

  
    . وآتبت إليهم آتابًا فقدم وفدهم بإسالمهم   قال الصدائي

  
    .   إنك لمطاع في قومك ! يا أخا صداء    فقال لي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . بل هو اهللا هداهم لإلسالم   فقلت

  
    .   أفال أومرك عليهم    فقال

  
    . بلى يا رسول اهللا   قلت

  
    . فكتب لي آتابًا أمَّرني   قال
  

    . يا رسول اهللا مر لي بشيء من صدقاتهم   فقلت
  
    .    ! نعم     قال
  

    . فكتب لي آتابًا آخر
  

زل               قال الصدائي ك المن اه أهل ذل زًال فأت لَّم من ه وس زل رسول اهللا صلَّى اهللا علي فاره، فن وآان ذلك في بعض أس
    . أخذنا بشيء آان بيننا وبين قومه في الجاهلية   لونيشكون عاملهم، ويقو

  
    .    ؟ أوفعل ذلك    فقال رسول اهللا

  
    .  ! نعم    قالوا

  
    .   ال خير في اإلمارة لرجل مؤمن    فالتفت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى أصحابه وأنا فيهم فقال

  
    . يا رسول اهللا أعطني   خل قوله في نفسي ثم أتاه آخر فقالفد   قال الصدائي

  
    .   من سأل النَّاس عن ظهر غنًى فصداع في الرأس وداء في البطن    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . أعطني من الصدقة   فقال السائل



 

  
إن  إن اهللا لم يرَض في الص    فقال رسول اهللا دقات بحكم نبي وال غيره حتَّى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، ف

    .   آنت من تلك األجزاء أعطيتك
  

    . فدخل ذلك في نفسي أني غني، وإني سألته من الصدقة   قال الصدائي
  
ان أ     قال ًا، فك ه      ثم إن رسول اهللا اعتشى من أول الليل فلزمته وآنت قريب ه، ويستأخرون من صحابه ينقطعون عن

    ؟ أقيم يا رسول اهللا   ولم يبق معه أحد غيري، فلما آان أوان صالة الصبح أمرني فأذَّنت، فجعلت أقول
  

ّي وهو متالحق         ال    فجعل ينظر ناحية المشرق إلى الفجر، ويقول م انصرف إل حتَّى إذا طلع الفجر نزل فتبرز، ث
    .    ؟ هل من ماء يا أخا ُصداٍء    الأصحابه، فق

  
    . ال إال شيء قليل ال يكفيك   قلت

  
    .   اجعله في إناء ثم ائتني به    فقال

  
    . فرأيت بين إصبعين من أصابعه عينًا تفور   ففعلت فوضع آفه في الماء قال

  
ه       فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لوال أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا، ناد في أصحابي من ل

    .   حاجة في الماء
  

    . فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم شيئًا، ثم قام رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى الصالة فأراد بالل أن يقيم
  

    .   ذَّن فهو يقيمإن أخا صداء أذَّن ومن أ    فقال له رسول اهللا
  

    . يا رسول اهللا أعفني من هذين   فأقمت، فلما قضى رسول اهللا الصالة أتيته بالكتابين، فقلت   قال الصدائي
  

    .    ؟ ما بدا لك    فقال
  

    .  وبرسولهوأنا أومن باهللا   ال خير في اإلمارة لرجل مؤمن    سمعتك يا رسول اهللا تقول   فقلت
  

    . وسألتك وأنا غني   من سأل النَّاس عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس وداء في البطن    وسمعتك تقول للسائل
  

    .   هو ذاك، فإن شئت فأقبل وإن شئت فدع    فقال
  

    . أدع   فقلت
  

    .   مفدلني على رجل أؤمره عليك    فقال لي رسول اهللا
  

    . فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمَّره عليهم
  

ا        ثم قلنا ا فتفرقن ل ماؤه يا رسول اهللا إن لنا بئرًا إذا آان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها، وإذا آان الصيف ق
    ! عنا ماؤها، فنجتمع عليه وال نتفرقعلى مياه حولنا، فقد أسلمنا وآل من حولنا عدو، فادع اهللا لنا في بئرنا فيس

  
    . فدعا سبع حصيات فعرآهن بيده ودعا فيهن

  
    .   اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا واحدة واحدة، واذآروا اهللا    ثم قال

  
    . -البئر    يعني -ففعلنا ما قال لنا فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى قعرها    قال الصدائي

  



 

    . وهذا الحديث له شواهد في سنن أبي داود، والتِّرمذي، وابن ماجه
  

ادة في           ن عب ن سعد ب يس ب ة ق رة الجعران د عم وقد ذآر الواقدي أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان بعث بع
ال     نهم فق وا رجًال م ومي       أربعمائة إلى بالد صداء فيوطئها، فبعث رد عن ق دم        جئتك لت م ق م، ث ك به ا ل الجيش وأن

    . وفدهم خمسة عشر رجًال، ثم رأى منهم حجة الوداع مائة رجل
  

ن الحارث                    اد ب يم، عن زي ن نع اد ب م، عن زي ن أنع اد ب ن زي رحمن ب د ال وري، عن عب دي عن الث ثم روى الواق
      . الصدائي قصته في األذان

  
  
  
  

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وفادة الحارث بن حسان البكري إلى
  

ي النجود      قال اإلمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو المنذر سالم بن سليمان النحوي، حدثنا عاصم ابن أب
لَّم       عن أبي وائل، عن الحارث البكري قال ه وس خرجت أشكو العالء بن الحضرمي إلى رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . ربذة، فإذا عجوز من بني تميم منقطع بهافمررت بال
  

    .  ؟ يا عبد اهللا إن لي إلى رسول اهللا حاجة، فهل أنت مبلغي إليه   فقالت
  
فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبالل متقلد السيف بين يدي رسول     قال

    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
    ؟ ما شأن النَّاس   قلتف
  

    . يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهًا   قالوا
  
    . رحله، فاستأذنت عليه، فأذن لي فدخلت فسلمت   فجلست فدخل منزله، أو قال   قال
  

    .    ؟ هل آان بينكم وبين تميم شيء    فقال
  

يهم، ومررت بعجوز       ! نعم   قلت دائرة عل ا هي           وآانت ال ك، وه ا إلي ألتني أن أحمله ا، فس يم منقطع به ي تم من بن
    . بالباب، فأذن لها فدخلت

  
    . يا رسول اهللا إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزًا فاجعل الدهناء، فحميت العجوز واستوفزت   فقلت

  
    .  ؟ يا رسول اهللا أين يضطر مضرك   وقالت

  
ال      قلت   قال ا ق ي م اهللا              إن مثل ي خصمًا، أعوذ ب ا آانت ل ذه، وال أشعر أنه ا حملت ه األول معزى حملت حتفه

    . ورسوله أن أآون آوافد عاد
  

    . وهي أعلم بالحديث منه ولكن تستطعمه  ؟ وما وافد عاد   قالت هي
  

ده شه          إن عاد قحطوا، فبعثوا وفدًا لهم يقال له   قلت ام عن ر، فأق ن بك ة ب ه    قيل، فمر بمعاوي قيه الخمر وتغني رًا يس
ال         جاريتان، يقال رة فق ال مه ى جب ى مريض           الجرادتان، فلما مضى الشهر خرج إل م أجيء إل م ل م إنك تعل الله

أ       ر، فأوم ا اخت ودي منه فأداويه، وال إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادًا ما آنت تسقيه، فمرت به سحابات سود فن
    . نها خذها رمادًا رمددًا، ال تبقي من عاد أحدًاإلى سحابة منها سوداء، فنودي م

  
    . فلما بلغني أنه أرسل عليهم الريح إال بقدر ما يجري في خاتمي هذا حتَّى هلكوا   قال
  



 

    . ال يكن آوافد عاد   وآانت المرأة أو الرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا   -أبو وائل وصدق  -قال 
  

    . نسائي من حديث أبي المنذر سالم بن سليمان بهوقد رواه التِّرمذي وال
  

ي النجود، عن الحارث         ن أب ورواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم اب
    . البكري، ولم يذآر أبا وائل

  
    . وهكذا رواه اإلمام أحمد عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن الحارث

  
    . عن أبي وائل، عن الحارث آما تقدَّم والصواب عن عاصم،

  
   

  وفادة عبد الرحمن ابن أبي عقيل مع قومه 
  

ن          قال أبو بكر البيهقي د ب ن محم د ب ر محم و جعف أنبأنا أبو عبد اهللا إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، أنبأنا أب
ا   عبد اهللا البغدادي، أنبانا علي بن الجعد عبد العزيز،  ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا أبو خالد يزيد األسدّي، ثن

ال       ل ق ي عقي ن أب رحمن اب د ال د       عون ابن أبي جحيفة، عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، عن عب انطلقت في وف
ج عليه، فلما إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأتيناه فأنخنا بالباب، فما في النَّاس رجل أبغض إلينا من رجل نل

يا رسول اهللا أال سألت ربك     فقال قائل منا   قال  . دخلنا وخرجنا فما في النَّاس رجل أحب إلينا من رجل دخلنا عليه
    ؟ ملكًا آملك سليمان

  
ال     قال م ق ليمان، إن اهللا           فضحك رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ث ك س د اهللا أفضل من مل  عز  فلعل صاحبك عن

ه إذ عصوه               ى قوم ا عل ا به نهم من دع ا، وم ا فأعطيه نهم من اتخذها دني وجل لم يبعث نبيًا إال أعطاه دعوة، فم
    .   فأهلكوا، وإنَّ اهللا أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة ألمتي يوم القيامة

  
  قدوم طارق بن عبيد اهللا وأصحابه  
  

ه   روى الحافظ البيهقي من طريق أبي خبا ال ل ومي يق    ب الكلبي عن جامع بن شداد المحاربي، حدثني رجل من ق
ال إله إال    يا أيها النَّاس قولوا   إني لقائم بسوق ذي المجاز إذ أقبل رجل عليه جبة وهو يقول   طارق بن عبد اهللا قال

    . بيا أيها النَّاس إنه آذا   اهللا تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وهو يقول
  

    ؟ من هذا   فقلت
  

    . هذا غالم من بني هاشم يزعم أنه رسول اهللا   فقالوا
  
    ؟ من هذا الذي يفعل به هذا   قلت   قال
  

    . هذا عمه عبد العزى   قالوا
  
ا من حيطانه         قال ا دنون ا، فلم ا  فلما أسلم النَّاس وهاجروا، خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من تمره ا ونخله
    ؟ من أين أقبل القوم   لو نزلنا فلبسنا ثيابًا غير هذه، إذا رجل في طمرين فسلم علينا وقال   قلت

  
    . من الربذة   قلنا
  
    ؟ وأين تريدون   قال
  
    . نريد هذه المدينة   قلنا
  
    ؟ ما حاجتكم منها   قال
  



 

    . نمتار من تمرها   قلنا
  
    . ة لنا، ومعنا جمل أحمر مخطومومعنا ظعين   قال
  

    ؟ أتبيعوني جملكم هذا   فقال
  
    . بكذا وآذا صاعًا من تمر ! نعم   قلنا
  
    . فما استوضعنا مما قلنا شيئًا، وأخذ بخطام الجمل وانطلق، فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها   قال
  
    . وال أخذنا له ثمنًا ما صنعنا واهللا ما بعنا جملنا ممن يعرف،   قلنا
  
ل       تقول المرأة التي معنا   قال م، إذ أقب ثمن جملك واهللا لقد رأيت رجًال آأن وجهه شقة القمر ليلة البدر، أنا ضامنة ل

ال ل فق ا،         الرج بعنا، واآتلن ا، وش توفوا، فأآلن الوا، واس بعوا، واآت وا، واش رآم فكل ذا تم يكم، ه ول اهللا إل ا رس أن
ول واستوفينا،     ثم دخلنا المدينة، فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب النَّاس، فأدرآنا من خطبته وهو يق

    .   تصدقوا فإن الصدقة خير لكم، اليد العليا خير من اليد السفلى، أمك وأباك، وأختك وأخاك، وأدناك أدناك 
  

ال     نصار، فقالرجل من األ   إذ أقبل رجل من بني يربوع أو قال ة، فق    يا رسول اهللا لنا في هؤالء دماء في الجاهلي
    /   ص/ ج (   .   إنَّ أبًا ال يجني على ولد، ثالث مرات 

  
ي         ن أب اد اب ن زي د ب وقد روى النسائي فضل الصدقة منه عن يوسف بن عيسى، عن الفضل بن موسى، عن يزي

    . ن طارق بن عبد اهللا المحاربي ببعضهالجعد، عن جامع بن شداد، ع
  

ن   ورواه الحافظ البيهقي أيضًا عن الحاآم، عن األصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن يزيد ب
ا       فقالت الظعينة   زياد، عن جامع بن طارق بطوله، آما تقدم وقال فيه در م ال تالوموا فلقد رأيت وجه رجل ال يغ

    . شبه بالقمر ليلة البدر من وجههرأيت شيئا أ
  
  قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي صاحب بالد معان  
  

لَّم رسوًال                قال ابن إسحاق ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي اثي إل م النف افرة الجذامي ث ن عمرو الن وبعث فروة ب
يهم         ى من يل روم عل امًال لل روة ع ان ف ا       بإسالمه، وأهدى له بغلة بيضاء، وآ ان وم ه مع ان منزل من العرب، وآ

    . حولها من أرض الشام، فلما بلغ الرُّوم ذلك من إسالمه طلبوه حتَّى أخذوه فحبسوه عندهم
  

     فقال في محبسه ذلك
  

  والرُّوُم بين الباِب َوالَقَرواِن * َطِرَقْت ُسليمى َموَهنا أصَحابي 
  

  َأْن َأْغَفى َوَقْد َأْبَكاني َوهمْمُت * صَد الَخياُل وساءُه َما َقْد َرَأى 
  

  سلمى وال تديُن لإلتياِن * ال َتْكَحَلنَّ العين بعدي إثمدًا 
  

  َوسط األعَزة ال يحصَّ ِلساني * َولقْد َعلمَت َأبا آبيشة َأنني 
  

  ولئن بقيُت ليعرفنَّ َمكاني * َفلِئن َهلكُت لتفقدنَّ َأخاُآُم 
  

  جودٍة وشجاعٍة وبياِن  من* َولقد جمعُت أجلَّ ما جمَع الفتى 
  
     عفرى بفلسطين قال   فلما أجمعت الرُّوم على صلبه على ماء لهم يقال له   قال
  

  على ماِء َعفَّرى فوق إحدى الرواحِل * أال َهل أتى َسلمى بأنَّ َحليَلها 



 

  
  مشذَّبه أطراُفها بالمناجِل * على َناقة لم يضرِب الفحُل ُأمها 

  
     هري أنهم لما قدموه ليقتلوه قالوزعم الزُّ   قال
  

  سَلٌم لربي َأعظمي وَمقامي * َبّلغ َسَراة المْسلمين بأنني 
  
    . ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء، رحمه اهللا، ورضي عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه   قال
  
  
    . سلَّمقدوم تميم الداري على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه و 
  

  في خروج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وإيمان من آمن به 
  

ن الحسن                 أخبرنا د ب ن أحم د ب و بكر محم ا أب ابور، أنبان ن نصرويه المروزي بنيس د ب أبو عبد اهللا سهل بن محم
ر،  القاضي، أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان، حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبير، أنبأ نا وهب بن جري

ى رسول اهللا صلَّى اهللا       حدثنا أبي سمعت غيالن بن جرير يحدِّث عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت قدم عل
ى          فينته، فسقطوا إل ه س ه رآب البحر فتاهت ب عليه وسلَّم تميم الداري، فأخبر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن

    ؟ من أنت   فلقي إنسانا يجر شعره فقال له جزيرة فخرجوا إليها يلتمسون الماء،
  
    . أنا الجساسة   قال
  

    . فأخبرنا   قالوا
  
    ؟ من أنتم   ال أخبرآم، ولكن عليكم بهذه الجزيرة فدخلناها، فإذا رجل مقيد فقال   قال
  
    . ناس من العرب   قلنا
  
    ؟ ما فعل هذا النَّبّي الذي خرج فيكم   قال
  
    . قد آمن به النَّاس واتبعوه وصدقوه   قلنا
  
    . ذلك خير لهم   قال
  
    . أفال تخبروني عن عين زعر ما فعلت   قال
  

    . ما فعل نخل بيسان هل أطعم بعد   فأخبرناه عنها، فوثب وثبة آاد أن يخرج من وراء الجدار ثم قال
  

    . وقد أذن لي في الخروج لوطئت البالد آلها غير طيبةأما ل   أنه قد أطعم، فوثب مثلها، ثم قال   فأخبرناه
  

    .   هذه طيبة، وذاك الدجال    فأخرجه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فحدَّث النَّاس فقال   قالت
  

ة          ن شراحيل الشعبي، عن فاطم وقد روى هذا الحديث اإلمام أحمد، ومسلم، وأهل السنن من طرق عن عامر ب
    . نت قيسب

  
    . وقد أورد له اإلمام أحمد شاهدًا من رواية أبي هريرة، وعائشة أم المؤمنين

  
    . وسيأتي هذا الحديث بطرقه وألفاظه في آتاب الفتن

  
    . وذآر الواقدي وفد الدارين من لخم وآانوا عشرة



 

  
  وفد بني أسد  
  

انوا عشرة؛       أنَّه قدم على رسول اهللا صلَّى اهللا   وهكذا ذآر الواقدي ي أسد وآ د بن  عليه وسلَّم في أول سنة تسع وف
نهم لم وحسن     م م أس ك، ث د ذل وة بع ذي ادعى النب د ال ن خويل ة ب د، وطليح ن معب ن األزور، ووابصة ب ضرار ب

يم        إسالمه، ونفادة بن عبد اهللا بن خلف، فقال له رئيسهم حضرمي بن عامر ل البه درع اللي اك نت يا رسول اهللا أتين
نُّ            {    ي سنة شهباء، ولم تبعث إلينا بعثًا، فنزل فيهمف ُه َيُم ِل اللَّ َلاَمُكْم َب يَّ ِإْس وا َعَل ا َتُمنُّ ْل َل َلُموا ُق َك َأْن َأْس َيُمنُّوَن َعَلْي

    .  ]    الحجرات [   } َعَلْيُكْم َأْن َهَداُآْم ِلْلِإيَماِن ِإْن ُآْنُتْم َصاِدِقيَن
  

ال      يقال لهم وآان فيهم قبيلة ر اسمهم فق و الرشدة       بنو الرتية، فغي تم بن ه         أن د استهدى رسول اهللا صلَّى اهللا علي وق
م    ا فل وسلَّم من نفادة بن عبد اهللا بن خلف ناقة تكون جيدة للرآوب وللحلب من غير أن يكون لها ولد معها، فطلبه

م         يجدها إال عند ابن عم له فجاء بها، فأمره رسو قاه سؤره، ث ا وس ا فشرب منه لَّم بحلبه ه وس ل اهللا صلَّى اهللا علي
    .   اللهم بارك فيها وفيمن منحها    قال
  

    . يا رسول اهللا وفيمن جاء بها   فقال
  

  ص/ ج (   .   وفيمن جاء بها    فقال
  
  وفد بني عبس  
  

    . ة نفر وسماهم الواقديأنهم آانوا تسع   ذآر الواقدي
  

ا عشرة،      وأمر طلحة بن عبيد اهللا فعقد لهم لواء وجعل شعارهم   أنا عاشرآم    فقال لهم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ي
ة  الذي قدمنا ترجمته في أيام الجا -وذآر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم سألهم عن خالد بن سنان العبسي  هلي

دمت من  - ريش ق رًا لق ثهم يرصدون عي لَّم بع ه وس ه، وذآر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه ال عقب ل ذآروا أن ف
    . الشام، وهذا يقتضي تقدم وفادتهم على الفتح، واهللا أعلم

  
  وفد بني فزارة  
  

وك     حدَّثنا عبد اهللا بن محمد بن عمر الجمحي، عن أبي وجزة السعدي قال   قال الواقدي لما رجع رسول اهللا من تب
يهم       زارة بضعة عشر رجًال؛ ف ي ف ن           وآان سنة تسعة قدم عليه وفد بن يس ب ن ق ن حصن، والحارث ب خارجة ب
    . حصن وهو أصغرهم، على رآاب عجاف فجاؤا مقرين باإلسالم

  
ا، وغرث   يا رسول اهللا أسنتت بالدنا، وهلكت موا   وسألهم رسول اهللا عن بالدهم، فقال أحدهم شينا، وأجدب جناتن

دك         عيالنا، فادع اهللا لنا، فصعد رسول اهللا المنبر ودعا فقال ك، وأحي بل اللهم اسق بالدك وبهائمك، وانشر رحمت
قيا               قنا س م اس ر ضار، الله ًا غي ر آجل، نافع ًا واسعًا، عاجًال غي ًا، طبق ًا مريع الميت، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، مري

    .   سقيا عذاب، وال هدم وال غرق، وال محق، اللهم اسقنا الغيث، وانصرنا على األعداءرحمة، ال 
  

ال ال     ق دعا فق ر ف ول اهللا المنب بتًا، فصعد رس ماء س ا رأوا الس ام      فمطرت فم ى اآلآ ا، عل ا وال علين م حوالين الله
  ص/ج  (   . ء عن المدينة انجياب الثوبفانجابت السما   والظراب، وبطون األودية، ومنابت الشجر

  
  وفد بني مرة  
  

نهم              قال الواقدي ة عشر رجًال؛ م انوا ثالث وك، وآ ه من تب د مرجع ن عوف،       إنهم قدموا سنة تسع عن الحارث ب
أن بالده          روا ب ة، وذآ ي عشر أوقي ن عوف اثنت م فأجازهم عليه السالم بعشر أواق من فضة، وأعطى الحارث ب

    .   اللهم اسقهم الغيث    مجدبة، فدعا لهم فقال
  

    . فلما رجعوا إلى بالدهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
  وفد بني ثعلبة  



 

  
ا     قال الواقدي ه ق دم رسول اهللا صلَّى        لحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن رجل من بني ثعلبة، عن أبي ا ق لم

ا  رون            اهللا عليه وسلَّم من الجعرانة سنة ثمان قدمنا عليه أربعة نفر، فقلن م يق ا، وه ا من قومن نحن رسل من خلفن
    . باإلسالم، فأمر لنا بضيافة، وأقمنا أيامًا ثم جئناه لنودعه

  
ليس عندنا دراهم،    فضة فأعطى آل رجل منا خمس أواق، وقال فجاء ببقر من   أجزهم آما تجيز للوفد    فقال لبالل

    . وانصرفنا إلى بالدنا
  
  
  وفد بني محارب  
  

ال      قال الواقدي وداع،            حدثني محمد بن صالح عن أبي وجزة السعدي ق د محارب سنة عشر في حجة ال دم وف ق
ن سواء،          وهم عشرة نفر؛ فيهم ة ب ه خزيم ن الحارث، وابن الل       سواء ب ان ب ة بنت الحارث، وآ أنزلوا دار رمل ف

ى              يأتيهم بغداء، وعشاء، فأسلموا وقالوا ظ عل ك المواسم أفظ وال أغل م يكن أحد في تل ا، ول نحن على من وراءن
ال         لَّم فق ه وس ه رسول اهللا صلَّى اهللا علي نهم فعرف اني       رسول اهللا منهم، وآان في الوفد رجل م ذي أبق د هللا ال الحم

    . دقت بكحتَّى ص
  

ن سواء         .   إن هذه القلوب بيد اهللا عز وجل      فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ة ب ومسح رسول اهللا وجه خزيم
    . فصارت غرة بيضاء، وأجازهم آما يجيز الوفد، وانصرفوا إلى بالدهم

  
  وفد بني آالب  
  

ان         ة عشر رجًال؛ منهمأنهم قدموا سنة تسع، وهم ثالث   ذآر الواقدي ن سلمى، وآ ار ب لبيد بن ربيعة الشاعر، وجب
لَّم              ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه إل اؤا مع ه، وج ه وأهدى إلي ه وأآرم بينه وبين آعب بن مالك خلة فرحب ب

اب اهللا، وسنة ر     يهم بكت ي   فسلَّموا عليه بسالم اإلسالم، وذآروا له أن الضحاك بن سفيان الكالبي سار ف سوله الت
    . أمره اهللا بها، ودعاهم إلى اهللا فاستجابوا له، وأخذ صدقاتهم من أغنيائهم، فصرفها على فقرائهم

  
  وفد بني رؤاس من آالب 

  
ن            أن رجًال يقال له   ثم ذآر الواقدي ن عامر ب ة ب ن ربيع ن آالب ب ن رؤاس ب عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد ب
    . م على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأسلم، ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى اهللاصعصعة قد

  
ل رجًال       فقالوا ذا قت حتَّى نصيب من بني عقيل مثل ما أصابوا منا، فذآر مقتلة آانت بينهم وأن عمرو بن مالك ه

    . وسلَّم وبلغه ما صنعت فشددت يدي في غل، وأتيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه   من بني عقيل، قال
  

    .   لئن أتاني ألضرب ما فوق الغل من يده    فقال
  

أعرض               ه عن يساره ف ي، فأتيت أعرض عن ه ف ه عن يمين ي السالم، وأعرض فأتيت رد عل فلما جئت سلمت، فلم ي
ارض           عني، فأتيته من قبل وجهه فقلت رب عز وجل ليرتضي فيرضى، ف ي، رضي اهللا   يا رسول اهللا إن ال عن

    . عنك
  
    .   قد رضيت    قال
  
  وفد بني عقيل بن آعب  
  

ق        ذآر الواقدي أقطعهم العقي لَّم ف ه وس ل     -أنهم قدموا على رسول اهللا صلَّى اهللا علي ى عقي ق بن وهي أرض   -عقي
ا أعط       فيها نخيل وعيون، وآتب بذلك آتابًا  ذا م رحيم، ه رحمن ال ًا،     بسم اهللا ال ًا ومطرف د رسول اهللا ربيع ى محم

اب في       وأنسًا، أعطاهم العقيق ما أقاموا الصالة، وآتوا الزآاة، وسمعوا وطاعوا، ولم يعطهم حقًا لمسلم ان الكت فك
    . يد مطرف

  



 

النظيم،     فأعطاه ماء يقال له -وهو أبو رزين  -وقدم عليه أيضًا لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل    قال
    . وبايعه على قومه، وقد قدمنا قدومه، وقصته، وحديثه بطوله، وهللا الحمد والمنة

  
  وفد بني قشير بن آعب  
  

لم، فأعطاه          وذلك قبل حجة الوداع، وقبل حنين، فذآر فيهم ن قشير فأس ر ب لمة الخي قرة بن هبيرة بن عامر بن س
     ًا، وأمره أن يلي صدقات قومه، فقال قرة حين رجعرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وآساه برد

  
  وَأمكنها من نائٍل غير منفِد * َحباَها َرسوُل اِهللا إْذ َنَزلت به 

  
  َوقد أنجحت َحاَجاتها من محمَّد * فَأْضحْت بروِض الخضِر وهي حثيثٌة 

  
  ص/ ج ( ُيروى ألمر العاجز المترِدِد * َعليها فتًى ال يردُف الذم رحُلُه 

  
  وفد بني البكاء  
  

اء، وهو            ذآر أنهم قدموا سنة تسع، وأنهم آانوا ثالثين رجًال؛ فيهم ن البك ادة ب ن عب ة ب ن معاوي ور ب معاوية بن ث
رٌّ            بشر، فقال   يومئذ ابن مائة سنة، ومعه ابن له يقال له ذا ب ي ه رت، وابن د آب رك بمسك وق ي أتب يا رسول اهللا إن

انوا ال           بي، فامسح يهن فك رك عل رًا، وب زًا عف ه، وأعطاه أعن لَّم وجه ه وس وجهه، فمسح رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . يصيبهم بعد ذلك قحط وال سنة

  
     وقال محمد بن بشر بن معاوية في ذلك

  
  َودعا له بالخيِر والبرآاِت * وَأبي الذي َمَسَح الرَّسوُل برأِسِه 

  
  َعفرًا نواحَل َلسن باللحياِت * عنزًا َأعطاُه َأحمُد إْذ أتاه أ

  
  ويعود ذاك الملئ بالغدواِت * يمألن وفد الحيِّ آل عشيٍة 

  
  َوعليِه مني ما حييُت َصالتي * بورْآَن من منٍح وبورَك َمانحًا 

  
  وفد آنانة  
  

م وهو يتجهز إلى تبوك، أن واثلة بن األسقع الليثي قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل   روى الواقدي بأسانيده
وه       ال أب لَّم، فق ه وس واهللا ال    فصلى معه الصبح، ثم رجع إلى قومه فدعاهم وأخبرهم عن رسول اهللا صلَّى اهللا علي

وك،             ى تب لَّم إل ه وس ى سار مع رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه حتَّ أحملك أبدًا، وسمعت أخته آالمه فأسلمت، وجهزت
ا           وهو راآب على بعير لكعب بن ع ة، فلم در دوم ى أآي د إل لَّم مع خال ه وس جرة، وبعثه رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . رجعوا عرض واثلة على آعب بن عجرة ما آان شارطه عليه من سهم الغنيمة
  

    . إنما حملتك هللا عز وجل   فقال له آعب
  
  وفد أشجع  
  

ة رجل، ورئيسهم       ذآر الواقدي م مائ لع، فخرج           أنهم قدموا عام الخندق، وه وا شعب س ة، فنزل ن رخيل مسعود ب
    . إليهم رسول اهللا وأمر لهم بأحمال التمر

  
    . بل قدموا بعد ما فرغ من بني قريظة، وآانوا سبع مائة رجل فوادعهم، ورجعوا ثم أسلموا بعد ذلك   ويقال

  
  وفد باهلة  
  



 

أمانًا، وآتب له آتابًا فيه الفرائض، وشرائع اإلسالم، مطرف بن الكاهن بعد الفتح فأسلم، وأخذ لقومه    قدم رئيسهم
        . آتبه عثمان بن عفَّان رضي اهللا عنه

  
  وفد بني سليم  
  
قيس بن نشبة، فسمع آالمه وسأله عن     وقدم على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم رجل من بني سليم يقال له   قال

ي        أشياء فأجابه، ووعى ذل ه بن ى قوم لم، ورجع إل ى اإلسالم فأس ك آله، ودعاه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إل
ا يشبه         سليم فقال ر، فم اول حمي سمعت ترجمة الرُّوم، وهيمنة فارس، وأشعار العرب، وآهانة الكهان، وآالم مق

    . آالم محمد شيئًا من آالمهم فأطيعوني، وخذوا بنصيبكم منه
  

آانوا ألفًا،    الفتح خرجت بنو سليم فلقوا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بقديد، وهم سبع مائة، ويقال فلما آان عام
يهم الوا      وف لموا، وق انهم فأس ن أعي ة م رداس، وجماع ن م اس ب ر،      العبَّ ا أحم ل لواءن دمتك، واجع ي مق ا ف اجعلن

    . طائف، وحنينًاوشعارنا مقدمًا، ففعل ذلك بهم، فشهدوا معه الفتح، وال
  

     وقد آان راشد بن عبد ربه السلمي يعبد صنمًا، فرآه يومًا وثعلبان يبوالن عليه فقال
  

  َلقد َزلَّ من بالْت عليه الثَعاِلُب * أرٌب يبوُل الثَّعلبان برأسِه 
  

    . ثم شد عليه فكسره، ثم جاء إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأسلم
  

    ؟   ما اسمك    ل اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّموقال له رسو
  
    . غاوي بن عبد العزى   قال
  

هو     عين الرسول، وقال   رهاط، فيه عين تجري يقال لها   ، وأقطعه موضعًا يقال له  بل أنت راشد بن عبد ربه    فقال
    . هد الفتح وما بعدهاوعقد له على قومه، وش   خير بني سليم

  
  وفد بني هالل بن عامر  
  

    . عبد عوف بن أصرم فأسلم، وسماه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عبد اهللا   وذآر في وفدهم
  

زياد بن عبد اهللا بن مالك بن نجير بن    وقبيصة بن مخارق الذي له حديث في الصدقات، وذآر في وفد بني هالل
دخل           الهدم بن روبية ة بنت الحارث، ف ه ميمون زل خالت م من ة يم بن عبد اهللا بن هالل بن عامر، فلما دخل المدين

ي،         عليها، فلما دخل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم منزله رآه فغضب ورجع، فقالت    ن أخت ه اب ا رسول اهللا إنَّ ي
د  م حدرها        فدخل ثم خرج إلى المسجد ومعه زياد فصلى الظهر، ثم أدنا زيادًا ف ى رأسه، ث ده عل ه، ووضع ي عا ل

  ص/ ج (   . ما زلنا نتعرف البرآة في وجه زياد   على طرف أنفه، فكانت بنو هالل تقول
  

     وقال الشاعر لعلي بن زياد
  

  َودعا لُه بالخير عند المسجد * إْن الذي مسح الرَّسول برأسِه 
  

  أو متهٍم أو منجِد  من عابٍر* أْعني زيادًا ال أريد سواءه 
  

  حتَّى تبوَّأ بيته في ُملحِد * ما زال ذاك النُّور في عرنينه 
  
  وفد بني بكر بن وائل  
  

    . أنهم لما قدموا سألوا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن قس بن ساعدة   ذآر الواقدي
  



 

ذي    ليس ذاك منكم، ذاك رجل من إياد تحنف في الجاهلية فوافى    فقال ه ال م بكالم عكاظ، والنَّاس مجتمعون فكلَّمه
    . حفظ عنه

  
    . وآان في الوفد بشير بن الخصاصية، وعبد اهللا بن مرثد، وحسان بن خوط   قال
  

     فقال رجل من ولد حسان
  

  رسول بكر آلَّها إلى النَّبّي * أَنا وحسَّان بن خوط وأبي 
  
  وفد بني تغلب  
  

ة بنت الحارث فصالح         ذآر أنهم آانوا ستة عشر  وا دار رمل ذهب، فنزل يهم صلب ال رجًال مسلمين ونصارى عل
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم النصارى على أن ال يضيعوا أوالدهم في النصرانية، وأجاز المسلمين منهم

  
  وفد تجيب    وفادات أهل اليمن 
  

انوا ثال      ذآر الواقدي م آ ًا          أنهم قدموا سنة تسع، وأنه رهم، وأن غالم ا أجاز غي ر م ة عشر رجًال، فأجازهم أآث ث
    .    ؟ ما حاجتك    منهم قال له رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . يا رسول اهللا أدع اهللا يغفر لي ويرحمني ويجعل غنائي في قلبي   فقال

  
    .   اللهم اغفر له وارحمه، واجعل غناه في قلبه    فقال

  
    . فكان بعد ذلك من أزهد النَّاس

  
  وفد خوالن  
  

لَّم عن صنمهم         ه وس ألهم رسول اهللا صلَّى اهللا علي ذآر أنهم آانوا عشرة، وأنهم قدموا في شعبان سنة عشر، وس
    . عم أنس   الذي آان يقال له

  
ا أحل    أبدلناه خيرًا منه، ولو قد رجعنا لهدمن   فقالوا وا م اه، وتعلموا القرآن والسنن فلمَّا رجعوا هدموا الصنم، وأحل

    . اهللا وحرَّموا ما حرَّم اهللا
  
  وفد جعفّي  
  

ه   ذآر أنهم آانوا يحرمون أآل القلب، فلما أسلم وفدهم أمرهم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بأآل القلب، وأمر ب
     فأخذه ويده ترعد فأآله وقال   يتم إيمانكم حتَّى تأآلوهال     فشوي وناوله رئيسهم وقال

  
  وترعد حين مسَّته َبناني * على أني أآلُت القلب آّرهًا 

  
    . فصل في قدوم األزد على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   بسم اهللا الرَّحمن الرَّحيم 
  

اب   ة الصحابة   ( ذآر أبو نعيم في آت اف   معرف ال          والح ي الحواري ق ن أب د اب ديني من حديث أحم و موسى الم    ظ أب
ن      حدَّثني علقمة بن مرثد بن سويد األزدّي قال   سمعت أبا سليمان الدَّاراني قال حدَّثني أبي عن جدي، عن سويد ب

ه        الحارث قال ا علي ا دخلن لَّم، فلم ه   وفدت سابع سبعة من قومي على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس اه فأعجب وآلمن
    . ما رأى من سمتنا وزينا

  
    ؟   ما أنتم    فقال

  
    . مؤمنون   قلنا



 

  
    .   إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم    فتبسم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقال

  
ا     خمس عشرة خصلة؛ خمس منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن   قلنا ا، وخمس تخلقن بها، وخمس أمرتنا أن نعمل به

    . بها في الجاهلية فنحن عليها إال أن تكره منها شيئًا
  

    .    ؟ ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
    . ، والبعث بعد الموتأمرتنا أن نؤمن باهللا، ومالئكته، وآتبه، ورسله   قلنا
  
    .    ؟ وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها    قال
  
ه         أمرتنا أن نقول   قلنا ال إله إال اهللا، ونقيم الصالة، ونؤتي الزآاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت من استطاع إلي

    . سبيًال
  

    .    ؟ الجاهليةوما الخمسة الذي تخلَّقتم بها في     فقال
  

رك الشماتة       قالوا اء، وت الشكر عند الرخاء، والصَّبر عند البالء، والرِّضى بمر القضاء، والصدق في مواطن اللِّق
    . باألعداء

  
    .   حكماء علماء آادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
اًال         ثم قال وا م أآلون، وال تبن ا ال ت وأنا أريدآم خمسًا فيتم لكم عشرون خصلة إن آنتم آما تقولون، فال تجمعوا م

وا        ه تعرضون، وارغب ه ترجعون وعلي ذي إلي تسكنون، وال تنافسوا في شيء أنتم عنه غدًا تزولون، واتقوا اهللا ال
    .   فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون

  
    . وم من عند رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وحفظوا وصيته، وعملوا بهافانصرف الق

  
     ثم ذآر

  
  وفد آندة  
  

ي عشرة         ه أجازهم بعشر أواق، وأجاز األشعث اثنت وأنهم آانوا بضعة عشر راآبًا عليهم األشعث بن قيس، وأن
    . أوقية، وقد تقدم

  
  وفد الصدف  
  

لموا         قدموا في بض م يس ر، فجلسوا ول ى المنب لَّم يخطب عل ه وس عة عشر راآبًا فصادفوا رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    .    ؟ أمسلمون أنتم    فقال

  
    ! نعم   قالوا

  
    .   فهال سلَّمتم    قال
  

    . السالم عليك أيها النَّبّي ورحمة اهللا وبرآاته   فقاموا قيامًا فقالوا
  

    .   وعليكم السالم اجلسوا    فقال
  

    . فجلسوا وسألوا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن أوقات الصلوات
  



 

  وفد خشين  
  
ك بضعة عشر رجًال              قال د ذل دم بع م ق ر، ث ه خيب وقدم أبو ثعلبة الخشنّي، ورسول اهللا يجهِّز إلى خيبر فشهد مع

    . منهم فأسلموا
  
  بني سعد  وفد 
  

    . ثم ذآر وفد بني سعد هذيم، وبلي وبهراء، وبني عذرة، وسالمان، وجهينة، وبني آلب، والجرميين
  

    . وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح البخاري
  

اويين،              وذآر داريين، والره د ال يس، ووف دان، وسعد العشيرة، وق ن آعب، وهم وفد األزد، وغسان، والحارث ب
    . ني عامر، والمسجع، وبجيلة، وخثعم، وحضرموتوب
  

    . حميدًا، ومخوسًا، ومشرجًا، وأبضعه   وائل بن حجر، وذآر فيهم الملوك األربعة   وذآر فيهم
  

    . لعنهم مع أختهم العّمردة   وقد ورد في مسند أحمد
  

    . وتكلم الواقدي آالمًا فيه طول
  

ر، ونجران، وحيسان،          وذآر وفد أزد  رة، وحمي لم، وجذام، ومه ة، والحدار، وأس ارق، وثمال عمان، وغافق، وب
    . وبسط الكالم على هذه القبائل بطول جدًا

  
    . وقد قدمنا بعض ما يتعلق بذلك وفيما أوردناه آفاية، واهللا أعلم

  
     ثم قال الواقدي

  
  وفد السباع  
  

ال شعيب بن ُعبادة عن عبد ال   حدثني لَّم جالس          مطلب بن عبد اهللا بن حنظب ق ه وس ا رسول اهللا صلَّى اهللا علي بين
    . بالمدينة في أصحابه أقبل ذئب، فوقف بين يديه فعوى

  
ره،           فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ى غي دوه إل يئًا ال يع ه ش هذا وافد السِّباع إليكم، فإن أحببتم أن تفرضوا ل

    .   بتم ترآتموه وتحذَّرتم منه، فما أخذ فهو رزقهوإن أحب
  

ثالث أي         قالوا لَّم بأصابعه ال ه وس ّي صلَّى اهللا علي خالسهم     يا رسول اهللا ما تطيب أنفسنا له بشيء، فأومأ إليه النَّب
    . فولى وله عسالن

  
    . وهذا مرسل من هذا الوجه

  
د    ويشبه هذا الذئب الذئب الذي ذآر في ال  ام أحم ذي رواه اإلم ن           حديث ال ا القاسم ب ارون، أنبان ن ه د ب دَّثنا يزي ح

ال    درّي ق عيد الخ ي س ن أب ي نضرة، ع ن أب دَّاني ع ي      الفضل الح ا الراع ذها، فطلبه اة فأخ ى ش ذئب عل دا ال ع
    . فانتزعها منه، فأقعى الذئب على ذنبه

  
    . أال تتقي اهللا تنزع مني رزقًا ساقه اهللا إلّي   فقال

  
    . يا عجبًا، ذئب مقٍع على ذنبه يكلمني آالم اإلنس   فقال

  
د           ؟ أال أخبرك بأعجب من ذلك   فقال الذئب ا ق اء م اس بأنب ر النَّ رب يخب لَّم بيث ه وس محمد رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . سبق



 

  
ة من ز      قال ى زاوي ى رسول اهللا صلَّى اهللا      فأقبل الراعي يسوق غنمه حتَّى دخل المدينة، فزاواها إل م أت ا، ث واياه

ودي    لَّم فن ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي أمر رس أخبره، ف لَّم ف ه وس ي     علي ال لألعراب رج، فق م خ ة، ث    الصالة جامع
    . ، فأخبرهم  أخبرهم 

  
ساعة حتَّى تكلِّم السباع اإلنس، وتكلم صدق والذي نفس محمد بيده ال تقوم ال    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

    .   الرجل عذبة سوطه، وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده
  

    . عن سفيان بن وآيع بن الجراح، عن أبيه، عن القاسم بن الفضل به   وقد رواه التِّرمذي
  

    . ه، وهو ثقة مأمون عند أهل الحديثحسن غريب صحيح، ال نعرفه إال من حديث القاسم بن الفضل ب   وقال
  

    . وثَّقه يحيى وابن مهدي
  

ا شعيب      وقد رواه اإلمام أحمد أيضًا   قلت زة      -حدَّثنا أبو اليمان، أنبأن ي حم ن أب ي      -هو اب ن أب د اهللا اب حدثني عب
    . سط من هذا السياقالحسين، حدَّثني مهران، أنبأنا أبو سعيد الخدرّي حدَّثه، فذآر هذه القصة بطولها بأب

  
    . وحدَّث أبو سعيد فذآره   حدَّثنا أبو النضر، ثنا عبد الحميد بن بهرام، ثنا شهر قال   ثم رواه أحمد

  
    . وهذا السِّياق أشبه، واهللا أعلم

  
    . وهو إسناد على شرط أهل السُّنن، ولم يخرِّجوه

  
    . لهجرةفصل ذآر وفود الجن بمكة قبل ا 
  

اف      الى في سورة األحق ه تع وإذ  (    وقد تقدم ذآر وفود الجن بمكة قبل الهجرة، وقد تقصينا الكالم في ذلك عند قول
، فذآرنا ما ورد من األحاديث في ذلك واآلثار، وأوردنا حديث سواد    صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

     ا رواه عن رئيه الذي آان يأتيه بالخبر حين أسلم الرئي، حين قال لهبن قارب الذي آان آاهنًا فأسلم، وم
  

  وشِدها العيَس بأحالِسَها * عجبُت للجنِّ وأنجاسَها 
  

  ما مؤمُن الجّن آأرجاِسَها * تهوي إلى مكَة تبغي الُهدى 
  

  واسُم بعينيَك إلى راِسها * فانهضْ إلى الَصفوِة من هاشٍم 
  

     ثم قوله
  

  وشِدَها العيَس بأقتابَها * جّن وَتطالبَها عجبُت لل
  

  ليَس قداَمها آأذنابَها * تهوي إلى َمكَة تبغي الهَدى 
  

  واسُم بعينيَك إلى بابها * فانهضْ إلى الَصفوِة مْن هاشٍم 
  

  وشدَّها العيَس بأآواِرها * عجبُت للجنِّ وتخبارها    ثم قوله
  

  لشر آأخياِرَها ليَس ذوو ا* تهوي إلى مكَة تبغي الُهدى 
  

  ما مؤمُنوا الجنِّ َآُكفَّاِرَها * فانهضْ إلى الَصفوِة مْن هاشٍم 
  



 

ة،          د والمن ة، وهللا الحم ه آفاي ا في ك بم ك هنال ا ذل وهذا وأمثاله مما يدل على تكرار وفود الجن إلى مكة، وقد قررن
        . وبه التوفيق

  
ا        وقد أورد الحافظ أبو بكر البيهقي ه ز، أحببن رًا أو موضوعًا ولكن مخرجه عزي ل منك ا هنا حديثًا غريبًا جدًا، ب

ن        دالئل النبوة ( أن نورده آما أورده، والعجب منه فإنه قال في  يس ب ن الق يم ب ن اله باب ماروي في قدوم هامة ب
     إبليس على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وإسالمه

  
د ب    ن سهل             أخبرنا أبو الحسين محم ه ب ن حمدوي د ب و نصر محم ا أب ه اهللا، أنبأن وي رحم ن داود العل ن الحسين ب

ن عمر          افع، عن اب ي عن ن ي أب القاري المروزي، ثنا عبد اهللا بن حماد اآلملي، ثنا محمد ابن أبي معشر، أخبرن
ى ج        قال عمر رضي اهللا عنه   قال لَّم عل ه وس ّي صلَّى اهللا علي ل      بينا نحن قعود مع النَّب ة، إذ أقب ال تهام ل من جب ب

      ؟ نغمة جن وغمغمتهم، من أنت    شيخ بيده عصا فسلم على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فرد عليه السالم، ثم قال
  
    . أنا هامة بن الهيم بن القيس بن إبليس   قال
  

      ؟ ن إبليس إال أبوان، فكم أتى لك من الدهرفما بينك وبي    فقال النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
ام، وآمر        قال قد أفنيت الدنيا عمرها إال قليًال ليال قتل قابيل هابيل آنت غالمًا ابن أعوام، أفهم الكالم وأمر باآلآ

    . بإفساد الطَّعام وقطيعة األرحام
  

    .   لشَّيخ المتوسم، والشَّاب المتلومبئس عمل ا    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
م              قال ه، فل ه من قوم وح في مسجده مع من آمن ب ذرني من الترداد إني تائب إلى اهللا عز وجل، إني آنت مع ن

    . أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتَّى بكى وأبكاني
  

    . ن من الجاهلينال جرم إني على ذلك من النَّادمين، وأعوذ باهللا أن أآو   وقال
  
    ؟ يا نوح إني آنت ممن اشترك في دم السَّعيد الشَّهيد هابيل بن آدم، فهل تجد لي عندك توبة   قلت   قال
  
ى اهللا            قال اب إل د ت يس من عب ه ل ي أن زل اهللا عل يا هام همَّ بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة، إني قرأت فيما أن

    . اهللا عليه، قم فتوضأ واسجد هللا سجدتين بالغ أمره ما بلغ إال تاب
  
    . ففعلت من ساعتي ما أمرني به، فناداني ارفع رأسك، فقد نزلت توبتك من السَّماء، فخررت هللا ساجدًا   قال
  
يهم        قال ى بكى عل ه حتَّ وآنت مع هود في مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قوم

    . وأبكاني
  

    . الجرم إني على ذلك من النَّادمين، وأعوذ باهللا أن أآون من الجاهلين   فقال
  
ى بكى                   قال ه حتَّ ى قوم ه عل ى دعوت ه عل م أزل أعاتب ه، فل ه من قوم وآنت مع صالح في مسجده مع من آمن ب

    . وأبكاني
  

    . أنا على ذلك من النادمين، وأعوذ باهللا أن أآون من الجاهلين   وقال
  

ي            اه اآلن، وإن ا ألق ة وأن اس في األودي ين، وآنت ألقى إلي ان األم وآنت أزور يعقوب، وآنت مع يوسف في المك
    . لقيت موسى بن عمران فعلمني من التوراة

  
    . إن لقيت عيسى بن مريم فأقره مني السَّالم، وإني لقيت عيسى بن مريم فأقرأته عن موسى السَّالم   وقال

  
لَّم       لوإن عيسى قا ه وس إن لقيت محمدًا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأقرئه مني السَّالم، فأرسل رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . عينيه فبكى



 

  
    .   وعلى عيسى السَّالم ما دامت الدنيا، وعليك السالم يا هام بأدائك األمانة    ثم قال

  
    . سى إنه علمني من التوراةيا رسول اهللا إفعل بي ما فعل بي مو   قال
  
اءلون، وإذا الشمس آورت،     فعلمه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم    قال إذا وقعت الواقعة، والمرسالت، وعم يتس

    .   والمعوذتين، وقل هو اهللا أحد
  

    .   ارفع إلينا حاجتك يا هامة، وال تدع زيارتنا    وقال
  

    ؟ فقبض رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ولم يعد إلينا، فال ندري اآلن أحّي هو أم ميت   قال عمر
  

ي ال البيهق م ق ذا      ث د روي ه ديث يضعفونه، وق م بالح ل العل ار إال أن أه ه الكب د روى عن ذا ق ر ه ي معش ن أب اب
    . الحديث من وجه آخر هو أقوى منه، واهللا أعلم

  
  ة عشر من الهجرة، باب بعث رسول اهللا خالد بن الوليد سن 
  

ى         قال ابن إسحاق ادى األول ع اآلخر، أو جم ثم بعث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم خالد بن الوليد في شهر ربي
إن استج     ًا، ف اتلهم ثالث ابوا سنة عشر إلى بني الحارث بن آعب بنجران؛ وأمره أن يدعوهم إلى اإلسالم قبل أن يق

    . فاقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتلهم
  

ون          ى اإلسالم، ويقول دعون إل ان يضربون في آل وجه وي اس      فخرج خالد حتَّى قدم عليهم، فبعث الرُّآب ا النَّ أيه
ه صلَّ   ى أسلموا تسلموا، فأسلم النَّاس، ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم اإلسالم، وآتاب اهللا وسنة نبي

ى رسول اهللا صلَّى اهللا             د إل ن الولي د ب م آتب خال اتلوا، ث م يق لموا ول اهللا عليه وسلَّم آما أمره رسول اهللا إن هم أس
     عليه وسلَّم

  
د    ن الولي د ب ن خال ول اهللا م ّي رس د النَّب رحيم، لمحم رحمن ال م اهللا ال ة اهللا     بس ول اهللا ورحم ا رس ك ي الم علي السَّ

د   ي               وبرآاته، فإني أحم ى بن ي إل ا رسول اهللا صلى اهللا عليك فإنك بعثتن د ي ا بع و، أم ه إال ه ذي ال إل إليك اهللا ال
نهم،     لموا قبلت م الحارث بن آعب، وأمرتني إذا أتيتهم أن ال أقاتلهم ثالثة أيام، وأن أدعوهم إلى اإلسالم، فإن أس

اتلت     لموا ق م يس ه، وإن ل ى اإلسالم       وعلمتهم معالم اإلسالم وآتاب اهللا وسنَّة نبي دعوتهم إل يهم ف دمت عل ي ق هم، وإن
الوا   ًا ق اتلوا،            ثالثة أيام آما أمرني رسول اهللا، وبعثت فيهم رآبان م يق لموا ول لموا، فأس لموا تس ي الحارث أس ا بن ي

الم اإلسالم وسنة النَّ    ّي  وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم اهللا به، وأنهاهم عما نهاهم اهللا عنه، وأعلمهم مع ب
ة اهللا             ا رسول اهللا ورحم الم عليك ي لَّم، والسَّ ه وس ي رسول اهللا صلَّى اهللا علي صلَّى اهللا عليه وسلَّم حتَّى يكتب إل

    . وبرآاته
  

بسم اهللا الرحمن الرحيم، من محمد النَّبّي رسول اهللا إلى خالد بن الوليد     فكتب إليه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
ي الحارث    سالم ع ر أن بن ليك، فإني أحمد إليك اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد فإن آتابك جاءني مع رسولك يخب

دًا   بن آعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم، وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من اإلسالم، وشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محم
ة اهللا        عبده ورسوله، وأن قد هداهم اهللا بهداه فبشرهم وأنذره الم عليك ورحم دهم، والسَّ ل معك وف ل، وليقب م وأقب

    .   وبرآاته
  

قيس بن الحصين ذو    فأقبل خالد إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وأقبل معه وفد بني الحارث بن آعب، منهم
داد   ادي، وش راد الزي ن ق د اهللا ب ل، وعب ن المحج د ب دان، ويزي د الم ن عب د ب اني،  الغصة، ويزي د اهللا القن ن عبي ب
ذين       وعمرو بن عبد اهللا الضبابي، فلما قدموا على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ورآهم، قال وم ال من هؤالء الق

      ؟ آأنهم رجال الهند
  

ل  لَّ            قي ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي وا عل ا وقف ن آعب، فلم ا رسول اهللا هؤالء بنوالحارث ب ه،  ي لموا علي م س
    . نشهد أنك رسول اهللا، وأنه ال إله إال اهللا   وقالوا

  
    .   وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم



 

  
    .   أنتم الذين إذا زجروا استقدموا    ثم قال

  
ن        فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد د ب ال يزي ة ق ا الرابع م أعاده ، ثم أعادها الثانية ثم الثالثة، فلم يراجعه منهم أحد، ث

    . نحن الذين إذا زجروا استقدموا، قالها أربع مرات ! نعم يا رسول اهللا   عبد المدان
  

لَّم     ه وس م ت            فقال رسول اهللا صلَّى اهللا علي لمتم ول م أس ي أنك م يكتب إل دًا ل و أن خال اتلوا، أللقيت رؤسكم تحت     ل ق
    .   أقدامكم

  
    . أما واهللا ما حمدناك وال حمدنا خالدًا   فقال يزيد بن عبد المدان

  
      ؟ فمن حمدتم    قال
  

    . حمدنا اهللا الذي هدانا بك يا رسول اهللا   قالوا
  

    .   صدقتم    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    .    ؟ بم آنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية    ثم قال
  

    . لم نك نغلب أحدًا   قالوا
  
    .   بلى قدآنتم تغلبون من قاتلكم    قال
  

    . آنا نغلب من قاتلنا يا رسول اهللا، إنا آنا نجتمع وال نتفرق وال نبدأ أحدًا بظلم   قالوا
  
    .   صدقتم    قال
  

    . ثم أمَّر عليهم قيس بن الحصين
  

ال            قال ابن إسحاق دة، ق ة شوال أو في صدر ذي القع ومهم، في بقي ى ق ى         ثم رجعوا إل د أن ول يهم بع م بعث إل ث
نهم      الم اإلسالم، ويأخذ م نة ومع ًا      وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدِّين، ويعلمهم السُّ ه آتاب صدقاتهم، وآتب ل

    . عهد إليه فيه عهده وأمره أمره
  

د     اقه محم ا س ثم أورده ابن إسحاق، وقد قدمناه في وفد ملوك حمير من طريق البيهقي، وقد رواه النسائي نظير م
    . بن إسحاق بغير إسناد

  
  بعث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم األمراء إلى أهل اليمن  
  

وداع       ( ي قال البخار ل حجة ال يمن قب ى ال اذ إل د            باب بعث أبي موسى، ومع ا عب ة، ثن و عوان ا أب دَّثنا موسى، ثن ح
ال            الملك، عن أبي بردة قال يمن ق ى ال ل إل ن جب اذ ب ا موسى، ومع لَّم أب وبعث آل      بعث النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس

    .   يسِّرا وال تعسِّرا، وبشِّرا وال تنفِّرا    واليمن مخالفان ثم قال   واحد منهما على مخالف قال
  

    .   وتطاوعا وال تختلفا وفي رواية 
  

ه     وانطلق آل واحد منهما إلى عمله قال وآان آل واحد منهما إذا سار في أرضه وآان قريبًا من صاحبه أحدث ب
إذا      عهدًا فسلم عليه، فسار معاذ في أرضه قريبًا من صاح ه ف ى انتهى إلي ه حتَّ به أبي موسى فجاء يسير على بغلت

اذ     ه مع ال ل ه فق م         هو جالس وقد اجتمع النَّاس إليه، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنق يس أي ن ق د اهللا ب ا عب ي
    ؟ هذا
  
    . هذا رجل آفر بعد إسالمه   قال



 

  
    . ال أنزل حتَّى يقتل   قال
  
    . ذلك فانزلإنما جيء به ل   قال
  
    . ما أنزل حتَّى يقتل، فأمر به فقتل ثم نزل   قال
  

    ؟ يا عبد اهللا آيف تقرأ القرآن   فقال
  
    . أتفوقه تفوقًا   قال
  
    ؟ فكيف تقرأ أنت يا معاذ   قال
  
    . ما أحتسب قومتيأنام أول الليل فأقوم، وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما آتب اهللا لي، فأحتسب نومتي آ   قال
  

    . انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه
  

ثنا إسحاق، ثنا خالد عن الشيباني، عن سعيد ابن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى األشعرّي،      ثم قال البخاري
    ؟ ما هي   نع بها، فقالأنَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تص

  
    . البتع، والمزر   قال
  

    ؟ ما التبع   فقلت ألبي بردة
  
    . نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير   قال
  

    .   آل مسكر حرام    فقال
  

    . رواه جرير، وعبد الواحد عن الشيباني، عن أبي بردة
  

    . ورواه مسلم من حديث سعيد ابن أبي بردة
  

ي      وقال البخاري حدَّثنا حبان، أنبأنا عبد اهللا عن زآريا ابن أبي إسحاق، عن يحيى بن عبد اهللا ابن صيفي، عن أب
ال    اس ق ن عبَّ ى               معبد مولى ابن عبَّاس، عن اب ه إل ل حين بعث ن جب اذ ب لَّم لمع ه وس ال رسول اهللا صلَّى اهللا علي ق

ب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن محمدًا رسول اهللا، فإن إنك ستأتي قومًا أهل آتا    اليمن
ذلك،    ك ب اعوا ل م أط إن ه ة، ف وم وليل ل ي يهم خمس صلوات آ أخبرهم أن اهللا فرض عل ذلك ف ك ب اعوا ل م أط ه

رائم   فأخبرهم أن اهللا فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وآ
    .   أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اهللا حجاب

  
    . وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق متعددة

  
ن      وقال اإلمام أحمد اذ ب ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان، حدَّثني راشد بن سعد عن عاصم بن حميد الكسوني، عن مع

اذ راآب ورسول اهللا صلَّى     لما بعثه رسو   جبل قال ل اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى اليمن خرج معه يوصيه، ومع
ك أن تمر          اهللا عليه وسلَّم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال ذا، ولعل د عامي ه يا معاذ إنك عسى أن ال تلقاني بع

    .   مسجدي هذا وقبري
  

ال      فبكى معاذ خشعًا لفراق رسول اهللا صلَّ ة فق ه نحو المدين م التفت بوجه ي        ى اهللا عليه وسلَّم، ث اس ب ى النَّ إنَّ أول
    .   المتَّقون من آانوا وحيث آانوا

  



 

ا       ثم رواه اذ لم عن أبي اليمان، عن صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد السكوني، أن مع
لَّ  ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي ه رس ول اهللا يمشي تحت   بعث اذ راآب ورس ه يوصيه، ومع يمن، خرج مع ى ال م إل

    .   يا معاذ إنك عسى أن ال تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري    راحلته، فلما فرغ قال
  

    . فبكى معاذ خشعًا لفراق رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    .   يا معاذ للبكاء أوان، البكاء من الشَّيطانال تبك     فقال
  

ب،            وقال اإلمام أحمد ن قطي د ب د الغساني عن يزي ن عبي ى ب حدَّثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان، حدَّثني أبو زياد يحي
د   لعلك أن تم    بعثني رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى اليمن فقال   عن معاذ أنه آان يقول ر بقبري ومسجدي، فق

ى                   ون إل م يفيئ نهم من عصاك، ث ل بمن أطاعك م رتين، فقات ى الحق م اتلون عل وبهم يق ة قل وم رقيق ى ق بعثتك إل
        .   اإلسالم حتَّى تبادر المرأة زوجها، والولد والده، واألخ أخاه، فأنزل بين الحيين السكون والسكاسك

  
د         وهذا الحديث فيه إش لَّم بع ه وس النَّبّي صلَّى اهللا علي ه ال يجتمع ب ارة وظهور وإيماء إلى أن معاذًا رضي اهللا عن

ًا من        انين يوم د أحد وثم ذلك وآذلك وقع فإنَّه أقام باليمن حتَّى آانت حجة الوداع، ثم آانت وفاته عليه السالم بع
    . يوم الحج األآبر

  
يمن          حدَّ   فأما الحديث الذي قال اإلمام أحمد ا رجع من ال ه لم اذ أن ان، عن مع ي ظبي ثنا وآيع عن األعمش، عن أب

    ؟ يا رسول اهللا رأيت رجاًال باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفال نسجد لك   قال
  
    .   لو آنت آمر بشرًا أن يسجد لبشر ألمرت المرأة أن تسجد لزوجها    قال
  

ل     عن ابن نمير، عن األ   وقد رواه أحمد ن جب اذ ب عمش، سمعت أبا ظبيان يحدث عن رجل من األنصار، عن مع
    . يا رسول اهللا إني رأيت رجاًال، فذآر معناه، فقصد دار على رجل منهم   أقبل معاذ من اليمن فقال   قال
  

    . لما قدم معاذ من الشام   ومثله ال يحتج به، ال سيما وقد خالفه غيره ممن يعتد به، فقالوا
  
ن              لك رواه أحمدآذ ي حسين، عن شهر ب ن أب رحمن اب د ال اش عن عب ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا إسماعيل بن عي

    .   مفاتيح الجنَّة شهادة أن ال إله إال اهللا    قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   حوشب، عن معاذ بن جبل قال
  

اذ أن رسول اهللا            ثنا وآيع، ثنا سفيان عن    وقال أحمد بيب، عن مع ي ش ن أب ت، عن ميمون اب ي ثاب ن أب حبيب اب
    .   يا معاذ اتبع السيئة الحسنة تمحها، وخاِلق النَّاس بخلق حسن    صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال

  
    . وجدته في آتابي عن أبي ذر، وهو السَّماع األول   قال وآيع

  
    . اذعن مع   وقال سفيان بن مرة

  
ه        ثم قال اإلمام أحمد اذ أن بيب، عن مع حدَّثنا إسماعيل عن ليث، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن ميمون ابن أبي ش

    . يا رسول اهللا أوصني   قال
  

    .   اتق اهللا حيثما آنت    فقال
  
    . زدني   قال
  
    .   اتبع السيئة الحسنة تمحها    قال
  
    . زدني   قال
  
    .   خاِلق النَّاس بخلق حسن    قال
  



 

    . حسن   عن محمود بن غيالن، عن وآيع، عن سفيان الثوري به، وقال   وقد رواه التِّرمذي في جامعه
  

    . عن ليث ابن أبي سليم، عن األعمش، عن حبيب به   وتابعه فضيل بن سليمان  األطراف ( قال شيخنا في 
  

ر                 وقال أحمد ن نفي ر ب ن جبي رحمن ب د ال رو، عن عب ن عم اش عن صفوان ب ن عي ثنا أبو اليمان، ثنا إسماعيل ب
    . أوصاني رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعشر آلمات   الحضرمي، عن معاذ بن جبل قال

  
رآن      ال تشرك باهللا شيئًا وإن قتلت وحرقت، وال تعقن والديك وإن أمر    قال ك، وال تت ك وأهل اك أن تخرج من مال

ه رأس آل     رًا فإنَّ صالة مكتوبة متعمدًا فإن من ترك صالًة مكتوبًة متعمدًا فقد برئت منه ذمة اهللا، وال تشربن خم
اس، وإذا أصاب    فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط اهللا، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك النَّ

بهم في اهللا عز          النَّاس موت وأن ًا، وأح نهم عصاك أدب ع ع ك، وال ترف ت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طول
        .   وجل

  
ثنا يونس، ثنا بقية عن السري بن ينعم، عن شريح، عن مسروق، عن معاذ بن جبل أن رسول     وقال اإلمام أحمد

    .   إياك والتنعم فإن عباد اهللا ليسوا بالمتنعمين    اليمن قال اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لما بعثه إلى
  

ال  -ابن عياش    يعني -ثنا سليمان بن داود الهاشمي، ثنا أبو بكر    وقال أحمد    ثنا عاصم عن أبي وائل، عن معاذ ق
ي أن آخذ من آل          يمن، وأمرن ى ال لَّم إل ه وس افر،      بعثني رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه من المع ارًا، أو عدل الم دين ح

ا سقت السماء العشر،      وأمرني أن آخذ من آل أربعين بقرًة مسنًة، ومن آل ثالثين بقرة تبيعًا حوليًا، وأمرني فيم
    . وما سقي بالدوالي نصف العشر

  
    . وقد رواه أبو داود من حديث أبي معاوية

  
    . كوالنسائي من حديث محمد بن إسحاق عن األعمش آذل

  
    . عن األعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ   وقد رواه أهل السنن األربعة من طرق

  
ي           ثنا معاوية عن عمرو، وهارون بن معروف قاال   وقال أحمد ن أب د اب وة، عن يزي ثنا عبد اهللا بن وهب عن حي

رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أصدق أهل   بعثني   حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال
    . اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من آل ثالثين تبيعًا

  
ين والخمسين،        قال هارون ين األربع ا ب والتبيع الجذع أو جذعة، ومن آل أربعين مسنة، فعرضوا علي أن آخذ م

أسأل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم    ذلك وقلت لهموما بين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فأبيت 
ين               ًا، ومن آل أربع ين تبيع أمرني أن آخذ من آل ثالث لَّم، ف ه وس ّي صلَّى اهللا علي عن ذلك، فقدمت فأخبرت النَّب

اع،          ة أتب نتين، ومن التسعين ثالث انين مس ًا، ومن الثم ومن  مسنَّة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيع
    . المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة، ومائة مسنتين وتبيعًا، ومن العشرين ومائة ثالث مسننات أو أربعة أتباع

  
    . وأمرني رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن ال آخذ فيما بين ذلك شيئًا إال أن يبلغ مسنة أو جذع   قال
  

    . د أحمدوزعم أن األوقاص ال فريضة فيها، وهذا من أفرا
  

    . وفيه داللة على أنه قدم بعد مصيره إلى اليمن على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . أنه لم ير النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعد ذلك، آما تقدَّم في الحديث   والصحيح
  

ا          وقد قال عبد الرزاق ك ق ن مال ن آعب ب ي ب يًال          لأنبأنا معمر عن الزُّهري، عن أب ابًا جم ل ش ن جب اذ ب ان مع آ
م       م رسول اهللا في أن يكل ه، فكل سمحًا من خير شباب قومه ال يسأل شيئًا إال أعطاه، حتَّى آان عليه دين أغلق مال
لَّم،          ه وس اذ بكالم رسول اهللا صلَّى اهللا علي رك لمع غرماءه ففعل فلم يضعوا له شيئًا، فلو ترك ألحد بكالم أحد لت

    . رسول اهللا، فلم يبرح أن باع ماله وقسمه بين غرمائه فدعاه   قال
  



 

    . فقام معاذ وال مال له   قال
  
    . فلمَّا حج رسول اهللا بعث معاذًا إلى اليمن   قال
  
    . فكان أول من تجر في هذا المال معاذ   قال
  
وفي رسول اهللا، فجاء عمر        قال ال فقدم على أبي بكر الصديق من اليمن وقد ت ذا         فق دفع ه ي فت ك أن تعطين هل ل

    . المال إلى أبي بكر، فإن أعطاآه فاقبله
  
أرسل     لم أدفعه إليه وإنما بعثني رسول اهللا ليجيرني، فلما أبى عليه انطلق عمر إلى أبي بكر، فقال   فقال معاذ   قال

    . إلى هذا الرجل فخذ منه، ودع له
  

    . وإنما بعثه رسول اهللا ليجبره، فلست آخذًا منه شيئًاما آنت ألفعل،    فقال أبو بكر
  
ال      قال ر، فق ى عم وم             فلما أصبح معاذ انطلق إل ي البارحة في الن ي رأيتن ت، إن ذي قل ا أرى إال فاعل ال ا   -م فيم

    . أجر إلى النار، وأنت آخذ بحجزتي   قال -يحسب عبد الرزاق 
  
    . جاء به، حتَّى جاءه بسوطه وحلف له أنه لم يكتمه شيئًافانطلق إلى أبي بكر بكل شيء    قال
  
    . هو لك، ال آخذ منه شيئًا   فقال أبو بكر رضي اهللا عنه   قال
  

ال     ه ق ذآره إال أن ك ف ان      وقد رواه أبو ثور عن معمر، عن الزُّهري، عن عبد الرحمن بن آعب بن مال ى إذا آ حتَّ
م     عام فتح مكة ب ى قبض رسول اهللا، ث عثه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم على طائفة من اليمن أميرًا، فمكث حتَّ

    . قدم في خالفة أبي بكر، وخرج إلى الشام
  

ه شهد       قال البيهقي ا، وأن وقد قدمنا أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم استخلفه بمكة مع عتاب بن أسيد ليعلِّم أهله
    . وك؛ فاألشبه أن بعثه إلى اليمن آان بعد ذلك، واهللا أعلمغزوة تب

  
ا           ة م ان من جمل ه آ د اهللا، وأن ل، عن عب ي وائ ثم ذآر البيهقي لقصة منام معاذ شاهدًا من طريق األعمش عن أب
ه، فلم                 م يصلون مع اموا آله ام يصلي فق م ق م، ث ه رجع به ع علي ا ردَّ الجمي ا بكر فلم م أب ا جاء به عبيد، فأتى به

    ؟ لمن صلَّيتم   انصرف قال
  

    . هللا   قالوا
  
    . فأنتم عتقاء، فأعتقهم   قال
  

ن                    وقال اإلمام أحمد رة ب ن أخي المغي ن عمرو اب ي عون، عن الحارث ب ا شعبة عن أب ر، ثن ن جعف د ب ثنا محم
ى    شعبة، عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص، عن معاذ، أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه  ه إل وسلَّم حين بعث

    . اليمن
  
      ؟ آيف تصنع إن عرض لك قضاء    قال
  
    . أقضي بما في آتاب اهللا   قال
  

      ؟ فإن لم يكن في آتاب اهللا قال 
  
    . فسنة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال
  
      ؟ فإن لم يكن في سنة رسول اهللا    قال
  



 

    . أجتهد وإني ال آلو   قال
  
    .   الحمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا لما يرضي رسول اهللا    فضرب رسول اهللا صدري، ثم قال   قال
  

    . وقد رواه أحمد عن وآيع، عن عفان، عن شعبة بإسناده ولفظه
  

    . وأخرجه أبو داود، والتِّرمذي من حديث شعبة به
  

    . ال نعرفه إال من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل   لتِّرمذيوقال ا
  

ذابين       وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه، إال أنه من طريق محمد بن سعد بن حسان وهو المصلوب أحد الك
        . عن عياذ بن بشر، عن عبد الرحمن، عن معاذ به نحوه

  
د اهللا    وقد روى اإلمام أحمد عن  يم، عن عب محمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد، عن شعبة، عن عمرو ابن أبي حك

آان معاذ باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك    بن بريدة، عن يحيى بن معمر، عن أبي األسود الدئلي قال
    . أخًا مسلمًا

  
    . فورَّثه   إن اإلسالم يزيد وال ينقص    إني سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول   فقال معاذ

  
    . ورواه أبو داود من حديث ابن بريدة به، وقد حكى هذا المذهب عن معاوية ابن أبي سفيان

  
نهم     الفهم الجمهور وم ورواه عن يحيى بن معمر القاضي وطائفة من السلف، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وخ

ه      تجين بما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد قالاألئمة األربعة وأصحابهم مح قال رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    .   ال يرث الكافر المسلم، وال المسلم الكافر    وسلَّم

  
أن معاذ رضي اهللا عنه آان قاضيًا للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم باليمن، وحاآمًا في الحروب، ومصّدقًا      والمقصود

    . يه تدفع الصدقات، آما دلَّ عليه حديث ابن عبَّاس المتقدم، وقد آان بارزًا للناس يصلي بهم الصلوات الخمسإل
  

ن      آما قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة عن حبيب ابن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن عمرو ب
    .  ]    النساء [  } َواتََّخَذ اللَُّه ِإْبَراِهيَم َخِليًال { ميمون أن معاذًا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح، فقرأ 

  
    . لقد قرت عين إبراهيم، انفرد به البخاري   فقال رجل من القوم

  
    ثم قال البخاري

  باب بعث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم علي ابن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع 
  

ي عن       حدثن ي إسحاق، حدثني أب ن أب ا أحمد بن عثمان، ثنا شريح بن مسلمة، ثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق اب
ال      أبي إسحاق، سمعت البراء بن عازب قال يمن ق ى ال    بعثنا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم مع خالد بن الوليد إل

    .   لد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبلُمر أصحاب خا    ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه قال
  

    . فغنمت أواقي ذات عدد   فكنت فيمن عقب معه، قال
  

    . انفرد به البخاري من هذا الوجه
  

دة،       ثم قال البخاري ن بري د اهللا اب حدثنا محمد بن بشار، ثنا روح بن عبادة، ثنا علي بن سويد بن منجوف عن عب
بعث النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم عليًا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس، وآنت أبغض عليًا، فأصبح     يه قالعن أب

    ؟ أال ترى إلى هذا   وقد اغتسل، فقلت لخالد
  

    . فلما قدمنا على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ذآرت ذلك له
  



 

      ؟ يا بريدة أتبغض عليًا    فقال
  

    . نعم   فقلت
  

    .   ال تبغضه فإن له في الخمس أآثر من ذلك    فقال
  

    . انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه
  

د         ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبد الجليل قال   وقال اإلمام أحمد ال عب دة، فق ا بري ز، وابن انتهيت إلى حلقة فيها أبو مجل
ه       أبغضت عليًا بغضًا لم أبغضه أحدًا قط، قال   حدثني أبو بريدة قال   اهللا بن بريدة م أحب ريش ل وأحببت رجًال من ق

ال    إال على بغضه عليًا قال بيًا،      فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إال على بغضه عليًا، ق فأصبنا س
ال  فكتب إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أ   قال ًا، وفي السبي وصيفة          بعث إلينا من يخمسه، ق ا علي فبعث إلين

    . من أفضل السبي
  
    . فخمس، وقسَّم، فخرج ورأسه يقطر   قال
  

    ؟ يا أبا الحسن ما هذا   فقلنا
  

ّي صلَّى اهللا               فقال إني قسمت وخمست فصارت في أهل بيت النَّب  ألم تروا إلى الوصيفة التي آانت في السبي ف
    . عليه وسلَّم، ثم صارت في آل علي ووقعت بها

  
    . فكتب الرجل إلى نبي اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال
  

      ؟ أتبغض عليًا    فأمسك يدي والكتاب فقال   ابعثني فبعثني مصدقًا، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق قال   فقلت
  
    . نعم   قلت   قال
  
ي في الخمس أفضل من               قال ده لنصيب آل عل د بي ذي نفس محم فال تبغضه، وإن آنت تحبه فازدد له حبًا، فوال

    .   وصيفة
  
    /   ص/ج  (   . فما آان من النَّاس أحد بعد قول النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أحب إلي من علي   قال
  

ذي ال    قال عبد اهللا بن بريدة ي               فوال ر أب ذا الحديث غي لَّم في ه ه وس ّي صلَّى اهللا علي ين النَّب ي وب ا بين ره م ه غي  إل
    . بريدة

  
    . تفرَّد به بهذا السياق عبد الجليل بن عطية الفقيه أبو صالح البصري، وثَّقه ابن معين وابن حبان

  
    . إنما يهم في الشيء   وقال البخاري

  
لمّي،             ثنا أبان ب    وقال محمد بن إسحاق ن شاس األس ه عمرو ب لمّي، عن خال ار األس ن ني د اهللا ب ن صالح عن عب

لَّم     وآان من أصحاب الحديبية، قال آنت مع علي ابن أبي طالب في خيله التي بعثه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
تكيته في م            ة اش دمت المدين ا ق ه، فلم اء، فوجدت في نفسي علي ة   إلى اليمن فجفاني علي بعض الجف جالس المدين

وعند من لقيته، فأقبلت يومًا ورسول اهللا جالس فلما رآني أنظر إلى عينيه، نظر إلي حتَّى جلست إليه فلما جلست 
    .   إنه واهللا يا عمرو بن شاس لقد آذيتني    إليه قال

  
    . فقلت إنا هللا وإنا إليه راجعون، أعوذ باهللا واإلسالم أن أوذي رسول اهللا

  
    .   من آذى عليًا فقد آذاني    فقال

  



 

وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن الفضل بن معقل بن سنان، عن عبد اهللا 
    . بن نيار، عن خاله عمرو بن شاس، فذآره بمعناه

  
ي السفر، سمعت       أنبأنا محمد بن عبد اهللا الحافظ، أنبأنا أ   وقال الحافظ البيهقي ن أب دة اب ا عبي بو إسحاق المولى، ثن

إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن البراء أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعث 
    . خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى اإلسالم

  
م إن رسول       فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا   قال البراء وه، ث م يجيب ستة أشهر يدعوهم إلى اإلسالم فل

د فأحب        م مع خال ان ممن يم اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعث علي ابن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدًا، إال رجًال آ
    . أن يعقب مع علي، فليعقب معه

  
م صفنا صفًا         فكنت فيمن عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلين   قال البراء ي، ث ا عل دم فصلى بن م تق ا، ث

ي           ًا، فكتب عل دان جميع لَّم فأسلمت هم ه وس واحدًا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم آتاب رسول اهللا صلَّى اهللا علي
م            اب خرَّ ساجدًا، ث لَّم الكت ه وس رأ رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا ق إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بإسالمها، فلم

    .   السالم على همدان، السالم على همدان    رفع رأسه فقال
  

    . رواه البخاري مختصرًا من وجه آخر عن إبراهيم بن يوسف   قال البيهقي
  

طان، حدثنا أنبأنا أبو الحسين محمد بن الحسين محمد بن الفضل القطان، أنبأنا أبو سهل ابن زياد الق   وقال البيهقي
الل، عن             ن ب ليمان ب س، حدثني أخي عن س ي أوي ن أب أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل اب

ال    ه ق بعث     سعد بن إسحاق بن آعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت آعب بن عجرة، عن أبي سعيد الخدري أن
    . رسول اهللا علي ابن أبي طالب إلى اليمن

  
كنت فيمن خرج معه، فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نرآب منها ونريح إبلنا وآنا قد رأينا في ف   قال أبو سعيد

    . إنما لكم فيها سهم آما للمسلمين   إبلنا خلًال فأبى علينا وقال
  
ا    قال ه  فلما فرغ علي وانطفق من اليمن راجعًا أمر علينا إنسانًا، وأسرع هو وأدرك الحج فلما قضى حجته، ق ل ل

    .   ارجع إلى أصحابك حتَّى تقدم عليهم    النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

ت،     قال أبو سعيد وقد آنا سألنا الذي استخلفه ما آان علي منعنا إياه ففعل، فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد رآب
ا  أما أن اهللا عل   ورأى أثر الرآب قدم الذي أمره والمه، فقلت ي لئن قدمت المدينة ألذآرن لرسول اهللا وألخبرنه م

    . لقينا من الغلظة والتضييق
  
ا             قال ه، فلقيت أب ا آنت حلفت علي د أن أفعل م لَّم أري فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

ال      بكر خارجًا من عند رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فلما رآني وقف معي اءلته، وق اءلني وس ي، وس    ورحب ب
    ؟ متى قدمت

  
    . قدمت البارحة   فقلت

  
    . هذا سعد بن مالك ابن الشهيد   فرجع معي إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فدخل وقال

  
    .   إئذن له    فقال

  
    . هلي وأحفى المسألةفدخلت فحييت رسول اهللا وحياني، وأقبل علي وسألني عن نفسي وأ

  
    . يا رسول اهللا ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق   فقلت

  
فاتئد رسول اهللا وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه، حتَّى إذا آنا في وسط آالمي ضرب رسول اهللا على فخذي، وآنت 

ه أحسن في سبيل          يا سعد بن مالك ابن الشهيد مه، بعض     منه قريبًا وقال د علمت أن واهللا لق ي، ف قولك ألخيك عل
    .   اهللا



 

  
ك   -   فقلت في نفسي   قال وم وال أدري ال جرم واهللا ال         -ثكلتك أمك سعد بن مال ذ الي ره من ا يك ي آنت فيم أال أران

    . أذآره بسوء أبدًا، سرًا وال عالنية
  

    . من أصحاب الكتب الستة وهذا إسناد جيد على شرط النسائي، ولم يروه أحد
  

ن               وقد قال يونس د ب ن يزي ن طلحة ب د ب ر، عن يزي ي عم ن أب د اهللا اب عن محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عب
إنما وجد جيش علي ابن أبي طالب الذين آانوا معه باليمن ألنهم حين أقبلوا خلف عليهم رجًال وتعجل     رآانة قال

تلقيهم          يه وسلَّم قالإلى رسول اهللا صلَّى اهللا عل ي يس يهم عل وا خرج عل ا دن فعمد الرجل فكسى آل رجل حلة، فلم
    ؟ ما هذا   فإذا عليهم الحلل، قال علي

  
    . آسانا فالن   قالوا

  
ى رسول اهللا        قال دموا عل ا ق فما دعاك إلى هذا قبل أن تقدم على رسول اهللا فيصنع ما شاء فنزع الحلل منهم، فلم

    . لذلك، وآانوا قد صالحوا رسول اهللا؛ وإنما بعث عليه إلى جزية موضوعةاشتكوه 
  

ّي          قلت إهالل النَّب لَّ ب ديًا، وأه ه ه هذا السياق أقرب من سياق البيهقي، وذلك أن عليًا سبقهم ألجل الحج وساق مع
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأمره أن يمكث حرامًا

  
    . أني سقت الهدي وقرنت   البراء بن عازب أنه قال له   وفي رواية

  
ل الصدقة، واسترجاعه       والمقصود أن عليًا لما آثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم استعمال إب

ذلك و       ه في الحجيج، فل م   منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه، وعلي معذور فيما فعل، لكن اشتهر الكالم في اهللا أعل
لما رجع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من حجته، وتفرغ من مناسكه، ورجع إلى المدينة فمر بغد يرخم قام في 
النَّاس خطيبا فبرأ ساحة علي، ورفع من قدره، ونبه على فضله ليزيل ما وقر في نفوس آثير من النَّاس، وسيأتي 

    . ثقةهذا مفصًال في موضعه إن شاء اهللا، وبه ال
  

م،                 وقال البخاري ي ُنع ن أب رحمن اب د ال ن شبرمة، حدثني عب اع ب ن القعق ارة ب ثنا قتيبة، ثنا عبد الواحد عن عم
م      سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي ابن أبي طالب إلى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم من اليمن بذهيبة في أدي
    . مقروظ لم تحصل من ترابها

  
ع    فقسمها بين أربعة؛ بين   قال ا         عيينة بن بدر، واألقرع بن حابس، وزيد الخيل، والراب ة، وإم ن عالث ة ب ا علقم إم

    . عامر بن الطفيل
  

    . آنا نحن أحق بهذا من هؤالء   فقال رجل من أصحابه
  

ال لَّم فق ه وس ّي صلَّى اهللا علي ك النَّب غ ذل أمنوني    فبل ا أم  ؟ أال ت ماء صباحًا وأن ر الس أتيني خب ماء ي ي الس ن ف ين م
    .   ومساء

  
ال      قال رأس، مشمر اإلزار فق ا     فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، آث اللحية، محلوق ال ي

    ! رسول اهللا اتق اهللا
  

      ؟ ويلك أولست أحق النَّاس أن يتقي اهللا    فقال
  
    . م ولى الرجلث   قال
  

    ؟ يا رسول اهللا أال أضرب عنقه   قال خالد بن الوليد
  
    .   ال لعله أن يكون يصلي    قال
  



 

    . وآم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه   قال خالد
  

    .   ال أشق بطونهمإني لم أومر أن أنقب عن قلوب النَّاس، و    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
    . ثم نظر إليه وهو مقف   قال
  

ا يمرق              فقال دين آم ون من ال اجرهم، يمرق ًا ال يجاوز حن اب اهللا رطب إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون آت
    .   لئن أدرآتهم ألقتلنهم قتل ثمود    أظنه قال   السهم من الرمية

  
    . اري في مواضع أخر من آتابهوقد رواه البخ

  
    . من صحيحه، من طرق متعددة إلى عمارة بن القعقاع به  آتاب الزآاة ( ومسلم في 

  
بعثني رسول اهللا    ثنا يحيى عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي قال   ثم قال اإلمام أحمد

ال      صلَّى اهللا عليه وسلَّم  ا حديث السن، ق يمن وأن ى ال ي            فقلت    إل م ل نهم أحداث، وال عل وم يكون بي ى ق ي إل تبعثن
    . بالقضاء

  
    .   إن اهللا سيهدي لسانك، ويثبت قلبك    قال
  
    . فما شككت في قضاء بين اثنين   قال
  

    . ورواه ابن ماجه من حديث األعمش به
  

ال   حدثنا   وقال اإلمام أحمد ي ق ي رسول اهللا صلَّى       أسود بن عامر، ثنا شريك عن سماك، عن حنش، عن عل بعثن
    . يا رسول اهللا تبعثني إلى قوم أسن مني، وأنا حدث ال أبصر القضاء   فقلت   اهللا عليه وسلَّم إلى اليمن قال

  
ا      اللهم ثبَّت لسانه، واهد قلبه، يا    فوضع يده على صدري وقال   قال علي إذا جلس إليك الخصمان فال تقض بينهم

    .   حتَّى تسمع من اآلخر ما سمعت من األول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك
  
    . -أو ما أشكل علي قضاء بعد  -فما اختلف عليقضاء بعد    قال
  

سماك بن حرب، عن  ورواه أحمد أيضًا وأبو داود من طرق عن شريك، والتِّرمذي من حديث زائدة، آالهما عن
    . حنش بن المعتمر

  
    . ابن ربيعة الكناني الكوفي عن علي به   وقيل

  
م     وقال اإلمام أحمد ن أرق    حدثنا سفيان بن عيينة عن األجلح، عن الشعبي، عن عبد اهللا ابن أبي الخليل، عن زيد ب

    ؟ لذاالثنين أتطيبان نفسًا    أن نفرًا وطئوا امرأة في طهر، فقال علي
  

    . ال، فأقبل على اآلخرين   فقاال
  

    ؟ أتطيبان نفسًا لذا   فقال
  

    . ال   فقاال
  

    . أنتم شرآاء متشاآسون   فقال
  

    . إني مقرع بينكم فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية، وألزمته الولد   فقال
  
    .   ال أعلم إال ما قال علي    فذآر ذلك للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال   قال



 

  
م    وقال أحمد ًا     ثنا شريح بن النعمان، ثنا هشيم، أنبأنا األجلح عن الشعبي، عن أبي الخليل، عن زيد بن أرق أن علي

أتى في ثالثة نفر إذ آان في اليمن، اشترآوا في ولد فأقرع بينهم، فضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية، وجعل 
    . الولد له

  
    . فأتيت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأخبرته بقضاء علي، فضحك حتَّى بدت نواجذه   قال زيد بن أرقم

  
    . ورواه أبو داود عن مسدد، عن يحيى القطان

  
د        د اهللا، عن عامر الشعبي، عن عب والنسائي عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، آالهما عن األجلح بن عب

    . خليلاهللا بن ال
  

لَّم فجاء      وقال النسائي في رواية عبد اهللا ابن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم قال آنت عند النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس
ذآر نحو        رجل من أهل اليمن فقال إن ثالثة نفر أتوا عليًا يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد، ف

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّمفضحك النَّبّي    ما تقدم وقال
  

ن     ل، أو اب ي الخلي وقد روياه أعني أبا داود، والنسائي، من حديث شعبة، عن سلمة بن آهيل، عن الشعبي، عن أب
    . فأرسله ولم يرفعه   الخليل، عن علي قوله

  
ر، عن    وقد رواه اإلمام أحمد أيضًا، عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن األجلح، عن الشعبي، عن عبد خي

    . زيد بن أرقم، فذآر نحو ما تقدم
  

    . وأخرجه أبو داود والنسائي جميعًا عن حنش بن أصرم
  

داني، عن             وري، عن صالح الهم فيان الث رزاق، عن س د ال ا عن عب وابن ماجه عن إسحاق ابن منصور، آالهم
  ص/ ج (   . الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم به

  
    . ، ولكن لم يضبط الراوي اسمه عبد اهللا بن الخليل ( لعل عبد خير هذا هو    شيخنا في األطرافقال 

  
ا،       قلت ه آالم م فعلى هذا يقوى الحديث، وإن آان غيره آان أجود لمتابعته له، لكن األجلح بن عبد اهللا الكندي في

    . من أفرادهوقد ذهب إلى القول بالقرعة في األنساب اإلمام أحمد، وهو 
  

ال           وقال اإلمام أحمد ي ق ا سماك عن حنش، عن عل يمن،        ثنا أبو سعيد، ثنا إسرائيل، ثن ى ال ي رسول اهللا إل بعثن
ى     آخر حتَّ فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية لألسد، فبينما هم آذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق آخر ب

اء األول       صاروا فيها أربعة، فجرحهم األسد ام أولي م، فق اتوا من جراحتهم آله ، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وم
تريدون أن تقاتلوا ورسول اهللا صلَّى     إلى أولياء اآلخر فأخرجوا السالح ليقتتلوا، فأتاهم علي على تعبية ذلك فقال

و القضاء، وإال أحجز بعض      أتوا     اهللا عليه وسلَّم حي، إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فه ى ت كم عن بعض حتَّ
ذين         ل ال وا من قبائ ه، اجمع النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فال حق ل

اني      حضروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية آاملة، فلألول ك، والث ه هل ة،      الربع، ألن ثلث الدي
راهيم،               دية، والرابعنصف ال   والثالث ام إب د مق لَّم وهو عن ه وس ّي صلَّى اهللا علي أتوا النَّب أبوا أن يرضوا ف الدية، ف

    .   أنا أحكم بينكم    فقصُّوا عليه القصة، فقال
  

ه القصة، فأجازه رسول اهللا صلَّى اهللا              فقال رجل من القوم وا علي ا فقصُّ ا قضى علين ا رسول اهللا إن علي ه  ي  علي
    . وسلَّم

  
    . ثم، رواه اإلمام أحمد أيضًا عن وآيع، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن حنش، عن علي فذآره

  
  آتاب حجة الوداع في سنة عشر  
  

    . حجة البالغ، وحجة اإلسالم، وحجة الوداع   ويقال لها



 

  
    . ألنه عليه الصالة والسالم ودَّع الناس فيها ولم يحج بعدها

  
وة                   وسميت ل النب ل الهجرة مرات قب ا، ولكن حج قب ة غيره م يحج من المدين ه السالم ل ه علي حجة اإلسالم، ألن

    . قبل الهجرة، وهو غريب   سنة ست، وقيل   سنة تسع، وقيل   إن فريضة الحج نزلت عامئذ، وقيل   وبعدها، وقد قيل
  

ائم اإلسالم     وسميت حجة البالغ، ألنه عليه السالم بلَّغ النَّاس شرع اهللا في الحج قوًال وفعًال، ولم يكن بقي من دع
ه           زل اهللا عز وجل علي م شريعة الحج ووضحه وشرحه، أن وقواعده شيء إال وقد بينه عليه السالم، فلما بين له

    .  ]    المائدة [  } ي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِدينًااْلَيْوَم َأْآَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِت {    وهو واقف بعرفة
  

    . وسيأتي إيضاح لهذا آله
  

ى            والمقصود ا وصل إل دًا، بحسب م رًا ج ًا آثي ا اختالف ذآر حجته عليه السالم آيف آانت، فإن النقلة اختلفوا فيه
د        آل منهم من العلم، وتفاوتوا في ذلك تفاوتًا آثيرًا، ال سيما  ورد بحم نهم ونحن ن د الصحابة رضي اهللا ع من بع

ه            ثلج قلب من تأمل ًا ي ا جمع ات، ونجمع بينهم ذه الرواي اهللا وعونه وحسن توفيقه ما ذآره األئمة في آتبهم من ه
        . وأنعم النظر فيه، وجمع بين طريقتي الحديث وفهم معانيه، إن شاء اهللا، وباهللا الثقة، وعليه التكالن

  
د صنف           أخريهم، وق ة ومت دماء األئم رًا من ق اء آثي لَّم اعتن وقد اعتنى النَّاس بحجة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
ننبه    ام س العالمة أبو محمد ابن حزم األندلسي رحمه اهللا مجلدًا في حجة الوداع، أجاد في أآثره، ووقع له فيه أوه

    . عليها في مواضعها، وباهللا المستعان
  
  باب بيان أنه عليه السالم لم يحج من المدينة إال حجة واحدة وأنه اعتمر قبلها ثالث ُعمر  
  

ال  لَّم         آما رواه البخاري ومسلم عن هدبة، عن همام، عن قتادة، عن أنس ق ه وس اعتمر رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . أربع عمر، آلهن في ذي القعدة، إال التي في حجته الحديث

  
د روا ه   وق رة مثل ي هري د، عن أب ن مجاه ن ذر، ع ر ب ر عن عم ن بكي ونس ب ن    . ه ي ن منصور ع عد ب ال س وق

لَّم ثالث عمر         الداروردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت ه وس    اعتمر رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . عمرة في شوال، وعمرتين في ذي القعدة

  
    . هشام بن عروة وآذا رواه ابن بكير عن مالك، عن

  
وروى اإلمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول اهللا اعتمر ثالث عمر آلَّهن في ذي   

    . القعدة
  

ال  -العطار    يعني -ثنا أبو النضر، ثنا داود    وقال أحمد اعتمر رسول      عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس ق
    . التي مع حجته   من الجعرانة، والرابعة   لحديبية، وعمرة القضاء، والثالثةعمرة ا   اهللا أربع عمر

  
    . ورواه أبو داود والتِّرمذي والنسائي، من حديث داود العطار، وحسَّنه التِّرمذي

  
    . مستعانإنه عليه السالم حج قارنًا، وباهللا ال   وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة الجعرانة، وسيأتي في فصل من قال

  
    . عمرة الحديبية التي صدَّ عنها   فاألولى من هذه العمر

  
    . عمرة القضية   عمرة القصاص، ويقال   عمرة القضاء، ويقال   ثم بعدها

  
    . عمرة الجعرانة مرجعه من الطائف حين قسم غنائم حنين، وقد قدمنا ذلك آله في مواضعه   ثم بعدها

  



 

رة،         عمرته    والرابعة ع العم أن أوق ًا ب ان متمتع مع حجة، وسنبين اختالف النَّاس في عمرته هذه مع الحجة هل آ
ذآره من              ا ن ا مع الحجة، آم ًا له ان قارن دي، أو آ ا سوقه اله ه من اإلحالل منه ا، أو منع ل الحجة وحل منه قب

    . جةاألحاديث الدالة على ذلك، أو آان مفردًا لها عن الحجة بأن أوقعها بعد قضاء الح
  
ه        وهذا هو الذي يقول من يقوله   قال ا إحرام د ذآرن ذا عن باإلفراد، آما هو المشهور عن الشافعي، وسيأتي بيان ه

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم آيف آان مفردًا، أومتمتعًا، أوقارنًا
  

م أ        قال البخاري ن أرق د ب لَّم     ثنا عمرو بن خالد، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، حدثني زي ه وس ّي صلَّى اهللا علي ن النَّب
        . غزا تسع عشرة غزوة، وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة

  
    . وبمكة أخرى   قال أبو إسحاق

  
ي إسحاق           تهم عن أب وقد رواه مسلم من حديث زهير، وأخرجاه من حديث شعبة، زاد البخاري وإسرائيل، ثالث

    . ي، عن زيد بهعمرو بن عبد اهللا السبيع
  

ة حجة أخرى، أي          ه السالم حج بمك ه علي ة إال حجة          وهذا الذي قال أبو إسحاق من أن ه بمك ع من م يق ه ل أراد أن
ى اهللا،   واحدة ما هو ظاهر لفظه فهو بعيد، فإنه عليه السالم آان بعد الرسالة يحضر مواسم الحج ويدعو النَّاس إل

ى قيض اهللا      ى أبلغ آالم ربي، فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ آالم ربي عز وجل  من رجل يؤويني حتَّ    ويقول حتَّ
انوا             جماعة األنصار يلقونه ليلة العقبة، أي ى إذا آ ات، حتَّ ة ثالث سنين متتالي رة العقب د جم عشية يوم النحر عن
ك     ثالث اجتماعه لهم به، ثم   آخر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانية، وهي دمنا ذل ا ق آانت بعدها الهجرة إلى المدينة آم

    . مبسوطًا في موضعه، واهللا أعلم
  

ال         د اهللا ق ن عب ابر ب ه، عن ج ام رسول اهللا صلَّى اهللا       وفي حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبي أق
اجتمع بالم     الحج، ف اس ب ر، فخرج رسول اهللا      عليه وسلَّم بالمدينة تسع سنين لم يحج، ثم أذَّن في النَّ ة بشر آثي دين

ه،       ى راحلت م استوى عل صلَّى اهللا عليه وسلَّم لخمس بقين من ذي القعدة، أو ألربع، فلما آان بذي الحليفة صلى ث
    . فلما أخذت به في البيداء لبى وأهللنا ال ننوي إال الحج

  
    . وسيأتي الحديث بطوله، وهو في صحيح مسلم

  
    . ريق أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن طهمان، عن جعفر بن محمد بهوهذا لفظ البيهقي، من ط

  
  باب خروجه عليه السالم من المدينة لحجة الوداع  
  

    . سباع بن عرفطة الغفاري   بعد ما استعمل عليها أبا دجانة سماك بن حرشة السَّاعدّي، ويقال
  

ن إسحاق د ب ال محم ى رسول اهللا صلَّى اهللا    ق ا دخل عل ج،  فلم ز للح نة عشر تجهَّ ن س دة م لَّم ذو القع ه وس علي
ّي صلَّى       د، عن عائشة زوج النَّب وأمرالنَّاس بالجهاز له، فحدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محم

ذا      اهللا عليه وسلَّم قالت دة، وه ناد  خرج رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القع إس
    . جيد

  
    . وروى اإلمام مالك في موطائه عن يحيى بن سعيد األنصاري، عن عمرة، عن عائشة

  
    . ورواه اإلمام أحمد عن عبد اهللا بن نمير، عن يحيى بن سعيد األنصاري، عن عمرة عنها

  
يب   ي ش ن سعيد       وهو ثابت في الصحيحين، وسنن النسائي، وابن ماجه، ومصنف ابن أب ى ب ة، من طرق عن يحي

رة، عن عائشة قالت     رى إال الحج،             األنصاري، عن عم دة ال ن ين من ذي القع ا مع رسول اهللا لخمس بق خرجن
    . الحديث بطوله، آما سيأتي

  
حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، أخبرني آريب عن      وقال البخاري

ه        بَّاس قالابن ع م ين بس إزاره ورداءه، ول انطلق النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم من المدينة بعد ما ترجل وادَّهن، ول



 

عن شيء من األردية، وال األرز إال المزعفرة التي تردع الجلد، فأصبح بذي الحليفة، رآب راحلته حتَّى استوى 
    . م مكة لخمس خلون من ذي الحجةعلى البيداء، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقد

  
    . تفرد به البخاري

  
ه        فقوله وذلك لخمس بقين من ذي القعدة إن أراد به صبيحة يومه بذي الحليفة، صحَّ قول ابن حزم في دعواه، أن

وم الجمع            ا ي ة، وأصبح به ة الجمع ة ليل ذي الحليف ات ب يس، وب وم الخم ة، صلَّى اهللا عليه وسلَّم خرج من المدينة ي
    . وهو اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة

  
وذلك لخمس من ذي القعدة يوم انطالقه عليه السالم من المدينة، بعد ما ترجل وادَّهن،    وإن أراد ابن عبَّاس بقوله

ن         ولبس إزاره ورداءه، آما قالت عائشة وجابر ول اب د ق دة، بع ين من ذي القع  أنهم خرجوا من المدينة لخمس بق
دة            ان شهر ذي القع ة، إن آ وم الجمع ى ي ك إال عل ق ذل م ينطب ره، ول حزم، وتعذر المصير إليه، وتعين القول بغي

    . آامًال، وال يجوز أن يكون خروجه عليه السالم من المدينة آان يوم الجمعة
  

ال  حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب عن أبي قالبة، عن أنس ب      لما روى البخاري ك ق صلى     ن مال
رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ونحن معه الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة رآعتين، ثم بات بها حتَّى 

    . أصبح، ثم رآب حتَّى استوت به راحلته على البيداء، حمد اهللا عز وجل، وسبح، ثم أهلَّ بحج وعمرة
  

ك             وقد رواه مسلم والنسائي جميعًا عن ق ن مال ة، عن أنس ب ي قالب وب، عن أب د، عن أي ن زي اد ب ن حم أن    تيبة ب
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم صلى الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة رآعتين

  
ن مال          حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، عن محمد يعني   وقال أحمد ن ميسرة، عن أنس ب راهيم ب    كابن المنكدر وإب

    . أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم صلى الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة رآعتين
  

    . ورواه البخاري عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري به
  

ن ميسرة، عن         راهيم ب ذر، وإب ن المن د ب وأخرجه مسلم وأبو داود، والنسائي من حديث سفيان بن عيينة عن محم
    . أنس به

  
ال      وقال أحمد ا رسول اهللا صلَّى اهللا        ثنا محمد بن بكير، ثنا ابن جريج عن محمد بن المنذر، عن أنس ق صلى بن

ا رآب              ى أصبح، فلم ة حتَّ ذي الحليف ات ب م ب ين، ث ة رآعت ذي الحليف عليه وسلَّم بالمدينة الظهر أربعًا، والعصر ب
    . راحلته واستوت به أهلَّ

  
د ال أحم ا ي   وق ك       ثن ن مال س ب ن أن ي ع ذر التيم ن المن د ب دثني محم حاق، ح ن إس د ب ن محم ي ع ا أب وب، ثن عق

ا           األنصاري قال م صلى بن ات، ث ع رآع ة أرب صلى بنا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الظهر في مسجده بالمدين
    . العصر بذي الحليفة رآعتين، آمنًا ال يخاف في حجة الوداع

  
وم  تفرد به أحمد، من ه ذين الوجهين اآلخرين، وهما على شرط الصحيح، وهذه ينفي آون خروجه عليه السالم ي

ع       وم الراب ان ي ه آ زم، ألن ن ح ال اب ا ق يس آم وم الخم ه ي ون خروج ذا أن يك ى ه وز عل ًا، وال يج ة قطع الجمع
ه  والعشرين من ذي القعدة، ألنه ال خالف أن أول ذي الحجة آان يوم الخميس، لما ثبت بالتواتر  واإلجماع من أن

ع                  وم الخميس الراب ان خروجه ي و آ زاع، فل ة، وهو تاسع ذي الحجة بال ن وم الجمع ة ي عليه السالم وقف بعرف
اء      ين، والثالث د واإلثن بت، واألح ة والس ة الجمع ًا، ليل ال قطع هر ست لي ي الش ي ف دة لبق ن ذي القع رين م والعش

  ص/ ج (   . واألربعاء، فهذه ست لياٍل
  

س،               وقد قال ابن عبَّاس وعائشة وجابر ة لحديث أن وم الجمع ه ي ذر أن دة، وتع ين من ذي القع أنه خرج لخمس بق
ك          اتفق في تل ًا ف راوي أن الشهر يكون تام فتعين على هذا أنه عليه السالم خرج من المدينة يوم السبت، وظن ال

    . ليلة الخميس السنة نقصانه، فانسلخ يوم األربعاء، واستهلَّ شهر ذي الحجة
  

لخمس بقين أو أربع، وهذا التقرير على هذا التقدير ال محيد عنه وال بد منه، واهللا    ويؤيده ما وقع في رواية جابر
    . أعلم



 

  
  باب صفة خروجه عليه السالم من المدينة إلى مكة للحج  
  

ن        هوحدثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا أنس بن عياض عن عبيد اهللا   قال البخاري د اهللا ب ابن عمر، عن نافع، عن عب
أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول     عمر

بطن            ة ب ذي الحليف ة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى ب اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان إذا خرج إلى مك
    . ى يصبحالوادي، وبات حتَّ

  
    . تفرد به البخاري من هذا الوجه

  
ام، عن عروة،          وقال الحافظ أبو بكر البزار ع، عن هش ن زري وجدت في آتابي عن عمرو بن مالك، عن يزيد ب

ال            عن ثابت، عن ثمامة، عن أنس ة وق ه قطيف ى رحل رث وتحت لَّم حج عل ه وس حجة ال      أن النَّبّي صلَّى اهللا علي
    .   اء فيها، وال سمعةري
  

ال  دمي         وقد علقه البخاري في صحيحه فق ي بكر المق ن أب د اب ال محم ع عن عروة، عن           وق ن زري د ب دثنا يزي ح
لَّم حج          ثابت، عن ثمامة قال ه وس حج أنس على رحل رث ولم يكن شحيحًا، وحدث أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . على رحل، وآانت زاملته
  
    . ذا ذآره البزار والبخاري معلَّقًا، مقطوع اإلسناد من أولههك
  

ي         وقد أسنده الحافظ البيهقي في سننه فقال و الحسن عل ا أب رئ، أنبأن أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المق
    . بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد ابن أبي بكر، ثنا يزيد بن زريع فذآره

  
ا       وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده من وجه آخر عن أنس بن مالك فقال د، أنبأن ن الجع حدثنا علي ب

     الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي، عن أنس قال
  

ة تساوي        ى رحل رٍث وقطيف لَّم عل ه وس ال   أرب -أو ال تساوي   -حجَّ رسول اهللا صلَّى اهللا علي م فق ة دراه م      ع الله
    .   حجة ال رياء فيها

  
    . من حديث أبي داود الطيالسي  الشمائل ( وقد رواه التِّرمذي في 

  
وسفيان الثوري وابن ماجه من حديث وآيع بن الجراح، ثالثتهم عن الربيع بن صبيح به وهو إسناد ضعيف، من 

    . بول الرواية عند األئمةجهة يزيد بن أبان الرقاشي فإنه غير مق
  

ال     وقال اإلمام أحمد ه ق ة            حدثنا هاشم، ثنا إسحاق بن سعيد عن أبي ة يماني ا رفق ر، فمرت بن ن عم صدرت مع اب
    . ورحالهم األدم، وخطم إبلهم الخرز

  
لَّ    فقال عبد اهللا دموا   من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت العام برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس م وأصحابه إذا ق

    . في حجة الوداع، فلينظر إلى هذه الرفقة
  

ن         ه، عن اب ن العاص، عن أبي ورواه أبو داود عن هناد، عن وآيع، عن إسحاق، عن سعيد بن عمرو بن سعيد ب
    . عمر

  
أبي إسحاق، وأبو بكر   أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، وأبو طاهر الفقية، وأبو زآريا ابن   وقال الحافظ أبو بكر البيهقي

اس      بن الحسن، وأبو سعيد ابن أبي عمرو، قالوا و العبَّ م،       -هو األصم    -ثنا أب ن الحك د اهللا ب ن عب د ب ا محم ، أنبأن
واليهم      -أنبانا سعيد بن بشير القرشي، حدثنا عبد اهللا بن حكيم الكناني  يمن من م ن     -رجل من أهل ال عن بشر ب

ه     أبصرت   قدامة الضبابي قال ة، ل ى ناق عيناي حبيبي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم واقفًا بعرفات مع النَّاس عل
    .   اللهم اجعلها حجة غير رياًء وال منًا وال سمعة    حمراء قصواء تحته قطيفة بوالنية، وهو يقول

  
    . هذا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   والنَّاس يقولون



 

  
حدثنا عبد اهللا بن إدريس، ثنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد اهللا بن الزبير، عن أبيه أن    اإلمام أحمدوقال 

زل رسول اهللا                أسماء بنت أبي بكر قالت العرج، ن ا ب ى أدرآن ًا حتَّ لَّم حجاج ه وس ّي صلَّى اهللا علي ا مع النَّب خرجن
ي، وآانت          صلَّى اهللا عليه وسلَّم فجلست عائشة إلى جنب  ى جنب أب لَّم وجلست إل ه وس رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ع     زمالة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وزمالة أبي بكر واحدة مع غالم أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطل
    .  ؟ أين بعيرك   عليه، فطلع عليه وليس معه بعيره فقال

  
    . أضللته البارحة   فقال

  
ول        بكرفقال أبو  لَّم يبتسم ويق ه وس ذا        بعير واحد تضله، فطفق يضربه، ورسول اهللا صلَّى اهللا علي ى ه انظروا إل

    .   المحرم وما يصنع
  

    . وآذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة
  

    . ن عبد اهللا بن إدريس بهوأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، ثالثتهم ع
  

زة       فأما الحديث الذي رواه أبو بكر البزار في مسنده قائًال ا حم ان، ثن حدثنا إسماعيل بن حفص، ثنا يحيى بن اليم
اة   حجَّ النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وأصحابه   الزيات عن حمران بن أعين، عن أبي الطفيل، عن أبي سعيد قال مش
    . من المدينة إلى مكة، قد ربطوا أوساطهم، ومشيهم خلط الهرولة

  
    . فإنه حديث منكر، ضعيف اإلسناد، وحمزة بن حبيب الزيات ضعيف، وشيخ متروك الحديث

  
اه        وقد قال البزار دنا، ومعن نًا عن ناده حس ان إس رة، إن ثبت         ال يروى إال من هذا الوجه وإن آ انوا في عم م آ أنه

    . الحديث ألنه عليه السالم إنما حج حجة واحدة وآان راآبًا، وبعض أصحابه مشاة
  

ت ي القضاء، وال       قل ة، وال ف ي الحديبي يًا ال ف ره ماش ن عم يء م ي ش لَّم ف ه وس ّي صلَّى اهللا علي ر النَّب م يعتم ول
ذا الحديث     الجعرانة، وال في حجة الوداع، وأحواله عليه السالم أشهر وأعرف من أن تخفى عل     ل ه اس، ب ى النَّ

    . منكر شاذ ال يثبت مثله واهللا أعلم
  

  فصل 
  

ا العصر    تقدَّم أنه عليه السالم صلَّى الظهر بالمدينة أربعًا، ثم رآب منها إلى الحليفة وهي وادي العقيق فصلى به
ن المدينة على ثالثة رآعتين، فدل على أنه جاء الحليفة نهارًا في وقت العصر، فصلى بها العصر قصرًا، وهي م

وحي من              اءه ال ه ج رهم أن ى أصبح، فصلى بأصحابه وأخب ا حتَّ ات به اء، وب أميال، ثم صلى بها المغرب والعش
    . الليل بما يعتمده في اإلحرام

  
د       آما قال اإلمام أحمد ر، عن عب حدثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد اهللا بن عم

    . إنك ببطحاء مبارآة   ن عمر، عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أنه أتى في المعرس من ذي الحليفة، فقيل لهاهللا ب
  

    . وأخرجاه في الصحيحين من حديث موسى بن عقبة به
  

ن   ثنا األوزاعّي، ثنا يحيى، حدثني عكرمه   حدثنا الحميدي، ثنا الوليد وبشر بن بكر قاال   وقال البخاري أنه سمع اب
ال     سمعت رسول اهللا بوادي العقيق يقول   عبَّاس أنه سمع ابن عمر يقول ذا       أتاني الليلة آٍت من ربي فق صلِّ في ه

    .   الوادي المبارك وقل عمرة في حجة
  

    . تفرَّد به دون مسلم
  

ر، ألن        أنه أمره عليه السالم بالصالة في وادي العقيق، هو أ    فالظاهر ى أن يصلي صالة الظه ه إل ة ب مر باإلقام
األمر إنما جاءه في الليل، وأخبرهم بعد صالة الصبح فلم يبق إال صالة الظهر فأمر أن يصليها هنالك، وأن يوقع 

    . اإلحرام بعدها



 

  
    .   في حجة صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة   أتاني الليلة آٍت من ربي عز وجل فقال    ولهذا قال

  
    . وقد احتج به على األمر بالقرآن في الحج، وهو من أقوى األدلة على ذلك آما سيأتي بيانه قريبًا

  
ه               والمقصود ل صلوات اهللا وسالمه علي د امتث ر، وق ى صالة الظه ق إل وادي العقي ة ب أنه عليه السالم أمر باإلقام

ى       ذلك، فأقام هنالك وطاف على نسائه في تلك ا ك حتَّ زل هنال م ي ه، ول لصبيحة وآن تسع نسوة، وآلهن خرج مع
لَّم صلى     ه وس صلى الظهر، آما سيأتي في حديث أبي حسان األعرج عن ابن عبَّاس أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . الظهر بذي الحليفة، ثم أشعر بدنته، ثم رآب فأهلَّ، وهو عند مسلم
  

عن الحسن، عن أنس أن رسول اهللا صلَّى       -هو ابن عبد الملك  -حدثنا روح، ثنا أشعث    أحمد وهكذا قال اإلمام
    . اهللا عليه وسلَّم صلى الظهر ثم رآب راحلته، فلما عال شرف البيداء أهّل

  
    . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والنسائي عن إسحاق بن راهويه، عن النضر بن شميل، عن أشعث بمعناه

  
    . وعن أحمد بن األزهر عن محمد بن عبد اهللا األنصاري، عن أشعث أتم منه

  
ا رواه البخاري          ه أن يعتضد بم ار، ول ك في صدر النه ق      وهذا فيه رد على ابن حزم حيث زعم أن ذل من طري

ه، حتَّ    ى إذا أيوب عن رجل، عن أنس أن رسول اهللا بات بذي الحليفة حتَّى أصبح، فصلى الصبح ثم رآب راحلت
    . استوت به البيداء أهّل بعمرة وحج

  
    . ولكن في إسناده رجل مبهم، والظاهر أنه أبو قالبة واهللا أعلم

  
ن       -ابن الحارث     يعني -حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، ثنا خالد    قال مسلم في صحيحه راهيم ب ا شعبة عن إب ثن

آنت أطيب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثم يطوف    ا قالتمحمد بن المنتشر، سمعت أبي يحدِّث عن عائشة أنه
    . على نسائه، ثم يصبح محرمًا ينضح طيبًا

  
عيد    ن س فيان اب عر، وس لم ومس ة، زاد مس ي عوان ديث أب ن ح اه م عبة، وأخرج ديث ش ن ح اري م د رواه البخ وق

    . الثوري أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به
  

م            مسلم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قالوفي رواية ل ن عمر عن الرجل يتطيب ث د اهللا ب سألت عب
    . يصبح محرمًا

  
    . ما أحب أني أصبح محرمًا أنضح طيبًا، ألن أطلي القطران أحب إلّي من أن أفعل ذلك   قال
  

    . ه ثم أصبح محرمًاأنا طيَّبت رسول اهللا عند إحرامه، ثم طاف في نسائ   فقالت عائشة
  

ك       ائه، ليكون ذل ى نس وهذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه آان صلَّى اهللا عليه وسلَّم يتطيب قبل أن يطوف عل
    . أطيب لنفسه وأحب إليهن، ثم لما اغتسل من الجنابة ولإلحرام تطيب أيضًا لإلحرام طيبا آخر

  
ت، عن      آما رواه التِّرمذي والنسائي من حديث عبد الر ن ثاب د ب ن زي حمن ابن أبي الزناد عن أبيه، عن خارجة ب

    . أبيه أنه رأى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم تجرَّد إلهالله واغتسل
  

    . حسن غريب   وقال التِّرمذي
  

ل، ع          وقال اإلمام أحمد ن عقي د ب ن محم د اهللا ب ن عروة،  حدثنا زآريا بن عدي، أنبأنا عبيد اهللا بن عمرو عن عب
ت ه    عن عائشة قال نان، ودهن لَّم إذا أراد أن ُيحرم غسل رأسه بخطمي وأش ه وس ان رسول اهللا صلَّى اهللا علي آ

    . بشيء من زيت غير آثير
  

    . الحديث تفرَّد به أحمد



 

  
ن عروة         وقال أبو عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي رحمه اهللا ان ب ة، عن عثم ن عيين ي      أنبأنا سفيان ب سمعت أب

    . طيَّبت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لحرمه ولحله   سمعت عائشة تقول   يقول
  

    ؟ بأي طيب   قلت لها
  
    . بأطيب الطِّيب   قال
  

    . وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة
  

    . ة، عن عائشة بهوأخرجه البخاري من حديث وهب عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان، عن أبيه عرو
  

آنت     حدثنا عبد اهللا بن يوسف، أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت    وقال البخاري
    . أطيِّب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت

  
ن عروة،     حدثنا عبد بن حميد، أنبأنا مح   وقال مسلم د اهللا ب ن عب مد ابن أبي بكر، أنبأنا ابن جريج، أخبرني عمر ب

    . طيبت رسول اهللا بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل واإلحرام   أنه سمع عروة والقاسم يخبرانه عن عائشة قالت
  

طيَّبت رسول اهللا صلَّى اهللا       وروى مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزُّهري، عن عروة عن عائشة قالت      
    . عليه وسلَّم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت

  
اال    وقال مسلم ن القاسم،             حدثني أحمد بن منيع، ويعقوب الدورقي ق رحمن ب د ال ا منصور عن عب يم، أنبأن ا هش ثن

اهللا عليه وسلَّم قبل أن يحرم ويحل، ويوم النحر قبل أن يطوف  آنت أطيِّب النَّبّي صلَّى   عن أبيه، عن عائشة قالت
    . بالبيت بطيب فيه مسك

  
اال           وقال مسلم ن حرب ق ر ب يبة، وزهي ي ش ن أب ي الضحى، عن            حدثنا أبو بكر اب ا األعمش عن أب ع ثن ا وآي ثن

    . اهللا عليه وسلَّم وهو يلبِّيآأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول اهللا صلَّى    مسروق، عن عائشة قالت
  

راهيم، عن األسود، عن عائشة قالت             د اهللا، عن إب ن عبي ره عن الحسن ب    ثم رواه مسلم من حديث الثوري وغي
    . آأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو ُمحرم

  
لم من    راهيم، عن         ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري، ومس ا عن منصور، عن إب حديث األعمش آالهم

    . األسود عنها
  

    . وأخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم بن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة
  

ى       أنبأنا أشعث عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة قالت        وقال أبو داود الطيالسي أني أنظر إل آ
    . ي أصول شعر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو ُمحرموبيص الطِّيب ف

  
أني أنظر      حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة عن إبراهيم النخعي، عن األسود، عن عائشة قالت     وقال اإلمام أحمد آ

    . إلى وبيص الطِّيب في مفرق النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعد أيام وهو ُمحرم
  

راهيم النخعي، عن األسود،              هللا بن الزبير الحميديوقال عبد ا ن السائب عن إب ا عطاء ب ة، ثن ثنا سفيان بن عيين
    . رأيت الطيب في مفرق رسول اهللا بعد ثالثة، وهو ُمحرم   عن عائشة قالت

  
ذهب ب        ل الغسل ل ان الطيب قب و آ ا   فهذه األحاديث دالة على أنه عليه السالم تطيَّب بعد الُغسل، إذ ل ه الغسل ولم

    . بقي له أثر، وال سيما بعد ثالثة أيام من يوم اإلحرام
  

ق          وقد ذهب طائفة من السلف منهم ذا الحديث من طري ا ه د روين ابن عمر، إلى آراهة التطيب عند اإلحرام، وق
د   أنبأنا أب -ببغداد  -أنبأنا أبو الحسين ابن بشران    ابن عمر عن عائشة فقال الحافظ البيهقي ن محم و الحسن علي ب



 

المصري، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا عبد الرحمن ابن أبي العمر، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى 
ا قالت   دة           بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة أنه ة الجي لَّم بالغالي ه وس طيَّبت رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . عند إحرامه
  

    . وهذا إسناد غريب عزيز المخرج
  

    . ثم إنه عليه السالم لبَّد رأسه ليكون أحفظ لما فيه من الطيب، وأصون له من استقرار التراب والغبار
  

لَّم قالت        قال مالك عن نافع عن ابن عمر ه وس ّي صلَّى اهللا علي اس         أن حفصة زوج النَّب ا شأن النَّ ا رسول اهللا م ي
    ؟ العمرة ولم تحل أنت من عمرتكحلُّوا من 

  
    .   إني لبدت رأسي، وقلدت هدي، فال أحل حتَّى أنحر    قال
  

    . وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك، وله طرق آثيرة عن نافع
  

ا     قال البيهقي د     أنبأنا الحاآم، أنبأنا األصم، أنبأنا يحيى، ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري، ثن ا محم ى، ثن د األعل عب
    . بن إسحاق عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لبَّد رأسه بالعسل

  
    . وهذا إسناد جيد

  
    . ثم أنه عليه السالم أشعر الهدي وقلَّده، وآان معه بذي الحليفة

  
ه     الم، عن أبي ع رسو     قال الليث عن عقيل، عن الزُّهري، عن س وداع       تمتَّ لَّم في حجة ال ه وس ل اهللا صلَّى اهللا علي

    . بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهجدي من ذي الحليفة
  

    . وسيأتي الحديث بتمامه، وهو في الصحيحين، والكالم عليه إن شاء اهللا
  

ي عن قت     -هو الدستوائي   -حدثنا محمد بن المثنى، ثنا معاذ بن هشام    وقال مسلم ي حسان،    حدثني أب ادة، عن أب
نامها                 ه فأشعرها في صفحة س ا بناقت ة دع ى ذا الحليف ا أت لَّم لم ه وس اس أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن عبَّ عن اب

    . األيمن، وسلت الدم، وقلَّدها نعلين، ثم رآب راحلته
  

    . وقد رواه أهل السنن األربعة من طرق عن قتادة
  

ى هذا اإلشعار والتقليد بيده الكريمة في هذه البدنة، وتولى إشعار بقية الهدي  وهذا يدل على أنه عليه السالم تعاط
ة،        ًا وستين بدن ة ثالث ده الكريم ح بي وتقليده غيره، فإنه قد آان َهْدي آثير، إما مائة بدنة أو أقل منها بقليل، وقد ذب

    . وأعطى عليًا فذبح ما غبر
  

    . لنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّموفي حديث جابر أن عليًا قدم من اليمن ببدن ل
  

    . وفي سياق ابن إسحاق أنه عليه السالم أشرك عليًا في بدنه واهللا أعلم
  

    . وذآر غيره أنه ذبح هو وعلي يوم النحر مائة بدنة
  

    . فعلى هذا يكون قد ساقها معه من ذي الحليفة، وقد يكون اشترى بعضها بعد ذلك وهو ُمحرم
  
  وضع الذي أهلَّ منه عليه السالم واختالف الناقلين لذلك وترجيح الحق في ذلك بيان الم   باب 
  

اس،            ن عبَّ ة، عن اب ر، عن عكرم ي آثي ن أب ى اب تقدَّم الحديث الذي رواه البخاري من حديث األوزاعّي عن يحي
صلِّ في هذا الوادي    ربي فقالأتاني آٍت من     عن عمر سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بوادي العقيق يقول

    .   المبارك وقل عمرة في حجة



 

  
ة              -باب اإلهالل عند مسجد ذي الحليفة  -وقال البخاري  ن عقب ا موسى ب فيان، ثن ا س د اهللا، ثن ن عب ي ب دثنا عل ح

ن        ك عن موسى ب ا مال لمة، ثن ه       سمعت سالم بن عبد اهللا، وحدثنا عبد اهللا بن مس د اهللا، أن ن عب الم ب ة، عن س عقب
    . -مسجد ذي الحليفة    يعني -ما أهلَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إال من عند المسجد    سمع أباه يقول

  
    . وقد رواه الجماعة إال ابن ماجه من طرق عن موسى بن عقبة

  
ن     زة ب افع، وحم ن        وفي رواية لمسلم عن موسى بن عقبة، عن سالم ون د اهللا ب تهم عن عب ر، ثالث ن عم د اهللا ب عب

    . لبيك   عمر، فذآره وزاد فقال
  

ال            الم ق ة عن س ن عقب ك عن موسى ب ق مال ا من طري ن عمر       وفي رواية لهم د اهللا ب ال عب ي       ق ذه الت داؤآم ه بي
    . تكذبون فيها على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أهلَّ رسول اهللا من عند المسجد

  
    . وقد روي عن ابن عمر خالف هذا، آما يأتي في الشق اآلخر

  
ذآر               وهو ما أخرجاه في الصحيحين ن عمر ف ن جريج، عن اب د ب ري، عن عبي من طريق مالك عن سعيد المقب

    . راحلتهوأما اإلهالل فإني لم أر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يهل حتَّى تنبعث به    حديثًا فيه أن عبد اهللا قال
  

حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد     وقال اإلمام أحمد
لَّم في           قلت لعبد اهللا بن عبَّاس   بن جبير قال ه وس يا أبا العبَّاس عجبًا الختالف أصحاب رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . وسلَّم حين أوجبإهالل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه 
  

وا، خرج      فقال إني ألعلم النَّاس بذلك، إنما آانت من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حجة واحدة فمن هناك اختلف
الحج    لَّ ب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حاجًا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة رآعتيه، أوجب في مجلسه فأه

ه             حين فرغ من رآعتيه، ف ك من لَّ وأدرك ذل ه أه ه ناقت تقلت ب ا اس م رآب، فلم ه، ث وم فحفظوا عن سمع ذلك منه ق
    . أقوام، وذلك أن النَّاس إنما آانوا يأتون إرساًال، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل

  
د أوجب    إنما أهلَّ رسول اهللا حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول اهللا حين عال شرف البيداء، وأيم   فقالوا اهللا لق

لَّ   في ُمصاله، وأهلَّ حين استقلت به ناقته، وأهلَّ حين عال شرف البيداء، فمن أخذ بقول عبد اهللا بن عبَّاس أنه أه
    . في مصاله إذا فرغ من رآعتيه

  
    . وقد رواه التِّرمذي والنسائي جميعًا عن قتيبة، عن عبد السالم بن حرب، عن خصيف به نحوه

  
ه من                 ذيوقال التِّرم د ل ام أحم ة اإلم دَّم رواي د تق ال، وق ذا ق د السالم آ ر عب حسن غريب ال نعرف أحد رواه غي

    . طريق محمد ابن إسحاق عنه
  

ال    م ق ه ث خصيف الجزري      وآذلك رواه الحافظ البيهقي عن الحاآم، عن القطيعي، عن عبد اهللا بن أحمد، عن أبي
    . غير قوي

  
    . له عن ابن عبَّاس وقد رواه الواقدي بإسناد

  
إال أنه ال ينفع متابعة الواقدي، واألحاديث التي وردت في ذلك عن عمر وغيره مسانيدها قوية ثابتة،    قال البيهقي

    . واهللا تعالى أعلم
  

ل        قلت ذر من نق ع،    فلو صح هذا الحديث، لكان فيه جمع لما بين األحاديث من االختالف، وبسط لع خالف الواق
    . ولكن في إسناده ضعف، ثم قد روي عن ابن عبَّاس وابن عمر خالف ما تقدم عنهما، آما سننبه عليه ونبينه

  
    . أنه عليه السالم أهلَّ حين استوت به راحلته   وهكذا ذآر من قال

  



 

در عن أنس      حدثنا عبد اهللا بن محمد، ثنا هشام بن يوسف، أنبأنا ابن جريج، ح   قال البخاري ن المنك د ب دثني محم
ذي              بن مالك قال ى أصبح ب ات حتَّ م ب ين، ث ة رآعت ذي الحليف ًا، وب ة أربع صلَّى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم بالمدين

    . الحليفة فلما رآب راحلته واستوت به أهلَّ
  

    . بن ميسرة، عن أنس وقد رواه البخاري و مسلم وأهل السنن من طرق عن محمد بن المنكدر، وإبراهيم
  

ال    ن عمر ق ا اإلهالل      وثابت في الصحيحين من حديث مالك عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، عن اب وأم
    . فإني لم أر رسول اهللا يهل حتَّى تنبعث به راحلته

  
ه أن رسول اهللا             الم، عن أبي ونس عن الزُّهري، عن س ن وهب عن ي ة اب ان  وأخرجا في الصحيحين من رواي  آ

    . يرآب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة
  

ه       -وقال البخاري  ه راحلت لَّ حين استوت ب ن             -باب من أه ي صالح ب ن جريج، أخبرن ا اب و عاصم، ثن دثنا أب ح
    . أهلَّ النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين استوت به راحلته قائمة   آيسان عن نافع، عن ابن عمر قال

  
    . وقد رواه مسلم والنسائي من حديث ابن جريج به

  
ال                   وقال مسلم ن عمر ق افع، عن اب د اهللا عن ن ن مسهر، عن عبي ي ب ا عل يبة، ثن ي ش ن أب ان     حدثنا أبو بكر اب آ

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة
  

    . انفرد به مسلم من هذا الوجه
  

    . وأخرجاه من وجه آخر عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عنه
  

ال      قال أبو معمر   -باب اإلهالل مستقبل القبلة  -ثم قال البخاري  افع ق ان     حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن ن آ
ي         ابن عمر إذ صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم م يلب ًا، ث ة قائم تقبل القبل ه اس رآب، فإذا استوت ب

حتَّى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتَّى إذا جاء ذا طوى بات به حتَّى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول 
    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فعل ذلك

  
    . تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل   ثم قال

  
ه عن           آتاب الحج ( أيضًا هذا الحديث في  وقد علَّق البخاري نده في د، وأس ن زي اد ب عن محمد بن عيسى، عن حم

    . -هو ابن علية  -يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل 
  

تهم          د، ثالث ن زي اد ب ره عن حم ي وغي ع الزهران ورواه مسلم عن زهير بن حرب، عن إسماعيل، وعن أبي الربي
    . السختياني به عن أيوب، عن أبي تميمة

  
    . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن علية به

  
ال      ثم قال البخاري افع ق ة ادَّهن           حدثنا سليمان أبو الربيع، ثنا فليح عن ن ى مك ن عمر إذا أراد الخروج إل ان اب آ

م       بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يرآب فإذا ا ة أحرم، ث ه قائم ه راحلت ستوت ب
    . هكذا رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يفعل   قال
  

    . تفرَّد به البخاري من هذا الوجه
  

ال       ه ق الم، عن أبي ة، عن س ي       وروى مسلم عن قتيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقب ذه الت داؤآم ه بي
د الشجرة      تكذبون على رسو لَّم إال عن ه وس ل اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فيها، واهللا ما أهلَّ رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . حين قام به بعيره

  



 

د المسجد،               ان من عن ه، وهو أن اإلحرام آ ات عن ذه الرواي ى وه ن عمر األول ة اب وهذا الحديث يجمع بين رواي
ان المعروف        -األرض    يعني -يداء ولكن بعد ما رآب راحلته واستوت به على الب ى المك ل أن يصل إل ك قب وذل

    . بالبيداء
  

ة،           ثم قال البخاري في موضع آخر ن عقب ا موسى ب ليمان، ثن ن س حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي، ثنا فضيل ب
ال   اس ق لَّم من الم         حدثني آريب عن عبد اهللا بن عبَّ ه وس ّي صلَّى اهللا علي ق النَّب ا ترجل وادَّهن،      انطل د م ة بع دين

ى         ردع عل ي ت رة الت بس، إال المزعف ة واألزر تل ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، وله ينه عن شيء من األردي
ك لخمس         ه، وذل د بدن لَّ هو وأصحابه، وقلَّ الجلد، فأصبح بذي الحليفة، رآب راحلته حتَّى استوى على البيداء أه

م يحل         بقين من ذي القعدة، فقدم مكة ألرب روة، ول ين الصفا والم ع خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى ب
ى    ا حتَّ من أجل بدنه ألنه قلَّدها، لم تزل بأعال مكة عند الحجون وهو مهّل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه به

حلوا، وذلك رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم ي
    . لمن لم يكن معه بدنة قلَّدها، ومن آانت معه امرأته فهي له حالل والطيب والثياب

  
    . انفرد به البخاري

  
ال   ي     وقد روى اإلمام أحمد عن بهز بن أسد وحجاج، وروح بن عبادة، وعفان بن مسلم، آلهم عن شعبة ق أخبرن

    . و مسلم بن عبد اهللا البصري عن ابن عبَّاسسمعت أبا حسان األعرج األجرد، وه   قتادة قال
  

ال ن،    ق نامها األيم ه فأشعر صفحة س ا ببدنت م دع ة، ث ذي الحليف ر ب لَّم الظه ه وس صلى رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . وسلت الدم عنها، وقلَّدها نعلين، ثم دعا براحلته فلما استوت على البيداء أهلَّ بالحج

  
    . أنبأنا أصحابنا منهم شعبة فذآر نحوه   ورواه أيضًا عن هشيم

  
ام الدستوائي عن              م عن هش ن الجراح، آله ع ب ي داود الطيالسي، ووآي ثم رواه اإلمام أحمد أيضًا عن روح وأب

    . قتادة به نحوه
  

    . ومن هذا الوجه رواه مسلم في صحيحه، وأهل السنن في آتبهم
  

ه الس    ه علي ة خصيف           فهذه الطرق عن ابن عبَّاس من أن ه أصح وأثبت من رواي ه راحلت لَّ حين استوت ب الم أه
    . الجزري عن سعيد بن جبير عنه، واهللا أعلم

  
د         ه أحرم من عن ال أن ى األخرى الحتم وهكذا الرواية المثبتة المفسرة أنه أهلَّ حين استوت به الراحلة مقدمة عل

    . ها زيادة علم على األخرى واهللا أعلمالمسجد حين استوت به راحلته، ويكون رواية رآوبه الراحلة في
  

ر            ق جعف لم من طري د اهللا في صحيح مس ن عب ابر ب ة ج ورواية أنس في ذلك سالمة عن المعارض، وهكذا رواي
يأتي، أن رسول اهللا صلَّى     الصادق عن أبيه، عن أبي الحسين زين العابدين، عن جابر في حديثه الطويل الذي س

    . ه وسلَّم أهلَّ حين استوت به راحلته سالمة عن المعارض واهللا أعلماهللا علي
  

ه          وروى البخاري د اهللا أن إهالل رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن عب من طريق األوزاعّي سمعت عطاء، عن جابر ب
    . وسلَّم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته

  
ا     ن يس ن إسحاق ب اد، عن عائشة بنت سعد قالت        فأما الحديث الذي رواه محمد ب ي الزن ال سعد     ر عن أب ان     ق آ

لَّ إذا      ًا أخرى، أه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إذا أخذ طريق الفرع أهلَّ إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريق
    . عال على شرف البيداء

  
    . هللا أعلمفرواه أبو داود والبيهقي من حديث ابن إسحاق، وفيه غرابة ونكارة وا

  
ه،               ا رآب راحلت د م د الصالة، وبع ه السالم أحرم بع ه علي فهذه الطرق آلها دالة على القطع أو الظن الغالب أن

    . وابتدأت به السير
  



 

    . وهو مستقبل القبلة   زاد ابن عمر في روايته
  
  أو القران  بسط البيان لما أحرم به عليه السالم في حجته هذه من اإلفراد والتمتع   باب 
  

ن إدريس الشافعي       د ب د اهللا محم و عب ن          رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك قال أب رحمن ب د ال ك عن عب ا مال أنبأن
    . القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أفرد الحج

  
    . ورواه مسلم عن إسماعيل، عن أبي أويس ويحيى بن يحيى عن مالك

  
    . واه اإلمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهور
  

ن             وقال أحمد رحمن، عن القاسم ب د ال ي عب ن أب ة اب حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثني المنكدر بن محمد عن ربيع
    . محمد، عن عائشة أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أفرد الحج

  
ة،          ثنا شريح، ثنا ابن    وقال اإلمام أحمد ي علقم ن أب ة اب أبي الزناد عن أبيه، عن عروة، عن عائشة، وعن علقم

    . عن أمه، عن عائشة، وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أفرد الحج
  

    . تفرَّد به أحمد من هذه الوجوه عنها
  

ي األسود، عن عروة، عن             األعلى بن حماد قالحدثني عبد    وقال اإلمام أحمد ن أنس عن أب ك ب قرأت على مال
    . عائشة أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أفرد الحج

  
ًا في حجر عروة      -حدثنا روح، ثنا مالك عن أبي األسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل    وقال عن   -وآان يتيم

    . سول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أفرد الحجعروة بن الزبير، عن عائشة أن ر
  

    . ورواه ابن ماجه عن أبي مصعب، عن مالك آذلك
  

    . ورواه النسائي عن قتيبة، عن مالك، عن أبي األسود، عن عروة، عن عائشة أن رسول اهللا أهلَّ بالحج
  

خرجنا مع رسول اهللا      عن عائشة قالتثنا عبد الرحمن عن مالك، عن أبي األسود، عن عروة،    وقال أحمد أيضًا
لَّ رسول اهللا      رة، وأه الحج والعم صلَّى اهللا عليه وسلَّم فمنا من أهلَّ بالحج، ومنا من أهلَّ بالعمرة، ومنا من أهلَّ ب
رة      الحج والعم الحج أو ب لَّ ب بالحج؛ فأما من أهلَّ بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أه

    . فلم يحلوا إلى يوم النحر
  

    . وهكذا رواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف، والقعيني وإسماعيل ابن أبي أويس عن مالك
  

    . ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك به
  

الح        وقال أحمد لَّم ب ه وس لَّ  حدثنا سفيان عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة أهلَّ رسول اهللا صلَّى اهللا علي ج وأه
    . ناس بالحج والعمرة، وأهلَّ ناس بالعمرة

  
    . ورواه مسلم عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة به نحوه

  
ة، عن             فأما الحديث الذي قال اإلمام أحمد ي علقم ن أب ة اب د عن علقم ن محم ز ب ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزي

ل        ه وسلَّم أمر النَّاس في حجة الوداع فقالأمه، عن عائشة أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي رة قب دأ بعم من أحب أن يب
    .   الحج فليفعل

  
    . وأفرد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الحج ولم يعتمر

  



 

ه     ارة شديدة، وهو قول م      فإنه حديث غريب جدًا، تفرَّد به أحمد بن حنبل، وإسناده ال بأس به، ولكن لفظه فيه نك فل
    . فإن أريد بهذا أنه لم يعتمر مع الحج وال قبله هو قول من ذهب إلى اإلفراد   يعتمر

  
م هو            ه؛ ث ال ب اء ق دا من العلم م أح ا ال أعل ذا مم وإن أريد أنه لم يعتمر بالكلية ال قبل الحج وال معه وال بعده، فه

ي     مخالف لما صح عن عائشة وغيرها من أنه صلَّى اهللا عل دة إال الت يه وسلَّم اعتمر أربع عمر آلهن في ذي القع
    . مع حجته

  
    . وسيأتي تقرير هذا في فصل القران مستقصى، واهللا أعلم

  
حدثنا روح، ثنا صالح ابن أبي األخضر، ثنا ابن شهاب أن    وهكذا الحديث الذي رواه اإلمام أحمد قائًال في مسنده

لَّم قالت  عروة أخبره أن عائشة زوج النَّب وداع،           ّي صلَّى اهللا عليه وس رة في حجة ال الحج والعم لَّ رسول اهللا ب أه
    . وساق معه الهدي، وأهلَّ ناس بالعمرة وساقوا الهدي، وأهلَّ ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديًا

  
ال  وآنت ممن أهلَّ بالعمرة ولم أسق هديًا، فلما قدم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه    قالت عائشة لَّم ق نكم        وس ان م من آ

ى يقضي حجه        ه حتَّ أهلَّ بالعمرة فساق معه الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وال يحل منه شيء حرم من
م                  روة ث ديًا فليطف بالبيت وبالصفا والم ه ه م يسق مع العمرة ول لَّ ب نكم أه ان م وم النحر، ومن آ وينحر هديه ي

    .   وليهد، فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج
  

    . فقدَّم رسول اهللا الحج الذي خاف فوته، وأخَّر العمرة   قالت عائشة
  

ي    ن أب ي الصحيح، وصالح اب اهد ف ارة، ولبعضه ش ه نك ي بعض ألفاظ د، وف ام أحم راد اإلم ن أف و حديث م فه
    . أصحاب الزُّهري، ال سيما إذا خالفه غيره آما ههنا في بعض ألفاظ سياقه هذا األخضر ليس من علية

  
لَّ        فقدَّم الحج الذي يخاف فوته، وأخَّر العمرة    وقوله ه أه إن أراد أن رة، ف ال يلتئم مع أول الحديث أهلَّ بالحج والعم

بالعمرة، آما يقوله من ذهب إلى اإلفراد، فهو مما نحن فيه  بهما في الجملة، وقدَّم أفعال الحج، ثم بعد فراغه أهلَّ
    . ههنا

  
    . وإن أراد أنه أخَّر العمرة بالكلية بعد إحرامه بها، فهذا ال أعلم أحدًا من العلماء صار إليه

  
ران         ى الق ول من ذهب إل ذا ق ، وإن أراد أنه المقضي بأفعال الحج عن أفعال العمرة ودخلت العمرة في الحج، فه

ال الحج       أي -وهم يؤولون قول من روى أنه عليه الصالة والسالم أفرد الحج  رد أفع ه      -أف وى مع د ن ان ق وإن آ
    . ألنه قد روى القرآن آل من روى اإلفراد، آما سيأتي بيانه، واهللا تعالى أعلم   العمرة، قالوا

  
ن       اإلمام أحمدقال    رواية جابر بن عبد اهللا في اإلفراد ابر ب حدثنا أبو معاوية، ثنا األعمش عن أبي سفيان، عن ج

    . أهلَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في حجته بالحج   عبد اهللا قال
  

    . إسناده جيد على شرط مسلم
  

عمش، عن أبي ورواه البيهقي عن الحاآم، وغيره عن األصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن أبي معاوية، عن األ
    . أهلَّ رسول اهللا في حجته بالحج ليس معه عمرة   سفيان، عن جابر قال

  
    . وهذه الزيادة غريبة جدًا، ورواية اإلمام أحمد بن حنبل أحفظ، واهللا أعلم

  
    . أهللنا بالحج لسنا نعرف العمرة   وفي صحيح مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر قال

  
د، عن      وقد ر ن محم ر ب وى ابن ماجه عن هشام بن عمار، عن الداروردي وحاتم بن إسماعيل، آالهما عن جعف

    . أبيه، عن جابر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أفرد الحج، وهذا إسناد جيد
  



 

د  ا حبيب          وقال اإلمام أحم ي، ثن د الوهاب الثقف ا عب ي  -ثن م     يعن ا     -المعل د اهللا أن   عن عطاء، حدثني ج ن عب بر ب
لَّم       ه وس ّي صلَّى اهللا علي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أهلَّ هو وأصحابه بالحج ليس مع أحد منهم هدي إال النَّب

    . وطلحة، وذآر تمام الحديث
  

ن عمر                د اهللا ب ة عب د الوهاب رواي ى، عن عب ن المثن د ب يأتي، عن محم ا س ه آم وهو في صحيح البخاري بطول
    . ادلإلفر

  
ن عمر عن    -ابن عباد    يعني -حدثنا إسماعيل بن محمد، ثنا عباد    قال اإلمام أحمد ، حدثني عبيد اهللا بن عبد اهللا ب

    . أهللنا مع النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم بالحج مفردًا   نافع، عن ابن عمر قال
  

ن عب   ن         ورواه مسلم في صحيحه عن عبد اهللا بن عون، عن عباد ب افع، عن اب ر، عن ن ن عم د اهللا ب اد، عن عبي
    . عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أهلَّ بالحج مفردًا

  
د     ثنا الحسن بن عبد العزيز، ومحمد بن مسكين قاال   وقال الحافظ أبو بكر البزار ثنا بشر بن بكر، ثنا سعيد بن عب

ن عمر أن رسول      لم، عن اب ي       العزيز بن زيد بن أس الحج يعن لَّم أهل ب ه وس ردا   -   اهللا صلَّى اهللا علي ناده   -مف إس
    . جيد، ولم يخرِّجوه

  
ة         رواية ابن عبَّاس لإلفراد ي العالي وب، عن أب روى الحافظ البيهقي من حديث روح بن عبادة عن شعبة، عن أي

ال  لَّ        البراء، عن ابن عبَّاس أنه ق ه وس لَّ رسول اهللا صلَّى اهللا علي ع مضين من ذي الحجة،       أه دم ألرب الحج فق م ب
     من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها    فصلى بنا الصبح بالبطحاء ثم قال

  
ن         ثم قال ي حسان األعرج، عن اب رواه مسلم عن إبراهيم بن دينار، عن ابن روح، وتقدم من رواية قتادة عن أب

ن،     عبَّاس أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه و نامها األيم سلَّم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أتى ببدنة فأشعر صفحة س
        . ثم أتى براحلته فرآبها، فلما استوت به على البيداء أهلَّ بالحج، وهو في صحيح مسلم أيضًا

  
اش،           وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني ن عي و بكر اب ا أب ن إسماعيل، ثن د       ثنا الحسين ب و حصين عن عب ا أب ثن
    . حججت مع أبي بكر فجرَّد، ومع عمر فجرَّد، ومع عثمان فجرَّد   الرحمن بن األسود، عن أبيه قال

  
ون        تابعه الثوري عن أبي حصين، وهذا إنما ذآرناه ههنا ألن الظاهر ا يفعل نهم إنم أن هؤالء األئمة رضي اهللا ع

    . اإلفراد، واهللا أعلم   هذا عن توقيف، والمراد بالتجريد ههنا
  

رزاز،       ثنا أبو عبيد اهللا القاسم بن إسماعيل، ومحمد بن مخلد قاال   وقال الدارقطني ة ال ن معاوي ثنا علي بن محمد ب
اب        لَّم استعمل عت ه وس ّي صلَّى اهللا علي ثنا عبد اهللا بن نافع عن عبد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النَّب

لَّم سنة عشر    بن أسيد ع لى الحج فأفرد، ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج، ثم حجَّ النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس
فأفرد الحج، ثم توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم واستخلف أبو بكر، فبعث عمر فأفرد الحج، ثم حجَّ أبو بكر 

م        فأفرد الحج، وتوفي أبو بكر واستخلف عمر، فبعث عبد  أفرد الحج، ث م حج ف أفرد الحج، ث الرحمن بن عوف ف
    . عثمان فأقام عبد اهللا بن عبَّاس للناس فأفرد الحج  . حصر 

  
   . له شاهد بإسناد صحيح   في إسناده عبد اهللا بن عمر العمري، وهو ضعيف، لكن قال الحافظ البيهقي

  ذآر ما قاله أنه صلَّى اهللا عليه وسلَّم حج متمتعا 
  

ن عمر           اإلمام أحمدقال  د اهللا ب د اهللا أن عب ن عب الم ب حدثنا حجاج، ثنا ليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن س
ة،       قال تمتع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهلَّ فساق الهدي من ذي الحليف

لعمرة ثم أهل بالحج، وآان من النَّاس من أهدى َفَساَق الهدي من ذي  وبدا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأهلَّ با
اس    ال للن ة ق ه ال          الحليفة، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم مك نكم أهدى فإن ان م من آ

ن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا وال  م يك ه، ومن ل ى يقضي حجت ه حتَّ رم من ن شيء ح روة، وليقصر يحل م م
    .   وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديًا فليصم ثالثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى أهله

  
ة أشواط من السبع،           م خب ثالث تلم الحجر أول شيء، ث وطاف رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين قدم مكة اس

ه بالبيت         م رآع حين قضى طواف أتى الصفا         ومشى أربعة أطواف، ث لم فانصرف، ف م س ين، ث ام رآعت د المق عن



 

فطاف بالصفا والمروة، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتَّى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف    
    . بالبيت، وفعل مثل ما فعل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من أهدى فساق الهدي من النَّاس

  
ه،     وحدثنا   قال اإلمام أحمد ر، أن عائشة أخبرت حجاج، ثنا ليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبي

ن        الم ب ي س ذي أخبرن ل ال ه بمث عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، وتمتع النَّاس مع
    . عبد اهللا عن عبد اهللا، عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . الحديث البخاري عن يحيى بن بكير وقد روى هذا

  
    . ومسلم وأبو داود عن عبد الملك بن شعيب، عن الليث، عن أبيه

  
ن سعد، عن            تهم عن الليث ب ى، ثالث ن المثن والنسائي عن محمد بن عبد اهللا بن المبارك المخرمي، عن حجين ب

    . ه اإلمام أحمد رحمه اهللاعقيل، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة آما ذآر
  

    . وهذا الحديث من المشكالت على آل من األقوال الثالثة
  

    . ففي هذا إثبات عمرة، إما قبل الحج أو معه   أما قول اإلفراد
  

ذا شأن            وأما على قول التمتع الخاص يس ه روة، ول ا طاف بالصفا والم د م فألنه ذآر أنه لم يحل من إحرامه بع
    . المتمتع

  
ا رسول      ومن زعم أنه إنما منعه من التحلل سوق الهدي، آما قد يفهم من حديث ابن عمر عن حفصة أنها قالت ي

    ؟ اهللا ما شأن النَّاس حلوا من العمرة، ولم تحل أنت من عمرتك
  

    .   إني لبَّدت رأسي، وقلدت هدي، فال أحل حتَّى أنحر    فقال
  

ألحاديث الواردة في إثبات القران ترد هذا القول، وتأبى آونه عليه السالم إنما أهلَّ أوًال بعمرة، فقولهم بعيد ألن ا
    . ثم بعد سعيه بالصفا والمروة أهلَّ بالحج

  
    . فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح، بل وال حسن وال ضعيف

  
ذلك           تمتع رسول اهللا صلَّى ا    وقوله في هذا الحديث د ب ى الحج، إن أري العمرة إل وداع ب لَّم في حجة ال ه وس هللا علي

رة         ات العم م في إثب رده ث ا ي التمتع الخاص، وهو الذي يحل منه بعد السعي، فليس آذلك فإن في سياق الحديث م
    . القارنة لحجه عليه السالم ما يأباه، وإن أريد به التمتع العام دخل في القران وهو المراد

  
ى لفظ               وقوله رة عل دأ بلفظ العم ه ب د ب الحج، إن أري لَّ ب م أه العمرة ث وبدأ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأهلَّ ب

    . فهذا سهل وال ينافي القرآن   لبيك اللهم عمرة وحجًا    الحج بأن قال
  

د  وإن أريد به أنه أهلَّ بالعمرة أوًال ثم أدخل عليها الحج متراٍخ، ولكن ق بل الطواف قد صار قارنًا أيضًا، وإن أري
د    به أنه أهلَّ بالعمرة ثم فرغ من أفعالها تحلل أو لم يتحلل بسوق الهدي، آما زعمه زاعمون، ولكنه أهلَّ بحج بع

    . قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى منى، فهذا لم ينقله أحد من الصحابة آما قدمنا
  

    . دود لعدم نقله، ومخالفته األحاديث الواردة في إثبات القران آما سيأتيومن ادعاه من النَّاس فقوله مر
  

    . بل واألحاديث الواردة في اإلفراد آما سبق واهللا أعلم والظاهر واهللا أعلم
  

ق             و الظاهر و اهللا أعلم روى من الطري ن عمر ي الم عن اب أن حديث الليث هذا عن عقيل، عن الزُّهري، عن س
ه    األخرى عن ا ل ل ر فقي ن الزبي نهم شيء        بن عمر حين أفرد الحج، ومن محاصرة الحجاج الب ائن بي اس آ أن النَّ

    . فلو أخرَّت الحج عامك هذا
  



 

ة،       إذًا أفعل آما فعل النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يعني   فقال رة من ذي الحليف زمن حصر عام الحديبية، فأحرم بعم
راوي أن رسول اهللا صلَّى اهللا       قال ثم لما عال شرف البيداء ما أرى أمرهما إال واحدًا، فأهلَّ بحج معها، فاعتقد ال

    . عليه وسلَّم هكذا فعل سواء، بدأ فأهلَّ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج، فرووه آذلك
  

ًا   وفيه نظر لما سنبينه، وبيان هذا في الحديث الذي رواه عبد اهللا بن وهب، أخبرني مالك بن أنس وغ ره أن نافع ي
إن صددت عن البيت صنعنا آما صنع رسول اهللا صلَّى     حدثهم أن عبد اهللا بن عمر خرج في الفتنة معتمرًا وقال

ال    ى أصحابه فق ا       اهللا عليه وسلَّم فخرج فأهلَّ بالعمرة، وسار حتَّى إذا ظهر على ظاهر البيداء التفت إل ا أمرهم م
    .   جبت الحج مع العمرةإال واحد أشهدآم أني قد أو

  
ه           ًا عن ك مجزي ه، وأرى أن ذل زد علي م ي بعًا ل روة س ين الصفا والم ه، وطاف ب اء البيت فطاف ب ى ج فخرج حتَّ

    . وأهدى
  

    . وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث مالك
  

    . وأخرجاه من حديث عبيد اهللا عن نافع به
  

    . عبيد اهللا، وعبد العزيز ابن أبي رواد، عن نافع به نحوهورواه عبد الرزاق عن 
  

    . هكذا فعل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   وفيه ثم قال في آخره
  

ال  ا رواه البخاري حيث ق ابن     وفيم زل الحجاج ب ام ن ن عمر أراد الحج ع افع أن اب ا ليث عن ن ة، ثن دثنا قتيب ح
    . الزبير

  
    . نَّاس آائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوكإن ال   فقيل له

  
لقد آان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة، إذًا أصنع آما صنع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، إني أشهدآم أني    قال

    . قد أوجبت عمرة
  

ًا مع    ما أرى من شأن الحج والعمرة إال و    ثم خرج حتَّى إذا آان بظاهر البيداء قال احدًا، أشهدآم أني أوجبت حج
    .   عمرتي

  
ى       م يقصر حتَّ ق ول م يحل فأهدى هديًا اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ول

    . آان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه األول
  

    . هللا صلَّى اهللا عليه وسلَّمآذلك فعل رسول ا   وقال ابن عمر
  

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن علية عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر دخل عليه ابنه عبد اهللا بن    وقال البخاري
    . إني ال آمن أن يكون العام بين النَّاس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت   عبد اهللا، وظهره في المدار فقال

  
ا        قد خ   قال ه أفعل آم ي وبين ل بين إن حي ت، ف رج رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فحال آفار قريش بينه وبين البي

ا صنع رسول اهللا              نة، إذًا أصنع آم م في رسول اهللا أسوة حس ان لك د آ لَّم، فق فعل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . ًا، ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحدًاصلَّى اهللا عليه وسلَّم إني أشهدآم أني قد أوجبت مع عمرتي حج

  
    . وهكذا رواه البخاري عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، عن نافع به

  
    . ورواه مسلم من حديثهما عن أيوب به

  
د   ل عن ي التحل لَّم ف ه وس ه برسول اهللا صلَّى اهللا علي ر رضي اهللا عن ن عم دى اب د اقت اء  فق دو واالآتف حصر الع

ًا، فخشي أن يكون َحصر،            رة ليكون متمتع د أحرم أوًال بعم ان ق ه آ بطواف واحد عن الحج والعمرة، وذلك ألن
    . فجمعهما وأدخل الحج قبل العمرة قبل الطواف، فصار قارنًا



 

  
ا    ال فرق بين أن يحصر اإلنسان عن الحج أو    يعني -ما أرى أمرهما إال واحدًا    وقال رة أو عنهم دم    -العم ا ق فلم

    . مكة اآتفى عنهما بطوافه األول، آما صرَّح به في السياق األول الذي أفردناه
  

    . ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه األول   وهو قوله
  

ي  -رة بطواف واحد  أنه اآتفى عن الحج والعم   آذلك فعل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يعني   قال ابن عمر    يعن
    . وفي هذا داللة على أن ابن عمر روى القران -بين الصفا والمروة 

  
ن عمر          افع أن اب ن موسى، عن ن وب ب ولهذا روى النسائي عن محمد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن أي

    . قرن الحج والعمرة فطاف طوافًا واحدًا
  

ن موسى،            ثم رواه النسائي عن علي بن ميمون الر وب ب ة، وأي ن أمي ة، عن إسماعيل ب ن عيين فيان ب قي، عن س
وأيوب السختياني، وعبد اهللا بن عمر، أربعتهم عن نافع أن ابن عمر أتى ذا الحليفة فأهلَّ بعمرة، فخشي أن يصد 

    . عن البيت
  

    . فذآر تمام الحديث من إدخاله الحج على العمرة، وصيرورته قارنًا
  

    . إذًا أصنع آما صنع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   أن بعض الرواة لما سمع قول ابن عمر   والمقصود
  

م         وقوله العمرة، ث لَّ ب دأ فأه لَّم ب آذلك فعل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم اعتقد أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . اف، فرواه بمعنى ما فهمأهلَّ بالحج فأدخله عليها قبل الطو

  
م أدخل    ولم يرد ابن عمر ذلك، وإنما أراد ما ذآرناه واهللا أعلم بالصواب، ثم بتقدير أن يكون أهلَّ بالعمرة أوًال، ث
ى أفضلية                ة لمن ذهب إل ه دالل ع الخاص، فيكون في ًا التمت ًا ال متمتع ه يصير قارن عليها الحج قبل الطواف، فإن

    . أعلم التمتع، واهللا تعالى
  

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا همام عن قتادة، حدثني مطرف عن      وأما الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه
    . تمتعنا على عهد النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ونزل القران قال رجل برأيه ما شاء   عمران قال

  
    . عبد الوارث، عن همام، عن قتادة بهفقد رواه مسلم عن محمد بن المثنى، عن عبد الصمد بن 

  
لم      والمراد به ا رواه مس ك م من حديث شعبة وسعيد        المتعة التي أعم من القران، والتمتع الخاص، ويدل على ذل

ن الحصين أن رسول اهللا صلَّى         ران ب ابن أبي عروبة عن قتادة، عن مطرف، عن عبد اهللا بن الشخير، عن عم
    . -وذآر تمام الحديث  -بين حج وعمرة  اهللا عليه وسلَّم جمع

  
د األعور عن شعبة،           وأآثر السلف يطلقون المتعة على القران آما قال البخاري ن محم ا حجاج ب حدثنا قتيبة، ثن

    . اختلف علي وعثمان رضي اهللا عنهما وهما بعسفان في المتعة   عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال
  

ي طالب        ما   فقال علي ن أب ي اب ك عل ا رأى ذل تريد إال أن تنهى عن أمر فعله رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فلم
    . أهلَّ بهما جميعًا

  
    . ورواه مسلم من حديث شعبة أيضًا عن الحكم بن عيينة، عن علي بن الحسين، عن مروان بن الحكم عنهما به

  
    . ى اهللا عليه وسلَّم بقول أحد من النَّاسما آنت ألدع سنة رسول اهللا صلَّ   وقال علي

  
ي    ه عل ال ل ا        ورواه مسلم من حديث شعبة أيضًا عن قتادة، عن عبد اهللا بن شقيق عنهما فق ا تمتعن د علمت إنم ولق

    ؟ مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
    . ولكنا آنا خائفين ! أجل   قال



 

  
حديث غندر عن شعبة، وعن عبيد اهللا بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن مسلم  من   وأما الحديث الذي رواه مسلم

م              بن مخراق القري سمع ابن عبَّاس يقول لَّ أصحابه بحج، فل رة، وأه لَّم بعم ه وس لَّ رسول اهللا صلَّى اهللا علي أه
    . يحل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وال من ساق الهدي من أصحابه، وحلَّ بقيتهم

  
ال         اس ق ن عبَّ ري، عن اب لم الق لَّ     فقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، وروح بن عبادة عن شعبة، عن مس أه

نهم      -وفي رواية أبي داود  -رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بالحج  ان م الحج، فمن آ أهلَّ رسول اهللا وأصحابه ب
    . الحديث لم يكن له متعة هدي حل، ومن آان معه هدي لم يحل

  
    . فإن صححنا الروايتين جاء القران

  
    . وإن توقفنا في آل منهما وقف الدليل

  
    . وإن رجحنا رواية مسلم في صحيحه في رواية العمرة

  
فقد تقدَّم عن ابن عبَّاس أنه روى اإلفراد وهو اإلحرام بالحج، فتكون هذه زيادة على الحج فيجيء القول بالقران، 

    . أتي عن ابن عبَّاس ما يدل على ذلكال سيما وسي
  

اس أن رسول اهللا           وروى مسلم ن عبَّ د، عن اب م، عن مجاه من حديث غندر ومعاذ بن معاذ عن شعبة، عن الحك
    .   هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل آله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة    قال
  

ال       رة ق ي جم تمتعت     وروى البخاري عن آدم ابن أبي إياس، ومسلم من حديث غندر آالهما، عن شعبة، عن أب
    . حج مبرور، ومتعة متقبلة   فنهاني ناس، فسألت ابن عبَّاس فأمرني بها، فرأيت في المنام آأن رجًال يقول

  
    . أبي القاسم صلوات اهللا وسالمه عليهاهللا أآبر سنة    فأخبرت ابن عبَّاس فقال

  
    . القران   والمراد بالمتعة ههنا

  
ن الحارث     ل ب وقال القعيني وغيره عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد اهللا بن الحارث بن نوف

سفيان يذآر  بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد ابن أبي وقاص، والضحاك بن قيس عام حج معاوية ابن أبي
    . التمتع بالعمرة إلى الحج

  
    . ال يصنع ذلك إال من جهل أمر اهللا   فقال الضحاك

  
    . بئس ما قلت يا ابن أخي   فقال سعد

  
    . فإن عمر بن الخطاب آان ينهى عنها   فقال الضحاك

  
    . قد صنعها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وصنعناها معه   فقال سعد

  
    . ورواه التِّرمذي، والنسائي عن قتيبة، عن مالك

  
    . صحيح   وقال الترمذى

  
وقال عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان، وعبد اهللا بن المبارك آالهما، عن سليمان التيمي، حدثني غنيم بن قيس 

    . سألت سعد ابن أبي وقاص عن التمتع بالعمرة إلى الحج
  
    . -معاوية    ويعني به -مكة    يعني -صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهذا يومئذ آافر في العرش  فعلتها مع رسول اهللا   قال
  



 

ليمان التيمي       تهم عن س زاري أربع ورواه مسلم من حديث شعبة، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد، ومروان الف
    . سمعت غنيم بن قيس، سألت سعدًا عن المتعة

  
    . مئذ آافر بالعرشقد فعلناها وهذا يو   فقال

  
    . -معاوية    يعني -وفي رواية يحيى بن سعيد 

  
م                   ا ث راغ منه العمرة والف ع الخاص، وهو اإلحرام ب ا هو أعم من التمت ى م ع عل اب إطالق التمت وهذا آله من ب

م    اإلحرام بالحج ومن الِقران، بل آالم سعد فيه داللة على إطالق التمتع على االعتمار في أشهر الحج، ك أنه وذل
رة        ا عم به، فأم و األش اء وه رة القض ة، أو عم رة الحديبي ا عم ج إم ل الح ة قب افر بمك د آ ة بع روا ومعاوي اعتم
لَّم بمشقص     ه وس الجعرانة فقد آان معاوية أسلم مع أبيه ليلة الفتح، وروينا أنه قصر من شعر النَّبّي صلَّى اهللا علي

    . واهللا أعلمفي بعض عمره، وهي عمرة الجعرانة ال محالة، 
  
  ذآر حجة من ذهب إلى أنه عليه السالم آان قارنًا  
  

رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قد تقدم ما رواه البخاري من حديث أبي عمرو األوزاعّي، 
ال  اهللا  سمعت رسول اهللا صلَّى      سمعت يحيى ابن أبي آثير عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، عن عمر بن الخطاب ق

ال     عليه وسلَّم بوادي العقيق يقول رة في            أتاني آت من ربي عز وجل فق ل عم ارك، وق وادي المب ذا ال صل في ه
    .   حجة

  
ال             وقال الحافظ البيهقي ليمان ق ن س د ب ا أحم داد، أنبأن ري ببغ ن حفص المقب رئ     أنبأنا علي بن أحمد بن عمر ب ق

ا         على  ر، ثن ي آثي ن أب ى اب ا يحي ارك، ثن ن المب عبد الملك بن محمد وأنا أسمع، حدثنا أبو زيد الهروي، ثنا علي ب
أتاني جبرائيل عليه  قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم    عكرمة، حدثني ابن عبَّاس، حدثني عمر بن الخطاب قال

دي المبارك رآعتين، وقل عمرة في حجة، فقد دخلت العمرة في الحجة صلِّ في هذا الوا   السالم وأنا بالعقيق فقال
    .   إلى يوم القيامة

  
    . رواه البخاري عن أبي زيد الهروي   ثم قال البيهقي

  
    . ادالصَّبى بن معبد، فأراد الجه   أن رجًال آان نصرانيًا يقال له   ثنا هاشم، ثنا يسار عن أبي وائل   وقال اإلمام أحمد

  
ن               فقيل له د ب رَّ بزي ي إذ م ا هو يلب ل، فبينم ًا، ففع رة جميع الحج والعم إبدأ بالحج، فأتى األشعرّي فأمره أن يهل ب

    . صوحان، وسلمان بن ربيعة
  

ن الخطاب        فقال أحدهما لصاحبه ى عمر ب لهذا أضل من بعير أهله، فسمعهما الصبي فكبر ذلك عليه، فلما قدم أت
    . هفذآر ذلك ل

  
    . هديت لسنة نبيك صلَّى اهللا عليه وسلَّم   فقال له عمر

  
    . وفقِّت لسنة نبيك صلَّى اهللا عليه وسلَّم   وسمعته مرة أخرى يقول   قال
  

د،   وقد رواه اإلمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان، عن األعمش، عن شقيق، عن أبي وائل، عن الصبى بن معب
    . آرهعن عمر بن الخطاب فذ

  
    . إنهما لم يقوال شيئًا، ُهديت لسنة نبيك صلَّى اهللا عليه وسلَّم   وقال

  
    . ورواه عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن أبي وائل به

  
ي    ن أب ورواه أيضًا عن غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي وائل، وعن سفيان بن عيينة، عن عبدة بن عبدة اب

آنت رجًال نصرانيًا فأسلمت، فأهللت بحج وعمرة، فسمعني زيد بن    قال الصبى بن معبد   ن أبى وائل قاللبابة، ع
    . صوحان، وسلمان بن ربيعة وأنا أهلُّ بهما



 

  
    . لهذا أضل من بعير أهله   فقاال

  
ال  فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل، فقدمت على عمر فأخبرته، فأقبل عليهما فالمهما، وأقب  ي فق هديت لسنة      ل عل

    . النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . آثيرًا ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصبى بن معبد نسأله عنه   قال أبو وائل   قال عبدة
  

    . وهذه أسانيد جيده على شرط الصحيح
  

    . هوقد رواه أبو داود والنسائي، وابن ماجه من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة ب
  

رة السكري،              وقال النسائي في آتاب الحج من سننه ي عن جم ا أب قيق، ثن ن ش ن الحسن ب ي ب حدثنا محمد بن عل
ال     ه ق ة،        عن مطرف، عن سلمة بن آهيل، عن طاوس، عن ابن عبَّاس، عن عمر أن اك عن المتع ي ألنه واهللا إن

    . إسناد جيد  . وسلَّموإنها لفي آتاب اهللا، وقد فعلها النَّبّي صلَّى اهللا عليه 
  

    . عثمان وعلي رضي اهللا عنهما   رواية أميري المؤمنين
  

ال                قال اإلمام أحمد ن المسيب ق رة، عن سعيد ب ن م ا شعبة عن عمرو ب ر، ثن ن جعف ي      حدثنا محمد ب اجتمع عل
    . وعثمان بعسفان، وآان عثمان ينهى عن المتعة، أو العمرة

  
    . إلى أمر فعله رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم تنهى عنهما تريد    فقال علي

  
    . دعنا منك   فقال عثمان

  
    . هكذا رواه اإلمام أحمد مختصرًا

  
ان      وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال ي وعثم اختلف عل

    . وهما بعسفان في المتعة
  

ي طالب        فقال علي ن أب ي اب ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فلما رأى ذلك عل
    . أهلَّ بهما جميعًا

  
    . وهكذا لفظ البخاري

  
م         وقال البخاري ن الحك ن الحسين، عن مروان ب  ثنا محمد بن يسار، ثنا غندر عن شعبة، عن الحكم، عن علي ب

شهدت عثمان وعليًا، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهلَّ بهما لبيك بعمرة وحجة    قال
    . ما آنت ألدع سنة النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم لقول أحد   قال
  

    . ورواه النسائي من حديث شعبة به
  

    . ين بهومن حديث األعمش عن مسلم البطين، عن علي بن الحس
  

ة،     قال عبد اهللا بن شقيق   ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن قتادة قال   وقال اإلمام أحمد آان عثمان ينهى عن المتع
    . وعلي يأمر بها

  
    . إنك لكذا وآذا   فقال عثمان لعلي

  
    . لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   ثم قال علي

  



 

    . أجل، ولكنا آنا خائفين   قال
  

    . ورواه مسلم من حديث شعبة
  

ه أحرم           ًا رضي اهللا عن وم أن علي ا ومعل ي رضي اهللا عنهم ا رواه عل فهذا اعتراف من عثمان رضي اهللا عنه بم
ه السالم       ره علي دي، وأم د ساق اله أن يمكث   عام حجة الوداع بإهالل آإهالل النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وآان ق

    . حرامًا، وأشرآه النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم في هديه آما سيأتي بيانه
  

ي طالب                  ن أب ي اب ى عل ن األسود دخل عل داد ب ه أن المق د، عن أبي ن محم ر ب أ عن جعف وروى مالك في الموط
ال       ًا، فق ًا وخبط ه دقيق ان ينهى عن أن يق          بالسقيا وهو ينجع بكرات ل ن عف ان ب ذا عثم رة،    ه ين الحج والعم رن ب

ه      -فخرج علي وعلى يده أمر الدقيق والخبط  ى ذراعي دقيق والخبط عل ان      -ما أنسى أثر ال ى عثم ى دخل عل حتَّ
    ؟ أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة   فقال

  
    . ذلك رأيي   فقال عثمان

  
    . لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معًا   فخرج علي مغضبًا وهو يقول

  
ال          وقد قال أبو داود في سننه ن عازب ق راء ب ي إسحاق، عن الب    ثنا يحيى بن معين، ثنا حجاج، ثنا يونس عن أب

    . آنت مع علي حين أمَّره رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم على اليمن، فذآر الحديث في قدوم علي
  

    .    ؟ آيف صنعت    فقال لي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال علي
  
    .   إني قد سقت الهدي وقرنت    إنما أهللت بإهالل النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال   قلت   قال
  

    . وقد رواه النسائي من حديث يحيى بن معين بإسناده، وهو على شرط الشيخين
  

د روى   وعلَّله الحافظ البيهقي بأنه لم يذآر هذا اللف ه ق ظ في سياق حديث جابر الطويل، وهذا التعليل فيه نظر، ألن
    . القران من حديث جابر بن عبد اهللا آما سيأتي قريبًا إن شاء اهللا تعالى

  
ال    ي طالب ق ة،           وروى ابن حبان في صحيحه عن علي ابن أب لَّم من المدين ه وس خرج رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . لبيك بإهالل آإهالل النَّبّي   وخرجت أنا من اليمن وقلت
  

    .   فإني أهللت بالحج والعمرة جميعًا    فقال النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

ى حروف              رتبين عل وردهم م ابعين، ونحن ن ه جماعة من الت د رواه عن ه، وق رواية أنس بن مالك رضي اهللا عن
    . المعجم

  
ال            بد اهللا المزني عنه قال اإلمام أحمدبكر بن ع ي ق د اهللا المزن ن عب ا بكر ب ل، أنبان د الطوي ا حمي    حدثنا هشيم، ثن

سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يلبي بالحج والعمرة جميعًا، فحدثت بذلك    سمعت أنس بن مالك يحدِّث قال
    . ابن عمر

  
    . لبي بالحج وحده   فقال

  
    . ت أنسًا فحدثته بقول ابن عمرفلقي
  

    .   لبيك عمرة وحجًا    ما تعدونا إال صبيانًا سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول   فقال
  

    . ورواه البخاري عن مسدد، عن بشر بن الفضل، عن حميد به
  



 

ن بسطام       ة ب ه، وعن أمي يم ب ن        وأخرجه مسلم عن شريح بن يونس، عن هش ع، عن حبيب ب ن زري د ب ، عن يزي
    . الشهيد، عن بكر بن عبد اهللا المزني به

  
ّي صلَّى اهللا                قال اإلمام أحمد   ثابت البناني عن أنس ت، عن أنس أن النَّب ى، عن ثاب ي ليل ن أب ع عن اب دثنا وآي ح

    .   لبيك بعمرة وحجة معًا    عليه وسلَّم قال
  

    . جه الحسن البصري عنهتفرد به من هذا الو
  

ة         قال اإلمام أحمد دموا مك لَّم وأصحابه ق ه وس ثنا روح، ثنا أشعث عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
وا،       روة أن يحل وقد لبوا بحج وعمرة، فأمرهم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعد ما طافوا بالبيت وبالصفا والم

لَّم    وأن يجعلوها عمرة، ف ه وس ديًا ألحللت         كأن القوم هابوا ذلك، فقال رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي سقت ه وال أن ،   ل
    . فأحل القوم وتمتعوا

  
ّي       وقال الحافظ أبو بكر البزار ثنا الحسن بن قزعة، ثنا سفيان بن حبيب، ثنا أشعث عن الحسن، عن أنس أن النَّب

رهم       صلَّى اهللا عليه وسلَّم أه روة، أم ة طافوا بالبيت وبالصفا والم لَّ هو وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مك
لَّم    ه وس وال أن معي        رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن يحلوا، فهابوا ذلك فقال رسول اهللا صلَّى اهللا علي وا فل أحل

    . فحلوا حتَّى حلوا على النساء   الهدي ألحللت
  

    . ال نعلم رواه عن الحسن إال األشعث بن عبد الملك   قال البزارثم 
  

ه     قال اإلمام أحمد   حميد بن تيرويه الطويل عنه حدثنا يحيى بن حميد سمعت أنسًا سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    .   لبيك بحج وعمرة وحج    وسلَّم يقول

  
لم         هذا إسناد ثالثي على شرط الشيخين ذا الوجه، لكن رواه مس ، ولم يخرِّجاه وال أحد من أصحاب الكتب من ه

م سمعوا أنس          د أنه ن صهيب، وحمي ز ب د العزي عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن يحيى ابن أبي إسحاق، وعب
    .   عمرة وحجًالبيك عمرة وحجًا، لبيك  سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أهلَّ بهما جميعًا    بن مالك قال

  
ال          وقال اإلمام أحمد ك ق ن مال ل عن أنس ب د الطوي ساق رسول اهللا      حدثنا يعمر بن يسر، ثنا عبد اهللا، أنبأنا حمي

    . وإني لعند فخذ ناقته اليسرى   لبيك بعمرة وحج    صلَّى اهللا عليه وسلَّم بدنا آثيرة وقال
  

    . أيضًا تفرد به أحمد من هذا الوجه
  

ه     نده          حميد بن هالل العدوي البصري عن زار في مس و بكر الب ال الحافظ أب د          ق ا عب ى، ثن ن المثن د ب دثنا محم ح
الوهاب عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس بن مالك، وحدثناه سلمة بن شبيب، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن   

ا       ن هالل عن أنس ق د ب ة رسول اهللا           لأيوب، عن أبي قالبة، وحمي تمس رآب ه ل ي طلحة وإن رآبت ي ردف أب إن
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو يلبي بالحج والعمرة

  
رة   وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح، ولم يخرَّجوه، وقد تأوَّله البزار على أن الذي آان يلبي بالحج والعم

    . عليه وسلَّمولم ينكر عليه النَّبّي صلَّى اهللا    أبو طلحة قال
  

م عود الضمير       يأتي، ث ا س وهذا التأويل فيه نظر وال حاجة إليه لمجيء ذلك من طرق عن أنس آما مضى، وآم
    . إلى أقرب المذآورين أولى، وهو في هذه الصورة أقوى داللة، واهللا أعلم

  
    . وسيأتي في رواية سالم ابن أبي الجعد عن أنس صريح الرد على هذا التأويل

  
ن        قال الحافظ أبو بكر البزار   زيد بن أسلم عنه لم، عن أنس ب روى سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن زيد بن أس

مالك أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أهلَّ بحج وعمرة، حدثناه الحسن بن عبد العزيز الجروي، ومحمد بن مسكين  
    . سعيد بن عبد العزيز، عن زيد بن أسلم، عن أنس حدثنا بشر بن بكر عن   قاال
  

    . هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح، ولم يخرِّجوه من هذا الوجه   قلت



 

  
ن الحسن       وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي بأبسط من هذا السياق فقال د ب أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ وأبو بكر أحم

د        ثنا أبو العبَّ   القاضي قاال ن عب ا شعيب ب ي، ثن ي أب د، أخبرن اس محمد بن يعقوب، أنبأنا العبَّاس بن الوليد بن يزي
    ؟ بم أهلَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   العزيز عن زيد بن أسلم وغيره، أن رجًال أتى ابن عمر فقال

  
    . أهلَّ بالحج   قال ابن عمر

  
    ؟ بم أهلَّ رسول اهللا   فانصرف ثم أتاه من العام المقبل فقال

  
    ! ألم تأتني عام أول   قال
  
    . بلى ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن   قال
  

ة رسول اهللا         قال ابن عمر ي آنت تحت ناق إن أنس بن مالك آان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، وإن
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم يمسني لعابها، أسمعه يلبي بالحج

  
الم      سالم ابن أبي الجعد الغطفاني الكوفي عنه قال اإلمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك عن منصور، عن س

ال          رة فق ين الحج والعم ه جمع ب لَّم أن ه وس لبيك      ابن أبي الجعد، عن أنس بن مالك يرفعه إلى النَّبّي صلَّى اهللا علي
    .   بعمرة وحجة معًا

  
    . يخرجوه حسن ولم

  
ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، ثنا عثمان بن المغيرة عن سالم ابن أبي الجعد، عن سعد مولى الحسن     وقال اإلمام أحمد

    . خرجنا مع علي فأتينا ذا الحليفة   بن علي قال
  

ال           فقال علي ى ق م لب ول، ث ا أق ل آم ك فليق رة        إني أريد أن أجمع بين الحج والعمرة فمن أراد ذل لبيك بحجة وعم
    .   معًا
  
ه            وقد أخبرني أنس بن مالك قال   وقال سالم   قال لَّم وإن ه وس تمس رجل رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي ل واهللا أن رجل

    . ليهل بهما جميعًا
  

د    وهذا أيضًا إسناد جيد من هذا الوجه، ولم يخرِّجوه، وهذا السياق يرد على الحافظ البزار ما تأول به حديث حمي
    . بن هالل عن أنس آما تقدم، واهللا أعلم

  
ه  زار        سليمان بن طرخان التيمي عن و بكر الب ال الحافظ أب ن             ق ا المعتمر ب ي، ثن ن عرب ن حبيب ب ى ب دثنا يحي ح

    . ميعًاسمعت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يلبي بهما ج   سليمان سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك قال
  

    . لم يروه عن التيمي إال ابنه المعتمر، ولم يسمعه إال من يحيى بن حبيب العربي عنه   ثم قال البزار
  

    . وهو على شرط الصحيح، ولم يخرِّجوه   قلت
  

ر، عن أنس          قال اإلمام أحمد   سويد بن حجير عنه ن حجي حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن أبي قزعة سويد ب
ه                 بن مالك قال ة رسول اهللا صلَّى اهللا علي اد أن تصيب رآب ي طلحة تك ة أب ي طلحة، فكانت رآب آنت رديف أب

    . وسلَّم فكان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يهل بهما
  

        . وهذا إسناد جيد تفرد به أحمد، ولم يخرِّجوه، وفيه رد على الحافظ البزار صريح
  
حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن أيوب، عن أبي قالبة،    قال اإلمام أحمد   بد اهللا بن زيد أبو قالبة الجرمي عنهع

ال           عن أنس قال لَّم ق ه وس ّي صلَّى اهللا علي اير النَّب ّي         آنت رديف أبي طلحة وهو يس تمس غرز النَّب ي ل إن رجل ف
    . لحج والعمرة معًاصلَّى اهللا عليه وسلَّم فسمعته يلبي با



 

  
ة       وقد رواه البخاري من طرق عن أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس قال لَّم الظهر بالمدين صلى صلَّى اهللا عليه وس

أربعًا، والعصر بذي الحليفة رآعتين، ثم بات بها حتَّى أصبح، ثم رآب راحلته حتَّى استوت به على البيداء، حمد 
    . وعمرة، وأهلَّ النَّاس بهما جميعًااهللا وسبح وآبر، وأهلَّ بحج 

  
    . آنت رديف أبي طلحة وأنهم ليصرخون بهما جميعًا الحج والعمرة   وفي رواية له

  
ى إذا         وفي رواية له عن أيوب، عن رجل، عن أنس قال ه حتَّ م رآب راحلت ثم بات حتَّى أصبح فصلى الصبح، ث

    . استوت به البيداء أهلَّ بعمرة وحج
  
    . تقدمت روايته عنه مع رواية حميد الطويل عنه عند مسلم   العزيز بن صهيب عبد

  
يم عن شريك،           قال الحافظ أبو بكر البزار   علي بن زيد بن جدعان عنه ن حك ي ب ا عل حدثنا إبراهيم بن سعيد، ثن

    . عن علي بن زيد، عن أنس أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لبى بهما جميعًا
  

    . هذا غريب من هذا الوجه، لم يخرِّجه أحد من أصحاب السنن، وهو على شرطهم
  

اال      قال اإلمام أحمد   قتادة بن دعامة السدوسي عنه ي ق ا         حدثنا بهز، وعبد الصمد المعن ى، ثن ن يحي ام ب ا هم أخبرن
    ؟ سلَّمآم حج النَّبّي صلَّى اهللا عليه و   سألت أنس بن مالك، قلت   قتادة قال

  
ه من              حجة واحدة، واعتمر أربع مرات   قال ة، وعمرت دة من المدين ه في ذي القع ة، وعمرت ه زمن الحديبي عمرت

    . الجعرانة في ذي القعدة حيث قسم غنيمة حنين، وعمرته مع حجته
  

    . وأخرجاه في الصحيحين من حديث همام بن يحيى به
  

ك            قال اإلمام أحمد   مصعب بن سليم الزبيري موالهم عنه ن مال ليم سمعت أنس ب ن س ا مصعب ب حدثنا وآيع، ثن
    . أهلَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بحجة وعمرة   يقول

  
    . تفرد به أحمد

  
ن صهيب،             قال اإلمام أحمد   يحيى بن إسحاق الحضرمي عنه ز ب د العزي ن إسحاق، وعب ى ب ا يحي يم، أنبأن ثنا هش

ًا،            طويل عن أنس أنهم سمعوه يقولوحميد ال رة جميع الحج والعم ي ب لَّم يلب ه وس سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    .   لبيك عمرة وحجًا، لبيك عمرة وحجًا    يقول

  
    . وقد تقدم أن مسلمًا رواه عن يحيى بن يحيى، عن هشيم به

  
ى         يى، عن أنس قالثنا عبد األعلى عن يح   وقال اإلمام أحمد أيضا لَّم إل ه وس خرجنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    .   لبيك عمرة وحجًا    فسمعته يقول   مكة قال
  

ي إسحاق،       قال اإلمام أحمد   أبو الصيقل عنه حدثنا حسن، ثنا زهير، وحدثنا أحمد بن عبد الملك، ثنا زهير عن أب
ا رسول اهللا صلَّى اهللا        س بن مالك قالعن أبي أسماء الصيقل، عن أن ة أمرن خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مك
    . عليه وسلَّم أن نجعلها عمرة

  
    .   لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكني سقت الهدي وقرنت الحج بالعمرة    وقال

  
ال         ورواه النسائي عن هناد، عن أبي األحوص، عن أب ك ق ن مال ي أسماء الصقيل، عن أنس ب    ي إسحاق، عن أب
    . سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يلبي بهما

  
د    ويقال   أبو قدامة الحنفي دثنا شعبة عن          إن اسمه محمد بن عبيد عن أنس، قال اإلمام أحم ادة، ح ن عب ا روح ب ثن

    ؟ بأي شيء آان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يلبي   قلت ألنس   مة الحنفي قاليونس بن عبيد، عن أبي قدا



 

  
    . سمعته سبع مرات يلبي بعمرة وحجة   فقال

  
    . تفرد به اإلمام أحمد، وهو إسناد جيد قوي، وهللا الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة

  
ال    ك ق ن مال س ب ن أن ي صحيحه ع ان ف ن حب ج      وروى اب ين الح رن ب لَّم ق ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي ان رس آ

    . والعمرة، وقرن القوم معه
  

    . وقد أورد الحافظ البيهقي بعض هذه الطرق عن أنس بن مالك، ثم شرع يعلل ذلك بكالم فيه نظر
  

م    واالشتباه وقع ألنس ال لمن دونه، ويحتمل أن يكون سمعه رسول اهللا صلَّى   أنه قال   وحاصله لَّم يعل اهللا عليه وس
    . غيره آيف يهلُّ بالقران، ال أنه يهلُّ بهما عن نفسه، واهللا أعلم

  
    . وقد روي ذلك عن غير أنس بن مالك، وفي ثبوته نظر   قال
  

ه           قلت ه، إذ في ى من ذا الكالم أول رك ه ان ت وال يخفى ما في هذا الكالم من النظر الظاهر لمن تأمله، وربما أنه آ
الى   تط ر، واهللا تع رق احتمال إلى حفظ الصحابي مع تواتره عنه آما رأيت آنفًا، وفتح هذا يفضي إلى محذور آبي
    . أعلم

  
د      حديث البراء بن عازب في الِقران قال الحافظ أبو بكر البيهقي ن محم أنبأنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا علي ب

يزيد بن هارون، أنبأنا زآريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق، عن   المصري، حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى، ثنا
    . اعتمر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثالث عمر آلهن في ذي القعدة   البراء بن عازب قال

  
    . لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج معها   فقالت عائشة

  
    . ليس هذا بمحفوظ   قال البيهقي

  
    . سيأتي بإسناد صحيح إلى عائشة نحوه   لتق
  

د       قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني   رواية جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ي داود، ومحم ن أب حدثنا أبو بكر اب
الوا            رهم ق ان، وغي ر اللب ن جعف ان ب د، وعثم و عبي ن إسماعيل أب ن       بن جعفر بن رميس، والقاسم ب د ب دثنا أحم ح

ال      يحيى د اهللا ق ن عب ابر ب    الصوفي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ج
    . حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة   حج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثالث حجج

  
    . ي بهوقد روى هذا الحديث التِّرمذي، وابن ماجه من حديث سفيان بن سعيد الثور

  
ال             م ق ه، ث فيان ب اب، عن س ن حب د ب اد، عن زي ي زي ن أب غريب من حديث       وأما التِّرمذي فرواه عن عبد اهللا اب

رحمن   د ال ن عب د اهللا ب اب، ورأيت عب ن الحب د ب ه إال من حديث زي فيان ال نعرف ي -س رازي    يعن ذا  -ال روى ه
    . حمدًا عن هذا فلم يعرفه، ورأيته ال يعده محفوظًاالحديث في آتبه، عن عبد اهللا ابن أبي زياد، وسألت م

  
د مرسًال، وفي        قال ر للبيهقي    ( وإنما روي عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن مجاه و عيسى      السنن الكبي ال أب ق

وري        سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال   التِّرمذي ذا عن الث ا روي ه  هذا حديث خطأ، وإنم
    . مرسًال

  
    . وآان زيد بن الحباب إذا روى خطأ ربما غلط في الشيء   قال البخاري

  
    . وأما ابن ماجه فرواه عن القاسم بن محمد بن عباد المهلبي، عن عبد اهللا بن داود الخريبي، عن سفيان به

  
م     ا وال البخاري، حيث تكل ه        وهذه طريق لم يقف عليها التِّرمذي وال البيهقي، وربم ًا أن اب ظان ن الحب د اب في زي

    . انفرد به، وليس آذلك واهللا أعلم



 

  
و عيسى التِّرمذي    ي               طريق أخرى عن جابر قال أب ة عن حجاج، عن أب و معاوي دثنا أب ر، ح ي عم ن أب دثنا اب ح

    . ما طوافًا واحدًاالزبير، عن جابر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قرن الحج والعمرة، وطاف له
  

    . هذا حديث حسن   ثم قال
  

ال      ابر ق ًا           وفي نسخة صحيح رواه ابن حبان في صحيحه، عن ج لَّم إال طواف ه وس ّي صلَّى اهللا علي م يطف النَّب ل
    . واحدًا لحجه ولعمرته

  
ر،   ابن أرطأة، وقد تكلم فيه غير واحد من األئمة، ولكن قد روي    حجاج هذا هو   قلت ي الزبي من وجه آخر عن أب

    . عن جابر بن عبد اهللا أيضًا
  

د           آما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده دم عن عب ن مق ى ب ن يحي حدثنا مقدم بن محمد، حدثني عمي القاسم ب
ين        رن ب دم فق لَّم ق ه وس الحج  الرحمن بن عثمان بن خيثم، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    .   من لم يقلِّد الهدي فليجعلها عمرة    والعمرة، وساق الهدي وقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

وهذا الكالم ال نعلمه يروى عن جابر إال من هذا الوجه بهذا اإلسناد، انفرد بهذه الطريق البزار في    ثم قال البزار
    . يست في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه، واهللا أعلممسنده، وإسنادها غريبة جدًا، ول

  
ن     هو  -حدثنا أبو معاوية، ثنا حجاج    رواية أبي طلحة زيد بن سهل األنصاري رضي اهللا عنه قال اإلمام أحمد اب

ين   أخبرني أبو طلحة أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّ   عن الحسن بن سعد، عن ابن عبَّاس قال -أرطأة  م جمع ب
    . الحج والعمرة

  
أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قرن بين    ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد، عن أبي معاوية بإسناده، ولفظه

    . الحج والعمرة
  

    . الحجاج بن أرطأة فيه ضعف، واهللا أعلم
  

سمعت عبد  -ابن سويد    يعني -إبراهيم، ثنا داود حدثنا مكي بن    رواية سراقة بن مالك بن جعشم قال اإلمام أحمد
ول    الملك الزراد يقول ول      سمعت النزال بن سبرة صاحب علي يق سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا       سمعت سراقة يق
    .   دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة    عليه وسلَّم يقول

  
    . عليه وسلَّم في حجة الوداع وقرن رسول اهللا صلَّى اهللا   قال
  

    . رواية سعد ابن أبي وقاص عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أنه تمتع بالحج إلى العمرة وهو القران
  

ه سمع         ه أن ه حدث د المطلب أن ن عب قال اإلمام مالك عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد اهللا بن نوفل بن الحارث ب
    . أبي وقاص، والضحاك بن قيس عام حج معاوية ابن أبي سفيان يذآر التمتع بالعمرة إلى الحجسعد ابن 

  
    . ال يصنع ذلك إال من جهل أمر اهللا   فقال الضحاك

  
    . بئس ما قلت يا ابن أخي   فقال سعد

  
    . فإن عمر بن الخطاب آان ينهى عنها   فقال الضحاك

  
    . اهللا وصنعناها معهقد صنعها رسول    فقال سعد

  
    . ورواه التِّرمذي والنسائي جميعًا عن قتيبة، عن مالك به

  
    . هذا حديث صحيح   وقال التِّرمذي



 

  
ال   -التيمي     يعني -ثنا يحيى بن سعيد، ثنا سليمان    وقال اإلمام أحمد يم ق ي وقاص عن         ، حدثني غن ن أب سألت اب

    . المتعة
  

    . هكذا رواه مختصرًا -معاوية    يعني -ذا آافر بالعرش فعلناها وه   فقال
  

ن سعيد              ى ب زاري، ويحي وري، وشعبة، ومروان الف ن سعيد الث فيان ب وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث س
    ؟ القطان، أربعتهم عن سليمان بن طرخان التيمي سمعت غنيم بن قيس، سألت سعد ابن أبي وقاص عن المتعة

  
    . علناها، وهذا يومئذ آافر بالعرشقد ف   فقال

  
    . -معاوية    يعني -قال يحيى بن سعيد في روايته 

  
يس     ن ق يم ب ورواه عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان، وعبد اهللا بن المبارك، آالهما عن سليمان التيمي، عن غن

    . سألت سعدًا عن التمتع بالعمرة إلى الحج
  

    . معاوية   مكة، ويعني به   يعني -صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهذا يومئذ آافر بالعرش  فعلتها مع رسول اهللا   فقال
  

ذا أصرح في            ناد، وه ادًا، واألول صحيح اإلس اه اعتضادًا ال اعتم ا ذآرن نادًا، وإنم وهذا الحديث الثاني أصح إس
    . المقصود من هذا، واهللا أعلم

  
ليمان،         طبرانيقال ال   رواية عبد اهللا ابن أبي أوفى ن س دثنا سعيد ب حدثنا سعيد بن محمد بن المغيرة المصري، ح

ال   ا جمع رسول اهللا صلَّى اهللا        حدثنا يزيد بن عطاء عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن عبد اهللا ابن أبي أوفى ق إنم
    . عليه وسلَّم بين الحج والعمرة ألنه علم أنه لم يكن حاجًا بعد ذلك العام

  
ك   رواية  اس في ذل د      عبد اهللا بن عبَّ ام أحم ال اإلم ا داود        ق و النضر، ثن ا أب ي  -ثن رو، عن     -القطان     يعن عن عم

رة القضاء،        اعتمر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أربع عمر    عكرمة، عن ابن عبَّاس قال ة، وعم رة الحديبي عم
    . والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته

  
ن             رحمن العطار المكي، عن عمرو ب د ال ن عب وقد رواه أبو داود، والتِّرمذي، وابن ماجه من طرق عن داود ب

    . دينار، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس به
  

    . حسن غريب   وقال التِّرمذي
  

    . ورواه التِّرمذي عن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة مرسًال
  

ن              ع، وشهاب ب ن الربي ز البغوي عن الحسن ب د العزي ن عب ي ب ورواه الحافظ البيهقي من طريق أبي الحسن عل
    . عباد، آالهما عن داود بن عبد الرحمن العطار فذآره

  
ز    وقال ذا الحديث عن           الرابعة التي قرنها مع حجته، ثم قال أبو الحسن علي بن عبد العزي ول في ه يس أحد يق ل
ه       عبَّاس إال داود ابن عبد الرحمن، ثم حكى البيهقي عن البخاري أنه قالابن  رحمن صدوق إال أن داود بن عبد ال

سمعت رسول اهللا صلَّى       ربما يهم في الشيء، وقد تقدم ما رواه البخاري من طريق ابن عبَّاس عن عمر أنه قال
    .   صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة   من ربي فقالأتاني آت     اهللا عليه وسلَّم يقول بوادي العقيق

  
        . فلعل هذا مستند ابن عبَّاس فيما حكاه، واهللا أعلم

  
ه ر رضي اهللا عن ن عم د اهللا ب ة عب ل، عن     رواي ق الليث عن عقي ن طري لم م اري ومس ا رواه البخ دم فيم د تق ق

وداع، وأهدى فساق           ابن عمر أنه قال الزُّهري، عن سالم، عن لَّم في حجة ال ه وس تمتع رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحج

  



 

ه الس  ه علي اه أوال أنَّ ا قررن م آم د السعي، فعل ه بع دم إحالل ي ع ام الحديث ف ر تم ع وذآ ًا التمت م يكن متمتع الم ل
الخاص، وإنما آان قارنًا، ألنه حكى أنه عليه السالم لم يكن متمتعًا، اآتفى بطواف واحد بين الصفا والمروة عن  

    . حجة وعمرته، وهذا شأن القارن على مذهب الجمهور آما سيأتي بيانه، واهللا أعلم
  

ن       ثنا أبو خيثمة، ث   وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي افع، عن اب د اهللا، عن ن نا يحيى بن يمان عن سفيان، عن عبي
ق    ي  -عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم طاف طوافًا واحدًا إلقرانه لم يحل بينهما، واشترى من الطري    يعن

    . -الهدي 
  

ارة   وهذا إسناد جيد رجاله آلهم ثقات؛ إال أن يحيى بن يمان وإن آان من رجال مسلم في أحا وري نك ديثه عن الث
    . شديدة، واهللا أعلم

  
ه أصحاب    ومما يرجح أن ابن عمر أراد باإلفراد الذي رواه إفراد أفعال الحج، ال اإلفراد الخاص الذي يصير إلي

ن      الشافعي، وهو الحج في االعتمار بعده في بقية ذي الحجة قول الشافعي أنبأنا مالك عن صدقة بن يسار، عن اب
    . ألن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة   قالعمر أنه 

  
د      قال اإلمام أحمد   رواية عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما و أحم ي  -حدثنا أب ري     يعن ن    -الزبي ونس ب دثنا ي ، ح

ه    رن خشية أن يصد       الحارث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا ق لَّم إنم وس
    .   إن لم يكن حجة فعمرة    عن البيت وقال

  
    . وهذا حديث غريب سندًا ومتنًا، تفرد بروايته اإلمام أحمد

  
هذا آان مضطرب الحديث، وضعَّفه، وآذا ضعَّفه يحيى بن معين في     وقد قال أحمد في يونس بن الحارث الثقفي

    . سائيرواية عنه والن
  

ان             وأما من حيث المتن فقوله ذي آ ت، فمن ال لَّم خشية أن يصد عن البي ه وس إنما قرن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
ام الموسم في        ى أي ودي برحاب من يصده عليه السالم عن البيت وقد أطد اهللا له اإلسالم وفتح البلد الحرام، وقد ن

وداع  العام الماضي أن ال يحج بعد العام مشرك،  وال يطوفن بالبيت عريان، وقد آان معه عليه السالم في حجة ال
ن        قريب من أربعين ألفًا فقوله ي اب ان لعل ؤمنين عثم خشية أن يصد عن البيت، وما هذا بأعجب من قول أمير الم
    . لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   أبي طالب حين قال له علي

  
    . أجل ولكنا آنا خائفين   فقال

  
    ؟ ولست أدري عالم يحمل هذا الخوف من أي جهة آان

  
يس     ده ل ا اعتق ول، وم ا رواه صحيح مقب ه، فم ى ظن ى معن ه عل ا رواه وحمل ة الصحابي لم ه تضمن رواي إال أن

ذ      ذي رواه، هك ه رد الحديث ال زم من د   بمعصوم فيه، فهو موقوف عليه، وليس بحجة على غيره، وال يل ول عب ا ق
    . اهللا بن عمرو لو صح السند إليه، واهللا أعلم

  
ن       ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال   قال اإلمام أحمد   رواية عمران بن حصين رضي اهللا عنه د ب ثنا شعبة عن حمي

ال   ًا ق ن حصين        هالل سمعت مطرق ران ب ي عم ال ل ديثًا عسى اهللا أ       ق ي محدثك ح ه، إن رسول اهللا    إن ن ينفعك ب
ان      ه آ ه، وأن ه يحرم صلَّى اهللا عليه وسلَّم قد جمع بين حجته وعمرته، ثم لم ينه عنه حتَّى مات ولم ينزل قرآن في

    . يسلم علي، فلما اآتويت أمسك عني، فلما ترآته عاد إلي
  

    . وقد رواه مسلم عن محمد بن المثنى
  

    .  بن معاذ، عن أبيهومحمد بن يسار عن غندر، عن عبيد اهللا
  

والنسائي عن محمد بن عبد األعلى، عن خالد بن الحارث، ثالثتهم عن شعبة، عن حميد بن هالل، عن مطرف،   
    . عن عمران به

  



 

ران   ورواه مسلم من حديث شعبة، وسعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخير، عن عم
    . -الحديث  -ى اهللا عليه وسلَّم جمع بين حج وعمرة بن الحصين أن رسول اهللا صلَّ

  
ادة،          قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني ه عن قت ا حديث حديث شعبة عن حميد بن هالل، عن مطرف صحيح، وأم

ة، عن           ي عروب ن أب ره عن سعيد اب در وغي د رواه غن عن مطرف فإنما رواه عن شعبة آذلك بقية بن الوليد، وق
    . قتادة

  
وقد رواه أيضًا النسائي في سننه عن عمرو بن علي الفالس، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، وفي نسخة        لتق

    . عن سعيد بدل شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن الحصين فذآره، واهللا أعلم
  

ال           ن الحصين ق ران ب ادة، عن مطرف، عن عم ام عن قت د   تمتعن    وثبت في الصحيحين من حديث هم ى عه ا عل
ه                 ى مات رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا حتَّ ه عنه م ين ه، ول رآن يحرم زل ق م ين م ل لَّم ث ه وس رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . وسلَّم
  

د    رواية الهرماس بن زياد الباهلي د من             قال عبد اهللا ابن اإلمام أحم و محم ي أب ن عل ران ب ن عم د اهللا ب دثنا عب ح
ال           أهل الري وآان أصله أص  ار عن الهرماس ق ن عم ة ب دثنا عكرم ن الضريس، ح ى ب دثنا يحي آنت     بهاني، ح

    .   لبيك بحجة وعمرة معًا    ردف أبي، فرأيت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو على بعير له وهو يقول
  

    . وهذا على شرط السنن ولم يخرجوه
  

د       عنهارواية حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي اهللا ام أحم ال اإلم افع،           ق ك، عن ن رحمن عن مال د ال دثنا عب ح
    ؟ عن ابن عمر، عن حفصة أنها قالت للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم مالك لم تحل من عمرتك

  
    .   إني لبَّدت رأسي، وقلَّدت هديي، فال أحل حتَّى أنحر    قال
  

لم     الك وعبيد اهللا بن عمر، زاد البخاريوقد أخرجاه في الصحيحين من حديث م ة، زاد مس ن     وموسى بن عقب واب
م       جريج، آلهم عن نافع، عن ابن عمر به، وفي لفظهما أنها قالت رة ول يا رسول اهللا ما شأن النَّاس حلوا من العم

    ؟ تحل أنت من عمرتك
  

    .   أنحر إني قلَّدت هديي، ولبَّدت رأسي، فال أحل حتَّى    فقال
  

أخبرتنا حفصة زوج    آان عبد اهللا بن عمر يقول   قال نافع   حدثنا شعيب ابن أبي حمزة قال   وقال اإلمام أحمد أيضا
ه      وداع، فقالت ل النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة ال

    ؟ منعك أن تحلما ي   فالنة
  
    .   إني لبَّدت رأسي، وقلَّدت هديي، فلست أحل حتَّى أنحر هديي    قال
  

ر، عن                وقال أحمد أيضًا ن عم د اهللا ب افع عن عب دثنا ن ي إسحاق، ح ي عن أب دثنا أب حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ح
    . هللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم نساءه أن يحللن بعمرةلما أمر رسول ا   حفصة بنت عمر أنها قالت

  
    ؟ فما يمنعك يا رسول اهللا أن تحل معنا   قلنا
  
    .   إني أهديت ولبَّدت فال أحل حتَّى أنحر هديي    قال
  

    . ثم رواه أحمد عن آثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة فذآره
  
دم من                  ف ا تق م بم د عل ا، وق م يحل منه رة ول ًا بعم ان متلبس لَّم آ ه وس ه أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي هذا الحديث في

ذلك،       ة من صرح ب أحاديث اإلفراد أنه آان قد أهلَّ بحج أيضًا، فدل مجموع ذلك أنه قارن مع ما سلف من رواي
    . واهللا أعلم

  



 

ن شهاب، عن        قال البخاري   رواية عائشة أم المؤمنين رضي اهللا عنها حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك، عن اب
لَّم قالت   لَّم في حجة            عروة، عن عائشة زوج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس ه وس ا مع رسول اهللا صلَّى اهللا علي خرجن
ه ه       الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ان مع م ال يحل       من آ رة، ث الحج مع العم دي فليهل ب

    .   حتَّى يحل منها جميعًا
  

ه            ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي ك إل روة، فشكوت ذل ين الصفا والم فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت وال ب
رسول اهللا   انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ودعي العمرة، ففعلت، فلما قضيت الحج، أرسلني     وسلَّم فقال

    .   هذه مكان عمرتك    صلَّى اهللا عليه وسلَّم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال
  

وا       قالت د أن رجع فطاف الذين آانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بع
    . ج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًامن منى، وأما الذين جمعوا الح

  
    . وآذلك رواه مسلم من حديث مالك عن الزُّهري فذآره

  
ا مع      ثم رواه عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت    خرجن

    . ن سقت الهديرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أآ
  

اً     فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم  -   من آان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ال يحل حتَّى يحل منهما جميع
    . -وذآر تمام الحديث آما تقدم 

  
ه هدي        والمقصود من إيراد هذا الحديث ههنا قوله صلَّى اهللا عليه وسلَّم ان مع رة    من آ وم     فليهل بحج وعم ومعل

ه       ق خطاب وم متعل أنه عليه السالم قد آان معه هدي، فهو أول وأولى من ائتمر بهذا، ألن المخاطب داخل في عم
دًا          على الصحيح، وأيضًا فإنها قالت ًا واح ا طافوا طواف رة فإنم ي  -وأما الذين جمعوا الحج والعم ين الصفا      يعن ب

    . -والمروة 
  

م من           وقد  دًا، فعل ًا واح روة طواف ين الصفا والم ا طاف ب لَّم إنم روى مسلم عنها أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . هذا أنه آان قد جمع بين الحج والعمرة

  
ان الهدي مع       وقد روى مسلم من حديث حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت   فك

ا ذآرت  النَّبّي صلَّى اهللا ه        عليه وسلَّم، وأبي بكر، وعمر، وذوي اليسار، وأيضًا فإنه أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
ا من         لَّم أن يعمره ه وس وسلَّم لم يتحلل من النسكين فلم يكن متمتعًا، وذآرت أنها سألت رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . التنعيم
  

ا من   يا رسول اهللا ينطلقون بحج وعمرة وأ   وقالت نطلق بحج، فبعثها مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر فأعمره
د       اس ق اق النَّ ان باتف ه آ التنعيم، ولم يذآر أنه عليه السالم اعتمر بعد حجته فلم يكن مفردًا، فعلم أنه آان قارنًا ألن

        . اعتمر في حجة الوداع، واهللا أعلم
  

ي إسحاق، عن             وقد تقدم ما رواه الحافظ البي دة، عن أب ي زائ ن أب ا اب ارون عن زآري ن ه د ب هقي من طريق يزي
    . اعتمر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثالث عمر، آلهن في ذي القعدة   البراء بن عازب أنه قال

  
    . لقد علم أنه اعتمر أربع عمر، بعمرته التي حج معها   فقالت عائشة

  
ي الخالفي ي ف ال البيهق ا    اتوق ان األصبهانّي، أنبأن ن حب د اب و محم ا أب ه، أنبأن ن الحارث الفقي و بكر ب ا أب أخبرن

ال          د ق و إسحاق عن مجاه ا أب ر، ثن ا زهي ونس، ثن م اعتمر         إبراهيم بن شريك، أنبأنا أحمد بن ي ن عمر آ سئل اب
    ؟ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . مرتين   فقال

  
ا مع حجة    لق   فقالت عائشة د علم ابن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم اعتمر ثالثًا سوى العمرة التي قرنه

    . الوداع



 

  
    . -مجاهد لم يسمع من عائشة في قول بعض المحدثين  -وهذا إسناد ال بأس به، لكن فيه إرسال    ثم قال البيهقي

  
    . ما أثبتاه، واهللا أعلمآان شعبة ينكره، وأما البخاري ومسلم فإنه   قلت

  
وقد روى من حديث القاسم بن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وغير واحد، عن عائشة أن رسول  
ى      ًا عل ه منهبط اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان معه الهدي عام حجة الوداع، وفي إعمارها من التنعيم ومصادقتها ل

ه              أهل مكة وبيتوته بالمحصب، حتَّ ه علي ى أن دل عل ا ي ه مم ذا آل ة، وه ى المدين م رجع إل ة ث ى صلى الصبح بمك
السالم لم يعتمر بعد حجته تلك، ولم أعلم أحد من الصحابة نقله، ومعلوم أنه لم يتحلل بين النسكين وال روى أحد  

ل استم         ل، ب ق وقصر وال تحل روة حل ين الصفا والم ه   أنه عليه السالم بعد طوافه بالبيت، وسعيه ب ى إحرام ر عل
ه السالم اعتمر      ه علي باتفاق، ولم ينقل أنه أهل بحج لما سار إلى منى، فعلم أنه لم يكن متمتعًا، وقد اتفقوا على أن
ا         ذا مم ران، وه زم الق د الحج، فل عام حجة الوداع، فلم يتحلل بين النسكين، وال أنشأ إحرامًا للحج، وال اعتمر بع

    . يعسر الجواب عنه، واهللا أعلم
  

رر     ا هو مق وأيضا فإن رواية القران مثبتة لما سكت عنه أو نفاه من روى اإلفراد والتمتع، فهي مقدمة عليها، آم
لمة فقلت      في علم األصول، وعن أبي عمران أنه حج مع مواليه قال م أحج قط          فأتيت أم س ي ل ؤمنين إن ا أم الم ي

    ؟ فأيهما أبدأ بالعمرة أم بالحج
  

    . أيهما شئتإبدأ ب   قالت
  
    . ثم أتيت صفية أم المؤمنين فسألتها   قال
  

    . مثل ما قالت لي   فقالت لي
  

لمة     ي أم س ول         ثم جئت أم سلمة فأخبرتها بقول صفية، فقالت ل لَّم يق ه وس ا آل      سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي
    .   محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة

  
ي              رواه  ن أب د اب ن سعد عن يزي وداع من حديث الليث ب ابن حبان في صحيحه، وقد رواه ابن حزم في حجة ال

  ص/ ج (   . حبيب، عن أسلم، عن أبي عمران، عن أم سلمة به
  

  فصل 
  
    .  اختالف جماعة من الصحابة في صفة حج رسول اهللا 
  

رهم  إن قيل قد رويتم عن جماعة من الصحابة أنه عليه  السالم أفرد الحج، ثم رويتم عن هؤالء بأعيانهم وعن غي
    ؟ أنه جمع بين الحج والعمرة، فما الجمع من ذلك

  
ًال                 فالجواب ة وفع ه ني رة في ال الحج، ودخلت العم رد أفع ه أف ى أن ة عل رد الحج محمول أن رواية من روى أنه أف

ه     ًا         ووقتًا، وهذا يدل على أنه اآتفى بطواف الحج وسعيه عن ارن، خالف ا هو مذهب الجمهور في الق ا، آم وعنه
ك         ا روي في ذل ى م د عل ألبي حنيفة رحمه اهللا حيث ذهب إلى أن القارن يطوف طوافين، ويسعى سعيين، اعتم

    . عن علي ابن أبي طالب، وفي اإلسناد إليه نظر
  

ع ف         أن التمت ك، ب دمنا الجواب عن ذل د ق ع      وأما من روى التمتع، ثم روى القران فق ي آالم السلف أعم من التمت
الخاص والقران، بل ويطلقونه على االعتمار في أشهر الحج وإن لم يكن معه حج، آما قال سعد ابن أبي وقاص  

العرش     -معاوية    تمتعنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وهذا يعني افر ب ذ آ ي  -يومئ ة     يعن د    -بمك ا يري وإنم
د               بهذا إحدى العمرتين،  ا آانت بع لم ألنه د أس ة ق ان معاوي د آ ة فق رة الجعران ا عم ة، أو القضاء، فأم ا الحديبي إم

    . الفتح، وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر، وهذا بيِّن واضح، واهللا أعلم
  
    . فصل عدم نهي النَّبّي عليه السالم عن حج التمتع والقران 
  



 

و       إن قيل ذي رواه أب نده   فما جوابها عن الحديث ال ي سيح           داود الطيالسي في مس ادة، عن أب ام عن قت دثنا هش ح
لَّم         ه وس ر من أصحاب رسول اهللا صلَّى اهللا علي ال لنف ون أن     الهنائي، واسمه صفوان بن خالد أن معاوية ق أتعمل

    ؟ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم نهى عن صفف النمور
  

    ! اللهم نعم   قالوا
  
    . هدوأنا أش   قال
  
    ؟ أتعلمون أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم نهى عن لبس الذهب إال مقطعًا   قال
  

    ! اللهم نعم   قالوا
  
    ؟ أتعلمون أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة   قال
  

    ! اللهم ال   قالوا
  
    . واهللا إنها لمعهن   قال
  
آنت في مالء من أصحاب رسول اهللا        ثنا عفان، ثنا همام عن قتادة، عن أبي سيح الهنائي قال   ل اإلمام أحمدوقا

أنشدآم باهللا أتعلمون أن رسول اهللا نهى عن جلود النمور أن يرآب    صلَّى اهللا عليه وسلَّم عند معاوية فقال معاوية
    ؟ عليها

  
    ! اللهم نعم    قالوا

  
    ! وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إال مقطعًا   قال
  

    ! اللهم نعم    قالوا
  
    ! وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة   قال
  

    ! اللهم نعم    قالوا
  
    . -متعة الحج    يعني -وتعلمون أنه نهى عن المتعة    قال
  

    ! اللهم ال    قالوا
  

د   ال أحم ا م    وق ده جمع من              ثن ة وعن ه شهد معاوي ائي أن ي سيح الهن ادة، عن أب ا سعيد عن قت ر، ثن ن جعف د ب حم
    ؟ أتعلمون أن رسول اهللا نهى عن رآوب جلود النمور   أصحاب النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال لهم معاوية

  
    ! نعم    قالوا

  
    ؟ تعلمون أن رسول اهللا نهى عن لبس الحرير   قال
  
    ! اللهم نعم    الواق
  
    ؟ أتعلمون أن رسول اهللا نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة   قال
  

    ! اللهم نعم    قالوا
  
    ؟ أتعملون أن رسول اهللا نهى عن جمع بين حج وعمرة   قال



 

  
    ! اللهم ال    قالوا

  
    . فواهللا إنها لمعهن   قال
  

    . ولكنكم نسيتم   ة، وزادوآذا رواه حماد بن سلمة عن قتاد
  

    . وآذا رواه أشعث بن نزار، وسعيد ابن أبي عروبة، وهمام عن قتادة بأصله
  

    . ورواه مطر الوراق، وبهيس بن فهدان عن أبي سيح في متعة الحج
  

    . فقد رواه أبو داود، والنسائي من طرق عن أبي سيح الهنائي به
  

    . إلسنادوهو حديث جيد ا
  

ويستغرب منه رواية معاوية رضي اهللا عنه النهي عن الجمع بين الحج والعمرة، ولعل أصل الحديث النهي عن    
ة في النهي              المتعة، فاعتقد الراوي أنها متعة الحج، وإنما هي  د أولئك الصحابة رواي م يكن عن اء، ول ة النس متع
ران في الحج        عنها، أو لعل النهي عن اإلقران في التمر، آما  راد الق راوي أن الم د ال ر، فاعتق في حديث ابن عم

    . وليس آذلك أو لعل معاوية رضي اهللا عنه
  
ه           إنما قال   قال ّي صلَّى اهللا علي ى النَّب الرفع إل راوي ب أتعلمون أنه نهي عن آذا، فبناه بما لم يسم فاعله، فصرَّح ال

م يكن           وسلَّم ووهم في ذلك، فإن الذي آان ينهى عن  ه، ول ن الخطاب رضي اهللا عن ا هو عمر ب متعة الحج، إنم
ارة      ر زي نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم آما قدَّمنا، وإنما آان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكث

د         ه عب ان ابن ًا وآ ه غالب ى مخالفت اهللا  البيت، وقد آان الصحابة رضي اهللا عنهم يهابونه آثيرًا، فال يتجاسرون عل
    . إن أباك آان ينهى عنها   يخالفه، فيقال له

  
لقد خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء، قد فعلها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أفسنة رسول اهللا تتبع    فيقول

    . أم سنة عمر بن الخطاب
  

    . طالب آما تقدَّموآذلك آان عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ينهى عنها، وخالفه علي بن أبي 
  

    . ال أدع سنة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لقول أحد من النَّاس   وقال
  

تمتعنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثم لم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها رسول     وقال عمران بن حصين
    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حتَّى مات

  
    . الصحيحين أخرجاه في

  
ال       وفي صحيح مسلم عن سعد ة وق اره المتع ة إنك ه          أنه أنكر على معاوي ا مع رسول اهللا صلَّى اهللا علي د فعلناه ق

افرًا    -معاوية    يعني -وسلَّم، وهذا يومئذ آافر بالعرش  لَّم آ أنه آان حين فعلوها مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . بمكة يومئذ

  
وقد تقدم أنه عليه السالم حج قارنًا بما ذآرناه من األحاديث الواردة في ذلك، ولم يكن بين حجة الوداع وبين    قلت

وًال     وفاة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أحد وثمانون يومًا، وقد شهد الحجة ما ينيف عن أربعين ألف صحابي ق
رده            منه وفعًال، فلو آان قد نهى عن القران في الحج الذي ه واحد من الصحابة، وي رد ب م ينف اس ل ه النَّ شهده من

    . عليه جماعة منهم ممن سمع منه ولم يسمع
  

    . فهذا آله مما يدل على أن هذا هكذا ليس محفوظًا عن معاوية رضي اهللا عنه واهللا أعلم
  



 

و عيسى      وقال أبو داود ن     ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني حيوة، أخبرني أب د اهللا ب الخراساني عن عب
ن الخطاب،     القاسم خراساني، عن سعيد بن المسيب أن رجًال من أصحاب النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أتى عمر ب

    . فشهد أنه سمع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج
  

    . وهذا اإلسناد ال يخلو عن نظر
  

    . ثم أن آان هذا الصحابي عن معاوية فقد تقدَّم الكالم على ذلك، ولكن في هذا النهي عن المتعة ال القران
  

    . وإن آان في غيره فهو مشكل في الجملة لكن ال على القران، واهللا أعلم
  

    . ًالأنه عليه الصالة والسالم أطلق اإلحرام ولم يعين حجًا، وال عمرة أو   ذآر مستند من قال
  

    . ثم بعد ذلك صرفه إلى معين، وقد حكى عن الشافعي أنه األفضل إال أنه قول ضعيف
  

ول     قال الشافعي رحمه اهللا ًا يق    أنبأنا سفيان، أنبأنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة، وهشام بن حجير سمعوا طاوس
ه القضاء،         خرج رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من ال زل علي رة ينتظر القضاء، فن ًا وال عم مدينة ال يسمي حج

    . وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من آان منهم من أهلَّ بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة
  

ي محل              وقال يس ل ديي، فل دت رأسي وسقت ه دي، ولكن لبَّ إال  لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت اله
    .   محل هديي

  
    .  ؟ يا رسول اهللا اقض لنا قضاء آأنما ولدوا اليوم، أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لألبد   فقام إليه سراقة بن مالك فقال

  
    .   بل لألبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    .    ؟ بم أهللت    علي من اليمن فسأله النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فدخل   قال
  

    . لبيك إهالل النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم   فقال أحدهما
  

    . لبيك حجة النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم   وقال اآلخر
  

    . وهذا مرسل طاوس وفيه غرابة
  

    . أنه ال يقبل المرسل بمجرده حتَّى يعتضد بغيره   ه اهللاوقاعدة الشافعي رحم
  

لون إال عن    م ال يرس ب أنه الة، ألن الغال ي الرس ه ف ه آالم ا عول علي ابعين آم ار الت ون عن آب م إال أن يك الله
    . الصحابة، واهللا أعلم

  
ا ة آله و مخالف لألحاديث المتقدم ل ه ل ب ذا القبي يس من ه ذا المرسل ل ع، أحادي   وه راد، وأحاديث التمت ث اإلف

ذا المرسل، والمثبت        اه ه رًا نف ة أم وأحاديث القران، وهي مسندة صحيحة آما تقدم، فهي مقدمة عليه وألنها مثبت
الى   مقدم على النافي لو تكافئًا، فكيف والمسند صحيح، والمرسل من حيث ال ينهض حجة النقطاع سنده، واهللا تع

    . أعلم
  

أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، أنبأنا أبو العبَّاس األصم، حدثنا العبَّاس بن محمد الدوري،    ر البيهقيوقال الحافظ أبو بك
ه        حدثنا محاضر، حدثنا األعمش عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة قالت خرجنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . لما آانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حييوسلَّم ال نذآر حجًا وال عمرة، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، ف
  

    .   حلقى عقرى    فقال النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . ما أراها إال حابستكم



 

  
    .    ؟ هل آنت طفت يوم النحر    قال
  

    ! نعم   قالت
  
    .   فانفري    قال
  

    . هللا إني لم أآن أهللتيا رسول ا   قلت   قالت
  
    .   فاعتمري من التنعيم    قال
  
    . فخرج معها أخوها   قال
  

    . فلقينا مدلجًا   قالت
  

    . موعدآن آذا وآذا   فقال
  

    . هكذا رواه البيهقي
  

ل     د قي ه إال أن             وقد رواه البخاري عن محم ن المورع ب ذهلي، عن محاضر ب ى ال ن يحي ال هو اب ا مع      ه ق خرجن
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ال نذآر إال الحج

  
ن مسهر، عن األعمش، عن                  ي ب ن سعيد، عن عل لم عن سويد ب ة، لكن روى مس ا المتقدم ذا أشبه بأحاديثه وه

    . ال عمرةخرجنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ال نذآر حجًا و   إبراهيم، عن األسود، عن عائشة قالت
  

خرجنا مع رسول اهللا صلَّى    وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث منصور عن إبراهيم، عن األسود، عنها قالت
    . اهللا عليه وسلَّم وال نرى إال أنه الحج

  
    . وهذا أصح وأثبت واهللا أعلم

  
ك مع    خرجنا نلبي وال نذآر حج   وفي رواية لها من هذا الوجه ذآرون ذل ًا وال عمرة، وهو محمول على أنهم ال ي

ول    لَّم يق ه وس لبيك      التلبية، وإن آانوا قد سموه حال اإلحرام، آما في حديث أنس سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    .   اللهم حجًا وعمرة

  
    . وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا   وقال أنس

  
اال            فأما الحديث الذي رواه  ي سعيد الخدري ق ابر وأب ي نضرة، عن ج د عن أب ي هن ن أب    مسلم من حديث داود ب

    . قدمنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ونحن نصرخ بالحج صراخًا
  

   . فإنه حديث مشكل على هذا، واهللا أعلم
  
  

  ذآر تلبية رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
  

لَّم             أخبرنا مالك   قال الشافعي ه وس ة رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن عمر أن تلبي د اهللا ب افع، عن عب م    عن ن لبيك الله
    .   لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، ال شريك لك

  
    .   ليك والعمللبيك لك وسعديك، والخير في يديك لبيك، والرغباء إ    وآان عبد اهللا بن عمر يزيد فيها

  
    . ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف



 

  
    . ومسلم عن يحيى بن يحيى، آالهما عن مالك به

  
حدثنا محمد بن عباد، ثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد اهللا بن عمر، وعن     وقال مسلم

ن عمر، وعبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم نافع مولى عبد اهللا بن عمرو، وحمزة بن عبد اهللا ب
ال    لَّ فق ة أه ك، إن            آان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليف ك لبي ك، لبيك ال شريك ل م لبي لبيك الله

    .   الحمد والنعمة لك والملك لك، ال شريك لك
  

    . تلبية رسول اهللا هذه   وآان عبد اهللا يقول   قالوا
  

    . لبيك لبيك لبيك، وسعديك والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل   وآان عبد اهللا يزيد مع هذا   قال نافع
  

ال    ن عمر ق ّي        حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد اهللا، أخبرني نافع عن اب ة من ف تلقفت التلبي
    . عليه وسلَّم فذآر بمثل حديثهم رسول اهللا صلَّى اهللا

  
ال        ن شهاب ق ونس عن اب ي ي ن عمر         حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرن د اهللا ب ن عب الم ب ال س    ق

ك           سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يهلُّ ملبيًا يقول   أخبرني عن أبيه قال ك، لبيك ال شريك ل م لبي لبيك الله
    . ال يزيد على هؤالء الكلمات   يك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لكلب
  

ة      وإن عبد اهللا بن عمر يقول ه الناق آان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يرآع بذي الحليفة رآعتين، فإذا استوت ب
    . قائمة عند مسجد ذي الحليفة، أهلَّ بهؤالء الكلمات

  
لَّم من هؤالء الكلمات وهو                 بن عمروقال عبد اهللا ه وس ّي صلَّى اهللا علي إهالل النَّب لُّ ب ن الخطاب يه آان عمر ب

    . لبيك اللهم لبيك، وسعديك والخير في يديك لبيك، والرغباء إليك والعمل   يقول
  

    . هذا لفظ مسلم
  

    . وسيأتي مطوًال قريبًا رواه مسلم منفردًا به وفي حديث جابر من التلبية آما في حديث ابن عمر،
  

فيان عن      وقال البخاري بعد إيراده من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر ما تقدم حدثنا محمد بن يوسف، ثنا س
لبيك     إني ألعلم آيف آان النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يلبِّي   األعمش، عن عمارة، عن أبي عطية، عن عائشة قالت
    .   اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك

  
    . تابعه أبو معاوية عن األعمش

  
    . أخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن أبي عطية، سمعت عائشة   وقال شعبة

  
    . تفرَّد به البخاري

  
و        فيان الث دي، عن س ن مه رحمن ب د ال ران األعمش، عن       وقد رواه اإلمام أحمد عن عب ن مه ليمان ب ري، عن س

    . عمارة بن عمير، عن أبي عطية الوادي، عن عائشة فذآر مثل ما رواه البخاري سواء
  

    . ورواه أحمد عن أبي معاوية، وعبد اهللا بن نمير عن األعمش، آما ذآره البخاري سواء
  

ليمان       ادة عن شعبة، عن س ن عب ره        ورواه أيضًا عن محمد بن جعفر، وروح ب ا ذآ ه، آم ران األعمش ب ن مه ب
    . البخاري

  
    . وآذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة سواء

  



 

ال       وقال اإلمام أحمد ة ق ي عطي    قالت عائشة     حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا األعمش عن عمارة بن عمير، عن أب
لَّم يل   ه وس ال  إني ألعلم آيف آان رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي ق ي فقالت       بِّ م سمعتها تلبِّ ك، لبيك ال        ث م لبي لبيك الله

    . شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك ال شريك لك
  

    . والملك ال شريك لك   فزاد في هذا السياق وحده
  

م، أنبأن           وقال البيهقي د الحك ن عب د اهللا ب ن عب د ب ا محم د     أخبرنا الحاآم، أنبأنا األصم، ثن ي عب ن وهب، أخبرن ا اب
ال     العزيز بن عبد اهللا ابن أبي سلمة، أن عبد اهللا بن الفضل حدَّثه عن عبد الرحمن األعرج، عن أبي هريرة أنه ق

    .   لبيك إله الحق    آان من تلبية رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . ن، عن عبد العزيز ابن أبي سلمةوقد رواه النسائي عن قتيبة، عن حميد بن عبد الرحم
  

    . وابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد، آالهما عن وآيع عن عبد العزيز به
  

    . وال أعلم أحدًا أسنده عن عبد اهللا ابن الفضل إال عبد العزيز   قال النسائي
  

    . ورواه إسماعيل بن أمية مرسًال
  

ال       أنبأنا    وقال الشافعي ه ق د أن د األعرج عن مجاه ي حمي ّي      سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج، أخبرن ان النَّب آ
    . -فذآر التلبية  -لبيك اللهم لبيك    صلَّى اهللا عليه وسلَّم يظهر من التلبية

  
    . العيش عيش اآلخرة لبيك إن   حتَّى إذا آان ذات يوم، والنَّاس يصرفون عنه آأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها   قال
  

    . وحسبت أن ذلك يوم عرفة   قال ابن جريج
  

    . هذا مرسل من هذا الوجه
  

ن يوسف،      وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا عبد اهللا الحافظ، أخبرني أبو أحمد يوسف بن محمد بن محمد ب
ة،       حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا نصر بن علي الجهضمي، ثنا م ا داود عن عكرم ن الحسن، ثن وب ب حب

    .   لبيك اللهم لبيك    عن ابن عبَّاس أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم خطب بعرفات فلما قال
  
    .   إنما الخير خير اآلخرة    قال
  

    . وهذا إسناد غريب، وإسناده على شرط السنن ولم يخرِّجوه
  

ن حنطب      وقال اإلمام أحمد حدثنا روح، ثنا أسامة بن زيد، حدثني عبد اهللا ابن أبي لبيد عن المطلب بن عبد اهللا ب
ه من         قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   سمعت أبا هريرة يقول أمرني جبرائيل برفع الصوت في اإلهالل، فإن

    .   شعائر الحج
  

    . ه أحمدتفرَّد ب
  

ن          ن وهب، عن أسامة ب م، عن اب د الحك وقد رواه البيهقي عن الحاآم، عن األصم، عن محمد بن عبد اهللا بن عب
رة، عن                  ي هري ب، عن أب د عن المطل ي لبي ن أب د اهللا اب ان، وعب ن عثم ن عمرو ب د اهللا ب ن عب زيد، عن محمد ب

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فذآره
  

أخبرنا الثوري، عن ابن أبي لبيد، عن المطلب بن حنطب، عن خالد، عن السائب عن، زيد    د الرزاقوقد قال عب
مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار    جاء جبريل إلى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال   بن خالد قال

    . الحج
  

    . آيع، عن الثوري بهوآذا رواه ابن ماجه عن علي بن محمد، عن و



 

  
    . وآذلك رواه شعبة، وموسى بن عقبة عن عبد اهللا ابن أبي لبيد به

  
ن حنطب، عن             وقال اإلمام أحمد د اهللا ب ن عب د، عن المطلب ب ي لبي حدثنا وآيع، ثنا سليمان، عن عبد اهللا ابن أب

يا محمد    جاءني جبرائيل فقال    اهللا عليه وسلَّمقال رسول اهللا صلَّى    خالد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني قال
    .   ُمر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج

  
وقد رواه معاوية عن هشام وقبيصة، عن سفيان الثوري، عن      األطراف ( قال شيخنا أبو الحجاج المزي في آتابه 

    . ب، عن خالد بن السائب، عن أبيه، عن زيد بن خالد بهعبد اهللا ابن أبي لبيد، عن المطل
  

ام، عن       وقال أحمد ن هش ثنا سفيان بن عيينة عن عبد اهللا ابن أبي بكر، عن عبد الملك ابن أبي بكر بن الحارث ب
ال  لَّم ق ه وس ّي صلَّى اهللا علي ه، عن النَّب ن خالد، عن أبي ائب ب ن الس ا    خالد ب ل فق اني جبرائي ر أصحابك    لأت ُم

    .   فليرفعوا أصواتهم باإلهالل
  

ي  -قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وحدثنا روح، ثنا مالك    وقال أحمد ن أنس      يعن د اهللا    -اب عن عب
ام، عن       ن هش ن الحارث ب ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد اهللا ابن أبي بكر بن عبد الرحمن ب

ال          خالد لَّم ق ه وس ه أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي أمرني أن آمر         بن السائب األنصاري، عن أبي ل ف اني جبرائي أت
    .   أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أو باإلهالل يريد أحدهما -أو من معي  -أصحابي 

  
    . وآذلك رواه الشافعي عن مالك، ورواه أبو داود عن القعنبي، عن مالك به

  
    . ورواه اإلمام أحمد أيضًا من حديث ابن جريج

  
    . والتِّرمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث سفيان بن عيينة عن عبد اهللا ابن أبي بكر به

  
    . هذا حديث حسن صحيح   وقال التِّرمذي

  
    . ه، ولم يذآر أبا خالد في إسنادهآتب إلى عبد اهللا ابن أبي بكر فذآر   ورواه ابن جريج قال   وقال الحافظ البيهقي

  
ن السائب،             قال ك، عن خالد ب د المل ر، عن عب ي بك والصحيح رواية مالك وسفيان بن عيينة عن عبد اهللا ابن أب

    . عن أبيه، عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم آذلك قال البخاري وغيره آذا قال
  

ا         حدثنا ال   وقد قال اإلمام أحمد في مسنده ر، أنبأن ن بك د ب ا محم ي سهلة األنصاري، ثن سائب بن خالد بن سويد أب
ك      ابن جريج، وثنا روح، ثنا ابن جريج قال د المل آتب إلى عبد اهللا ابن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عب

ن     ه السائب ب خالد   ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن خالد بن السائب األنصاري، عن أبي
ول    لَّم يق ه وس ال       أنه سمع رسول اهللا صلَّى اهللا علي ل فق اني جبرائي وا        أت أمر أصحابك أن يرفع أمرك أن ت إن اهللا ي

    .   أصواتهم بالتلبية واإلهالل
  

    . لتلبيةال أدري أينا، وهل أنا أو عبد اهللا أو خالد في اإلهالل أو ا   بالتلبية أو اإلهالل، قال   وقال ورح
  

اهللا             ة، ف ن عيين فيان ب ك وس ة مال ن جريج آرواي ه عن اب هذا لفظ أحمد في مسنده، وآذلك ذآره شيخنا في أطراف
    . أعلم

  
  فصل 

  
لَّم وهو وحده منسك               ه وس ه في حجة رسول اهللا صلَّى اهللا علي د اهللا رضي اهللا عن ن عب في إيراد حديث جابر ب

ه       مستقل، رأينا أن م نتبع ه وألفاظه ث ورد طرق إيراده ههنا أنسب لتضمنه التلبية وغيرها آما سلف، وما سيأتي فن
    . بشواهده من األحاديث الواردة في معناه، وباهللا المستعان

  



 

ال    قال اإلمام أحمد ي           حدثنا يحيى بن سعيد، ثنا جعفر بن محمد، حدثني أبي ق د اهللا وهو في بن ن عب ابر ب ا ج أتين
لَّم مكث في           -مة سل ه وس دثنا أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي لَّم، فح ه وس فسألناه عن حجة رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ال             ام ق ذا الع لَّم حاج في ه ه وس اس أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي م أذن في النَّ زل     المدينة تسع سنين لم يحج، ث فن
ل، فخرج رسول اهللا صلَّى       المدينة بشر آثير آلهم يلتمس أن يأتم برسول اهللا ا يفع  صلَّى اهللا عليه وسلَّم ويفعل م

د      اهللا عليه وسلَّم لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه، حتَّى إذا أتى ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحم
    ؟ ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آيف أصنع

  
    .   ثم استثفري بثوب، ثم أهلِّياغتسلي     قال
  

د   لَّ بالتوحي ك، لبيك        فخرج رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حتَّى إذا استوت به ناقته على البيداء أه م لبي لبيك الله
ارج ونحوه        دون ذا المع اس يزي اس، والنَّ ى النَّ ال شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك، ولب
من الكالم، والنَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يسمع فلم يقل لهم شيئًا، فنظرت مدَّ بصري بين يدي رسول اهللا صلَّى اهللا 

ابر       ال ج ك، ق ل ذل ورسول     عليه وسلَّم من راآب وماش، ومن خلفه آذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مث
ه ين  ا علي ين أظهرن لَّم ب ه وس اه،  اهللا صلَّى اهللا علي ن شيء عملن ه م ل ب ا عم ه، وم و يعرف تأويل رآن وه زل الق

ة   فخرجنا ال ننوي إال الحج، حتَّى إذا أتينا الكعبة فاستلم نبي اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الحجر األسود، ثم رمل ثالث
رأ   م ق ين، ث ه رآعت راهيم فصلى خلف ام إب ى مق د إل رغ عم ى إذا ف ة، حتَّ ُذوا ِم { ومشى أربع َراِهيَم َواتَِّخ اِم ِإْب ْن َمَق

    .  ]    البقرة [   } ُمَصلًّى
  

تلم الحجر وخرج     -جعفر  -   يعني -وقال أبو عبد اهللا    قال أحمد فقرأ فيهما بالتوحيد، وقل يا أيها الكافرون، ثم اس
    .  ]    قرةالب [   } ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه { إلى الصفا، ثم قرأ 

  
ال    نبدأ بما بدأ اهللا به    ثم قال ه         فرقي على الصفا حتَّى إذا نظر إلى البيت آبَّر ثم ق ه إال اهللا وحده ال شريك، ل ال إل

ه إال اهللا وحده، أنجز وعده وصدق وعده، وهزم          -أو غلب   -الملك وله الحمد، وهو على آل شيء قدير، ال إل
ى إذا صعد         حزاب وحدهاأل ل، حتَّ وادي رم ثم دعا، ثم رجع إلى هذا الكالم، ثم نزل حتَّى إذا انصبت قدماه في ال

مشى، حتَّى إذا أتى المروة فرقي عليها حتَّى نظر إلى البيت فقال عليها آما قال على الصفا، فلما آان السابع عند 
ه   يا أيها النَّاس إني لو ا    المروة قال ستقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن لم يكن مع

    . فحل النَّاس آلهم   هدي فليحلل وليجعلها عمرة
  

    ؟ يا رسول اهللا ألعامنا هذا، أم لألبد   -وهو في أسفل الوادي  -فقال سراقة بن مالك بن جعثم 
  

ال فشبك رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أصا د ثالث مرات       بعه فق ال     لألب م ق وم           ث ى ي رة في الحج إل دخلت العم
    .   القيامة

  
د         قال ة ق إذا فاطم ديًا، ف ة ه وقدم علي من اليمن بهدي وساق رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم معه هدي من المدين

    . أمرني به أبي   تحلت، فأنكر ذلك عليها فقالتحلت ولبست ثيابًا صبيغًا واآ
  
إلى هذا الحرف لم يذآره جابر، فذهبت محرشًا استفتي رسول اهللا صلَّى اهللا      قال   قال جعفر   قال علي بالكوفة   قال

    . عليه وسلَّم في الذي ذآرت فاطمة
  

    . ي أبيأمرن   إن فاطمة لبست ثيابًا صبيغًا واآتحلت وقالت   قلت
  
    .   صدقت صدقت، أنا أمرتها به    قال
  

    ؟   بَم أهللت    وقال لعلي   وقال جابر
  
    . ومعي الهدي   اللهم إني أهلُّ لما أهلَّ به رسولك قال   قلت   قال
  
    .   فال تحل    قال
  



 

ة، فنحر       وآان جماعة الهدي الذي أتى به علي   قال لَّم مائ ه وس من اليمن، والذي أتى به رسول اهللا صلَّى اهللا علي
رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بيده ثالثًا وستين، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر وأشرآه في هديه، ثم أمر من آل   

    . بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فأآال من لحمها، وشربا من مرقها
  

ة      ، ووقف بعرفة فقال  قد نحرت ههنا، ومنى آلها منحر    ى اهللا عليه وسلَّمثم قال رسول اهللا صلَّ وقفت ههنا، وعرف
    .   وقفت ههنا والمزدلفة آلها موقف    ووقف بالمزدلفة وقال   آلها موقف

  
    . هكذا أورد اإلمام أحمد هذا الحديث وقد اختصر آخره جدًا

  
ورواه اإلمام مسلم بن الحجاج في المناسك من صحيحه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، آالهما 
ن     ابر ب عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب، عن أبيه، عن ج

    . عبد اهللا فذآره
  

ي وقد أعلمنا على الزيادات المتفا اذا قلت         وتة من سياق أحمد ومسلم إلى قوله عليه السالم لعل صدقت صدقت، م
      ؟ حين فرضت الحج

  
    . اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قلت   قال
  

    . فإن معي الهدي   قال علي
  
    .   فال تحل    قال
  
    . الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم مائةفكان جماعة    قال
  
وا      قال ة توجه فحل النَّاس آلهم، وقصروا إال النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ومن آان معه هدي، فلما آان يوم التروي

اء،  إلى منى فأهلوا بالحج، ورآب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّ م فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعش
رة، فسار رسول اهللا صلَّى          ه بنم والفجر، ثم مكث قليًال حتَّى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر، فضربت ل
ة، فأجاز              ريش تصنع في الجاهلي ا آانت ق د المشعر الحرام آم ه واقف عن اهللا عليه وسلَّم وال تشك قريش إال أن

ى إذا زاغت  رسول اهللا صلَّ ا، حتَّ زل به رة فن ه بنم د ضربت ل ة ق د القب ة فوج ى عرف ى أت لَّم حتَّ ه وس ى اهللا علي
إن دماءآم وأموالكم حرام عليكم آحرمة     الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب النَّاس وقال
ة     يومكم هذا، في شهرآم هذا، في بلدآم هذا، أال آل شيء من أمر الج اء الجاهلي دمي موضوع، ودم اهلية تحت ق

ذيل،            ه ه ي سعد فقتلت ان مسترضعًا في بن ن الحارث، آ ة ب موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع
وا اهللا       ه، واتق ه موضوع آل ب، فإن ورباء الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه من ربانا ربا العبَّاس بن عبد المطل

ذتموهن إنكم أخ اء ف ي النس دًا  ف كم أح وطئن فرش يهن أن ال ي م عل ة اهللا، ولك روجهن بكلم تحللتم ف ة اهللا، واس بأمان
يكم       د ترآت ف المعروف، وق تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وآسوتهن ب

      ؟ ما لم تضلوا بعده أن اعتصمتم به آتاب اهللا، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون
  

    . نشهد أنك قد بلغت ونصحت، وأديت   قالوا
  

    .   اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثالث مرات    فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى النَّاس
  

م رآب رسول اهللا صلَّى اهللا        يئًا، ث ا ش  ثم أذن بالل ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهم
تقبل        ه، واس ين يدي اة ب ل المش عليه وسلَّم حتَّى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل جب
د               ن زي ى غاب القرص، وأردف أسامة ب يًال، حتَّ ى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قل ًا حتَّ القبلة، فلم يزل واقف

د شنق القصو      لَّم وق ه وس ه،       خلفه، ودفع رسول اهللا صلَّى اهللا علي ى أن رأسها لتصيب مورك رجل ام، حتَّ اء الزم
ى         أيها النَّاس السكينة السكينة    ويقول بيده اليمنى ى أت ى تصعد، حتَّ يًال حتَّ ا قل ، آلما أتى جبًال من الجبال أرخى له

م اضطجع رسول         يئًا، ث ا ش م يسبح بينهم اهللا صلَّى اهللا  المزدلفة فصلى بها المغرب، والعشاء بأذان وإقامتين، ول
عليه وسلَّم حتَّى طلع الفجر، فصلى الفجر حتَّى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم رآب القصواء حتَّى أتى المشعر 
ع              ل أن تطل ع قب دًا، ودف ى أسفر ج ًا حتَّ زل واقف م ي ه ووحده، فل ره وهلل الحرام فاستقبل القبلة فدعا، فحمد اهللا وآب

ه        الشمس، وأردف الفضل بن العبَّ ع رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا دف يمًا، فلم اس وآان رجًال حسن الشعر أبيض وس



 

ه     ى وج ده عل لَّم ي ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي يهن، فوضع رس ق الفضل ينظر إل رين فطف ن بج رت ظع لَّم م وس
خر على وجه  الفضل، فحول الفضل يده إلى الشق اآلخر، فحول رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يده من الشق اآل

ق الوسطى      م سلك الطري الفضل، فصرف وجهه من الشق اآلخر ينظر، حتَّى إذا أتى بطن محسر فحرك قليًال، ث
ر مع آل حصاة       التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتَّى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكب

فنحر ثالثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًا فنحر   منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر،
ا، وشربا من              أآال من لحمه در فطبخت ف ة ببضعة فجعلت في ق ما غبر، وأشرآه في هديه، ثم أمر من آل بدن
د المطلب     ي عب مرقعها، ثم رآب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بن

    . موهم يستقون على زمز
  

    . فناولوه دلوا فشرب منه   انزعوا بني عبد المطلب فلوال أن يغلبكم النَّاس على سقايتكم لنزعت معكم    فقال
  

ثم رواه مسلم عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر فذآره بنحوه، وذآر قصة  
د   ان ي ال          أبي سيارة، وأنه آ لَّم ق ه وس ار عرى، وأن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ى حم ة عل نحرت      فع بأهل الجاهلي

    .   ههنا، ومنى آلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت ههنا، وعرفة آلها موقف، ووقفت ههنا وجمع آلها موقف
  

بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن، وربما وقد رواه أبو داود بطوله عن النفيلي، وعثمان ابن أبي شيبة، وهشام 
د         لم، وق ة مس ر بنحو من رواي زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء، أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل، عن جعف

    . رمزنا لبعض زياداته عليه
  

    . ورواه أبو داود أيضًا والنسائي، عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد القطان، عن جعفر به
  

ارون البلخي، عن              وروا ن ه راهيم ب ن سعيد ببعضه، عن إب ى ب ى، عن يحي ن المثن ه النسائي أيضًا عن محمد ب
    . حاتم بن إسماعيل ببعضه

  
  ذآر األماآن التي صلى فيها صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو ذاهب من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته  
  

لَّم  قال البخاري باب المساجد التي على طرق المدينة، دثنا     والمواضيع التي صلى فيها النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس ح
د اهللا يتحرى       ثنا موسى بن عقبة قال   ثنا فضيل بن سليمان قال   محمد ابن أبي بكر المقدمي قال ن عب رأيت سالم ب

اهللا عليه وسلَّم يصلي في  أماآن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه آان يصلي فيها، وأنه رأى النَّبّي صلَّى
    . تلك األمكنة

  
ه إال وافق       الما فال أعلم وحدثني نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه آان يصلي في تلك األمكنة، وسألت س

    . نافعًا في األمكنة آلها، إال أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء
  
ره أن رسول           ر، ثنا أنس بن عياض قالحدثنا إبراهيم بن المنذ   قال د اهللا أخب افع أن عب ة عن ن ن عقب ثنا موسى ب

اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد     
رة هبط م        ق، أو في حج، أو عم ك الطري إذا   الذي بذي الحليفة، وآان إذا رجع من غزو آان في تل ن بطن واد ف

ذي     د المسجد ال ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس، ثم حتى يصبح ليس عن
ان رسول اهللا             ه آثب آ ده في بطن د اهللا عن يج يصلي عب م خل ان ث بحجارة وال على األآمة التي عليها المسجد، آ

ه،           صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثم يصلي فدحى السيل فيه ب د اهللا يصلي في ان عب ذي آ ان ال ك المك ن ذل ى دف البطحاء حتَّ
ذي            وأن عبد اهللا بن عمر حدثه ذي دون المسجد ال لَّم صلى حيث المسجد الصغير ال أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس

لَّم،              ه وس ّي صلَّى اهللا علي ه النَّب ان صلى في ذي آ ان ال م المك د اهللا يعل ان عب ول بشرف الروحاء، وقد آ م عن      يق ث
ين              ه وب ة بين ى مك ى وأنت ذاهب إل ق اليمن ة الطري ى حاف ك المسجد عل يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذل
اء،               د منصرف الروح ذي عن ى العرق ال ان يصلي إل ن عمر آ ك، وأن اب المسجد األآبر رمية بحجر أو نحو ذل

د    وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بي ة، وق ى مك نه وبين المنصرف وأنت ذاهب إل
ابتنى ثم مسجد فلم يكن عبد اهللا يصلي في ذلك المسجد، آان يترآه عن يساره ووراءه، ويصلي أمامه إلى العرق 
ل           ر، وإذا أقب ه الظه ان فيصلي في ك المك أتي ذل ى ي نفسه، وآان عبد اهللا يروح من الروحاء فال يصلي الظهر حتَّ

ه أن       من مكة فإن مر به  د اهللا حدث ا الصبح، وأن عب ى يصلي به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتَّ
ق في                النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم اه الطري ق ووج ين الطري ة عن يم زل تحت سرحة ضخمة دون الرويث ان ين آ

ا، ف         د انكسر أعاله ين وق ة بميل د الرويث ن بري ا، وهي    مكان بطح سهل حتَّى يفضى من أآمة دوي انثنى في جوفه



 

ه    ن عمر حدث لَّم صلى طرف          قائمة على ساق في ساقها آثب آثيرة، وأن عبد اهللا ب ه وس ّي صلَّى اهللا علي أن النَّب
تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثالثة، على القبور رضم من حجارة عن 

ين أ ق، ب لمات الطري د س ق عن ين الطري ل الشمس  يم د أن تمي رج بع ن الع روح م د اهللا ي ان عب لمات آ ك الس ولئ
زل          لَّم ن ه وس ه أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن عمر حدث بالهاجرة، فيصلي الظهر في ذلك المسجد، وأن عبد اهللا ب
ق             ين الطري ه وب راع هرشى بين ك المسيل الصق بك عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشى، ذل

    . لوة، وآان عبد اهللا يصلى إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهنقريب من غ
  

ران      وأن عبد اهللا ابن عمر حدثة أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظه
يس    قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك الم ة ل ى مك سيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إل

ه     ن عمر حدث د اهللا ب أن رسول     بين منزل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وبين الطريق إال رمية بحجر، وأن عب
ة، ومصلى رسول      دم مك اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان ينزل بذي طوى ويبيت حتَّى يصبح يصلي الصبح حين يق

ة             اهللا صلَّى ا ى أآم ك عل م، ولكن أسفل من ذل ي ث ذي بن يس في المسجد ال هللا عليه وسلَّم ذلك على أآمة غليظة ل
أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل    غليظة وأن عبد اهللا حدثه

لَّم أسفل      نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف األآم ه وس ّي صلَّى اهللا علي ة، ومصلى النَّب
ذي             ل ال تقبل الفرضتين من الجب م تصلي مس ا، ث ة عشرة أذرع أو نحوه منه على األآمة السوداء تدع من األآم

    . بينك وبين الكعبة
  

    . تفرَّد به البخاري رحمه اهللا بهذا الحديث بطوله وسياقه، إال أن مسلمًا روى منه عند قوله في آخره
  

د     وأن عبد اهللا بن عمر حدثه أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان ينزل بذي طوى إلى آخر الحديث، عن محم
    . بن إسحاق المسيبي، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فذآره

  
ن ع     ه        وقد رواه اإلمام أحمد بطوله عن أبي قرة موسى بن طارق، عن موسى ب ن عمر ب افع، عن اب ة، عن ن قب

    . نحوه
  

ؤالء       د ه وم عن اع الي ذه البق ر ه ماء أآث ر أس د ُغي ه ق ا، ألن ا أو أآثره رًا منه وم آثي رف الي اآن ال يع ذه األم وه
دًا              ه لعل أح ه اهللا في آتاب ا البخاري رحم ا أورده رهم، وإنم ى أآث د غلب عل األعراب الذين هناك، فإن الجهل ق

الى     يهتدي إليها بالتأم ان البخاري، واهللا تع ل والتفرس والتوسم، أو لعل أآثرها أو آثيرا منها آان معلومًا في زم
    . أعلم

  
    . باب دخول النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى مكة شرفها اهللا عز وجل 
  

ال      قال البخاري ن عمر ق ات النَّ    حدثنا مسدد، ثنا يحيى بن عبد اهللا، حدثني نافع عن اب لَّم     ب ه وس ّي صلَّى اهللا علي ب
    . بذي طوى حتَّى أصبح، ثم دخل مكة وآان ابن عمر يفعله

  
    . حتَّى أصبح   حتَّى صلى الصبح، أو قال   ورواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به، وزاد

  
ا     وقال مسلم ذي     ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حماد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر آ ات ب ة إال ب دم مك ن ال يق

    . طوى حتَّى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذآر عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أنه فعله
  

    . من حديث حماد بن زيد، عن أيوب به   ورواه البخاري
  

م يبيت    ولهما من طريق أخرى عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر آان إذا دخل  ة، ث أدنى الحرم أمسك عن التلبي
    . بذي طوى

  
ه            ن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي افع، عن اب ة عن ن ن عقب وذآره وتقدم آنفًا ما أخرجاه من طريق موسى ب
لَّم    ه وس وسلَّم آان يبيت بذي طوى حتَّى يصبح، فيصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ل نحو     عند أآمة ل الطوي غليظة، وأن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجب
لَّم أسفل       ه وس الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف األآمة، ومصلى رسول اهللا صلَّى اهللا علي



 

ا، ث   ذي       منه على األآمة السوداء، يدع من األآمة عشرة أذرع أو نحوه ل ال تقبل الفرضتين من الجب م يصلي مس
    . -أخرجاه في الصحيحين  -بينك وبين الكعبة 

  
وحاصل هذا آله أنه عليه السالم لما انتهى في مسيره إلى ذي طوى وهو قريب من مكة متاخم للحرم أمسك عن 

ك الصبح   ى أصبح فصلى هنال ان حتَّ ذلك المك ات ب ى المقصود، وب د وصل إل ه ق ة، ألن ذي  التلبي ان ال ي المك ف
ة              ا معرف ين البصيرة عرفه ا بع اآن المشار إليه ذه األم ك، ومن تأمل ه ل هنال وصفوه بين فرضتي الجبل الطوي
ه               م اغتسل صلوات اهللا وسالمه علي لَّم، ث ه وس ه رسول اهللا صلَّى اهللا علي ذي صلى في ان ال جيدة، وتعين له المك

    . نية من الثنية العليا التي بالبطحاءألجل دخول مكة، ثم رآب ودخلها نهارًا جهرة عال
  

    . آذا ليراه النَّاس، ويشرف عليهم، وآذلك دخل منها يوم الفتح آما ذآرناه   ويقال
  

ة   قال مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم دخل مكة من الثنية العليا، وخرج من الثني
    . السفلى

  
    . ين من حديثهأخرجاه في الصحيح

  
ة من               لَّم دخل مك ه وس ن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي افع، عن اب ولهما من طريق عبيد اهللا بن عمر عن ن

    . الثنية العليا التي في البطحاء، وخرج من الثنية السفلى
  

    . ولهما أيضًا من حديث هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة مثل ذلك
  

ن جريج أن        لسالم على البيت، قال ما رواه الشافعي في مسندهلما وقع بصره عليه ا الم عن اب أخبرنا سعيد بن س
ال      ه وق ع يدي ان إذا رأى البيت رف ًا،           النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم آ ًا، وتكريم ذا البيت تشريفًا، وتعظيم م زد ه الله
    .   وتكريمًا، وتعظيمًا، وبرًَّا ومهابة، وزد من شرفه وآرمه، فمن حجه واعتمره تشريفًا،

  
ال            قال الحافظ البيهقي ي سعيد الشامي، عن مكحول ق وري، عن أب فيان الث    هذا منقطع، وله شاهد مرسل عن س

ال     ر وق ه وآب ع يدي م أنت السالم ومنك السالم،         آان النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم إذا دخل مكة فرأى البيت رف  الله
ًا     ره تكريم فحينا ربنا بالسالم، اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وبرًا، وزد من حجه، أو اعتم

    .   وتشريفًا وتعظيمًا وبرًا
  

ه       أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال   وقال الشافعي ّي صلَّى اهللا علي حدثت عن مقسم، عن ابن عبَّاس عن النَّب
ال لَّم ق د         وس ع، وعن ة، وبُجَم ية عرف روة، وعش فا والم ى الص ت، وعل ي الصالة، واذا رأى البي دي ف ع األي ترف

    .   الجمرتين، وعلى الميت
  

اس، وعن           قال الحافظ البيهقي ن عبَّ م، عن مقسم، عن اب وقد رواه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الحك
    . رة موقوفًا عليهما، ومرة مرفوعًا إلى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم دون ذآر الميتنافع، عن ابن عمر م

  
    . وابن أبي ليلى هذا غير قوي، ثم إنه عليه السالم دخل المسجد من باب بني شيبة   قال
  

ال        روينا عن ابن جريج، عن عطاء ابن أبي رباح قال   قال الحافظ البيهقي ودخل     يدخل المحرم من حيث شاء ق
    . النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم من باب بني شيبة، وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا

  
ا رواه          ثم قال البيهقي يبة، بم ي ش اب بن وهذا مرسل جيد، وقد استدل البيهقي على استحباب دخول المسجد من ب

ي داود الطيالسي   ق أب ن    ثن   من طري د ب ن حرب، عن خال م عن سماك ب ن سالم، آله يس ب لمة وق ن س اد ب ا حم
لما انهدم البيت بعد ُجرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا      عرعرة، عن علي رضي اهللا عنه قال

اب          لَّم من ب ه وس دخل رسول اهللا صلَّى اهللا علي اب، ف ذا الب ي   من يضعه فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من ه بن
ة من    شيبة، فأمر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر آل فخذ أن يأخذوا بطائف
ل       ة قب اء الكعب اب بن الثوب، فرفعوه وأخذه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فوضعه، وقد ذآرنا هذا مبسوطًا في ب

    . البعثة
  



 

    . من باب بني شيبة بهذا نظر، واهللا أعلموفي االستدالل على استحباب الدخول 
  
  صفة طوافه صلوات اهللا وسالمه عليه  
  

ال                قال البخاري رحمن ق د ال ن عب د ب د عن محم ن محم ي عمرو ب ن وهب، أخبرن    حدثنا أصبغ بن الفرج عن اب
وسلَّم أنه توضأ ثم طاف، ثم  أخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم النَّبّي صلَّى اهللا عليه   ذآرت لعروة قال

م رأيت                 ه الطواف، ث دأ ب أول شيء ب ر ف ي الزبي م حججت مع أب ه، ث ر، وعمر مثل لم تكن عمرة، ثم حج أبو بك
ا               رة، فلم الن بعم الن وف ر، وف ا، والزبي ا أهلت هي وأخته ي أمي أنه د أخبرتن ه، وق المهاجرين واألنصار يفعلون

    . مسحوا الرآن حلوا
  

ن وهب         هذا لفظه، وقد ر تهم عن اب ن سعيد، ثالث ارون ب واه في موضع آخر عن أحمد بن عيسى، ومسلم عن ه
    . به
  

ه السالم               وقولها ه علي دأ ب ا ابت ان أول م م آ ين النسكين، ث ل ب م يتحل ثم لم تكن عمرة، يدل على أنه عليه السالم ل
ابر       ال ج ا ق ل الطواف، آم ا ا     استالم الحجر األسود قب ى إذا أتين ًا، ومشى        حتَّ رآن فرمل ثالث تلم ال ه اس لبيت مع

    . أربعًا
  

ثنا محمد ابن آثير، ثنا سفيان عن األعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن عمر أنه جاء     وقال البخاري
    . إلى الحجر فقبله

  
    . وسلَّم يقبِّلك ما قبَّلتك إني ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أني رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه   وقال

  
ي            ًا عن أب ر، جميع ي نمي ن أب ن حرب، واب ر ب يبة، وزهي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر ابن أبي ش

ال    ة ق ن ربيع ول        معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم، عن عابس ب ل الحجر، ويق م أنك       رأيت عمر يقبِّ ي ألعل إن
    . ني رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقبِّلك، ما قبَّلتكحجر ال تضر، وال تنفع، ولوال أ

  
ال         حدثنا محمد بن عبيد، وأبو معاوية قاال   وقال اإلمام أحمد ة، ق ن ربيع ن عابس ب راهيم ب    حدثنا األعمش، عن إب

ي رأ          رأيت عمر أتى الحجر فقال وال أن ع، ول م أنك حجر ال تضر وال تنف ا     أما واهللا ألعل ك، م يت رسول اهللا قبل
    . قبلتك، ثم دنا فقبله

  
    . فهذا السياق يقتضي أنه قال ما قال ثم قبله بعد ذلك؛ بخالف سياق صاحبي الصحيح، فاهللا أعلم

  
ال       وقال أحمد ى الحجر فق م      ثنا وآيع ويحيى، واللفظ لوآيع عن هشام، عن أبيه أن عمر بن الخطاب أت ي ألعل إن

    . ثم قبله   وال تنفع، ولوال أني رأيت رسول اهللا يقبلك ما قبلتك، وقال أنك حجر ال تضر
  

    . وهذا منقطع بين عروة بن الزبير، وبين عمر
  

ه أن       وقال البخاري أيضًا لم عن أبي ثنا سعيد ابن أبي مريم، ثنا محمد بن جعفر ابن أبي آثير، أخبرني زيد بن أس
ي رأيت رسول اهللا صلَّى        قال للرآنعمر بن الخطاب  أما واهللا إني ألعلم أنك حجر ال تضر، وال تنفع، ولوال أن

    . اهللا عليه وسلَّم استلمك ما استلمتك، فاستلمه
  

    . وما لنا والرمل، إنما آنا راءينا به المشرآين، ولقد أهلكهم اهللا   ثم قال
  

    . عليه وسلَّم فال نحب أن نترآهشيء صنعه رسول اهللا صلَّى اهللا    ثم قال
  

    . وهذا يدل على أن االستالم تأخَّر عن القول
  

ال        وقال البخاري ه ق لم عن أبي ن أس ن       ثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، ثنا ورقاء، ثنا زيد ب رأيت عمر ب
    . م يقبلك ما قبلتكلوال أني رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّ   الخطاب قبل الحجر وقال

  



 

ار      هو  -وعمرو  -ابن يزيد األيلي    هو -ثنا حرملة، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس    وقال مسلم بن الحجاج ن دين اب
ه         - ه أن اه حدث الم أن أب ن شهاب، عن س ، وحدثنا هارون بن سعيد األيلي، أنبأنا ابن وهب، أخبرني عمرو عن اب

ال   قبَّل عمر بن الخطاب   قال م ق ي رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا              الحجر ث وال أن د علمت أنك حجر، ول ا واهللا لق أم
    . عليه وسلَّم يقبلك ما قبلتك

  
    . -عن عمر به    يعني -وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم    قال عمرو   زاد هارون في روايته

  
    . هللا أعلموهذا صريح في أن التقبيل يقدم على القول، فا

  
قد علمت أنك    ثنا عبد الرزاق، أنبأنا عبد اهللا عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قبَّل الحجر ثم قال   وقال اإلمام أحمد

    . حجر، ولوال أني رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قبلك ما قبلتك
  

    . هكذا رواه اإلمام أحمد
  

ن  وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن محم د ابن أبي بكر المقدمي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن اب
لَّم       عمر أن عمر قبَّل الحجر وقال ه وس إني ألقبلك، وإني ألعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . يقبلك
  

ال خلف   ثنا خلف ابن هشام، والمقدمي، وأبو آامل، وقتيبة، آلهم عن حماد   ثم قال مسلم د عن         ق ن زي اد ب ا حم ثن
ي  -رأيت األصلع    عاصم األحول، عن عبد اهللا بن سرجس قال ول    -عمر     يعن ل الحجر ويق ك      يقبِّ ي ألقبل واهللا إن

    . وإني ألعلم أنك حجر، وأنك ال تضر وال تنفع، ولوال أني رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقبلك ما قبلتك
  

    . رأيت األصلع، وهذا من أفراد مسلم دون البخاري   ة المقدمي، وأبي آاملوفي رواي
  

    . وقد رواه اإلمام أحمد عن أبي معاوية، عن عاصم األحول، عن عبد اهللا بن سرجس به
  

    . ورواه أحمد أيضًا عن غندر، عن شعبة، عن عاصم األحول به
  

ال            ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن    وقال اإلمام أحمد ة ق ن غفل ى، عن سويد ب د األعل ن عب راهيم ب فيان، عن إب    س
ه               رأيت عمر يقبل الحجر ويقول ا القاسم صلَّى اهللا علي ع، ولكني رأيت أب م أنك حجر ال تضر وال تنف إني ألعل

    . وسلَّم بك حفيًا
  

    . فقبله والتزمه   ثم رواه أحمد عن وآيع، عن سفيان الثوري به، وزاد
  

ه     وهكذا رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن مهدي بال زيادة، ومن حديث وآيع بهذه الزيادة قبل الحجر والتزم
    . رأيت رسول اهللا بك حفيًا   وقال

  
اس أن               وقال اإلمام أحمد ن عبَّ ر، عن اب ن جبي يم عن سعيد ب ن خث ان ب ن عثم ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عبد اهللا ب

العم رآن وق ى ال ن الخطاب أآب عل ك    ر ب لَّم قبَّل ه وس ي صلَّى اهللا علي م أر حبيب و ل ك حجر، ول م أن ي ألعل إن
    .  ]    األحزاب [  } َلَقْد َآاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة { واستلمك، ما استلمتك وال قبلتك 

  
    . وهذا اسناد جيد قوي ولم يخرِّجوه

  
ة   -ثنا جعفر بن عثمان القرشي    ال أبو داود الطيالسيوق ال  -من أهل مك ل           ق ر قبَّ ن جعف اد ب ن عب د ب رأيت محم

    . رأيت خالك ابن عبَّاس قبله، وسجد عليه   الحجر وسجد عليه ثم قال
  

    . رأيت عمر بن الخطاب قبله، وسجد عليه   وقال ابن عبَّاس
  

    . بّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قبَّله ما قبَّلتهلو لم أر النَّ   ثم قال عمر
  



 

ي        ن أب ة اب لم، عن حنظل ن مس وهذا أيضًا إسناد حسن، ولم يخرِّجه إال النسائي عن عمرة بن عثمان، عن الوليد ب
    . سفيان، عن طاوس، عن ابن عبَّاس، عن عمر، فذآر نحوه

  
    . يث يعلى بن أمية عنهوقد روى هذا الحديث عن عمر اإلمام أحمد أيضًا، من حد

  
    . وأبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق هشام بن حشيش بن األشقر عن عمر

  
ن           ؤمنين عمر ب ر الم ند أمي اه في مس ذي جمعن اب ال وقد أوردنا ذلك آله بطرقه وألفاظه، وعزوه، وعلله في الكت

    . الخطاب رضي اهللا عنه وهللا الحمد والمنة
  

د           وبالجملة فهذا الحديث ه وهي تفي ن الخطاب رضي اهللا عن ؤمنين عمر ب ر الم مروي من طرق متعددة عن أمي
ه       ا أشعر ب ى الحجر، إال م القطع عند أآثر من أئمة هذا الشأن، وليس في هذه الروايات أنه عليه السالم سجد عل

    . رواية أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان وليست صريحة في الرفع
  

ر     ظ البيهقي من طريق أبي عاصم النَّبّيل، ثنا جعفر بن عبد اهللا قالولكن رواه الحاف رأيت محمد بن عباد بن جعف
    . قبل الحجر وسجد عليه

  
    . رأيت خالك ابن عبَّاس قبله وسجد عليه   ثم قال

  
    . رأيت عمر قبله وسجد عليه   وقال ابن عبَّاس

  
    . وسلَّم فعل هكذا، ففعلت رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه   ثم قال

  
ن          وقال الحافظ البيهقي ى ب ا يحي اع، ثن و الزنب ا أب أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا الطبراني، أنبأن

ال    اس ق ن عبَّ رأيت رسول اهللا      سليمان الجعفي، ثنا يحيى بن يمان، ثنا سفيان ابن أبي حسين عن عكرمة، عن اب
    . ه وسلَّم سجد على الحجرصلَّى اهللا علي

  
    . لم يروه عن سفيان إال يحيى بن يمان   قال الطبراني

  
    . سأل رجل ابن عمر عن استالم الحجر   ثنا مسدد، ثنا حماد عن الزبير بن عربي قال   وقال البخاري

  
    . رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يستلمه ويقبله   قال
  
    ؟ إن زحمت، أرأيت إن غلبت أرأيت   قال
  
    . اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يستلمه ويقبِّله   قال
  

    . تفرد به دون مسلم
  

رآنين في       ثنا مسدد، ثنا يحيى عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر قال   وقال البخاري ذين ال ما ترآت استالم ه
    . منذ رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يستلمها شدة وال رخاء،

  
    ؟ أآان ابن عمر يمشي بين الرآنين   فقلت لنافع

  
    . إنما آان يمشي ليكون أيسر الستالمه   قال
  

ن           افع، عن اب ي رواد، عن ن ن أب ز اب د العزي وروى أبو داود والنسائي من حديث يحيى بن سعيد القطان عن عب
    . ل اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان ال يدع أن يستلم الرآن اليماني والحجر في آل طوفةعمر أن رسو

  



 

ال         وقال البخاري ه ق د اهللا، عن أبي ن عب الم ب ّي صلَّى اهللا       ثنا أبو الوليد، ثنا ليث عن ابن شهاب، عن س م أر النَّب ل
        . عليه وسلَّم يستلم من البيت إال الرآنين اليمانيين

  
    . ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، وقتيبة عن الليث بن سعد به

  
ى       وفي رواية عنه أنه قال ا عل م يتمم ما أرى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ترك استالم الرآنين الشاميين إال أنهما ل

    . قواعد إبراهيم
  

ال  أنبأنا ا   وقال محمد بن بكر   وقال البخاري ه ق ومن يتقي      بن جريج، أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن
    . شيئًا من البيت، وآان معاوية يستلم األرآان

  
    . إنه ال يستلم هذان الرآنان   فقال له ابن عبَّاس

  
    . ليس من البيت شيء مهجورًا   فقال له

  
    . وآان ابن الزبير يستلمهن آلهن

  
    . بخاري رحمه اهللا تعالىانفرد بروايته ال

  
ه         وقال مسلم في صحيحه ة حدَّث ن دعام ادة ب ن الحارث أن قت    حدثني أبو الطاهر، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو ب

رآنين            أنه سمع ابن عبَّاس يقول   أن أبا الطفيل البكري حدثه ر ال تلم غي لَّم يس ه وس م أر رسول اهللا صلَّى اهللا علي ل
    . اليمانيين

  
    . انفرد به مسلم

  
د    ى قواع ا عل م يتمم ا ل اميان ألنهم ان الش تلم الرآن ه ال يس اس، أن ن عبَّ ه اب ا قال ق لم ر مواف ن عم ذي رواه اب فال

    . إبراهيم، ألن قريشًا قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من البيت حين بنوه آما تقدم بيانه
  

ة  وود النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن لو بنا ه فتممه على قواعد إبراهيم، ولكن خشي من حداثة عهد النَّاس بالجاهلي
ا     لَّم، آم ه وس فتنكره قلوبهم، فلما آانت إمرة عبد اهللا بن الزبير هدم الكعبة وبناها على ما أشار إليه صلَّى اهللا علي

ان آ           تلم األرآ ر اس ن الزبي ان اب إن آ ؤمنين عائشة بنت الصديق، ف ى      أخبرته خالته أم الم ا عل ه إياه د بنائ ا بع له
    . قواعد إبراهيم فحسن جدًا، وهو واهللا المظنون به

  
ال          وقال أبو داود ن عمر ق افع، عن اب ي رواد، عن ن ان رسول اهللا      ثنا مسدد، ثنا يحيى عن عبد العزيز ابن أب آ

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم ال يدع أن يستلم الرآن اليماني والِحجر في آل طوافه
  

    . ورواه النسائي عن محمد بن المثنى، عن يحيى
  

د اهللا،      وقال النسائي ن عبي ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج، عن يحيى ب
اني والحِ          عن أبيه، عن عبد اهللا بن السائب قال رآن اليم ين ال ول ب لَّم يق ه وس    جر سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    .  ]    البقرة [   } َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اْلآِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر { 
  

    . ورواه أبو داود عن مسدد، عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج به
  

ال       ثنا محمود بن غيالن، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان ع   وقال التِّرمذي ابر ق ه، عن ج د، عن أبي ن محم    ن جعفر ب
ًا، ومشى               ه فرمل ثالث ى يمين م مضى عل تلم الِحجر، ث ة دخل المسجد فاس لَّم مك لما قدم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس

ت،       فصلى  .  ]    البقرة [   } َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى {    أربعًا، ثم أتى المقام فقال ين البي ه وب ام بين ين والمق رآعت
    .  } ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه {    ثم أتى الِحجر بعد الرآعتين فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا أظنه قال

  
    . هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم



 

  
    . وهكذا رواه إسحاق بن راهويه، عن يحيى بن آدم

  
    . ورواه الطبراني عن النسائي، وغيره، عن عبد األعلى بن واصل، عن يحيى بن آدم به

  
  ذآر رمله عليه السالم في طوافه واضطباعه  
  

ال                 قال البخاري ه ق الم، عن أبي ن شهاب، عن س ونس، عن اب ن وهب عن ي ي اب رج، أخبرن    حدثنا أصبغ بن الف
ة أشواط      رأيت رسول اهللا ا يطوف يخبُّ ثالث  صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين يقدم مكة إذا استلم الرآن األسود، أول م

    . من السبع
  

    . ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن السرح، وحرملة، آالهما عن ابن وهب به
  

ال  ثنا محمد بن سالم، ثنا شريح بن النعمان، ثنا فليح عن نافع، عن ابن ع   وقال البخاري ّي صلَّى       مر ق سعى النَّب
    . -تابعه الليث  -  . اهللا عليه وسلَّم ثالثة أشواط، ومشى أربعة في الحج والعمرة

  
    . انفرد به البخاري  . حدثني آثير بن فرقد عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
ه        وقد روى النسائي عن محمد وعبد الرحمن ابني عبد ا ث، عن أبي ن اللي ا عن شعيب ب هللا بن عبد الحكم، آالهم

    . الليث بن سعد، عن آثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر به
  

د اهللا         وقال البخاري افع، عن عب ة عن ن ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، ثنا موسى بن عقب
ة أطواف،       بن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم  دم سعى ثالث ا يق رة أول م آان اذا طاف في الحج أو العم

    . ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة
  

    . ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة
  

لَّى ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا أنس عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا ص   وقال البخاري
ان يسعى بطن                ه آ ة، وأن ة أطواف ويمشي أربع ان إذا طاف بالبيت الطواف األول يخب ثالث لَّم آ اهللا عليه وس

    . المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة
  

    . ورواه مسلم من حديث عبيد اهللا بن عمر
  

ال    أنبأنا عبد اهللا بن عمر بن أبان الجعفي، أنبأنا ابن المبارك، أنبأن   قال مسلم ن عمر ق    ا عبيد اهللا عن نافع، عن اب
    . رمل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من الِحجر إلى الِحجر ثالثًا، ومشى أربعًا

  
    . ثم رواه من حديث سليم بن أخضر عن عبيد اهللا بنحوه

  
ن جريج ع          وقال مسلم أيضًا ك واب ي مال ن وهب، أخبرن د،    حدثني أبو طاهر، حدثني عبد اهللا ب ن محم ر ب ن جعف

    . عن أبيه، عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم رمل ثالثة أشواط من الِحجر إلى الِحجر
  

رك          وقال عمر بن الخطاب ك ال نت ر، ومع ذل فيَم الرمالن والكشف عن المناآب، وقد أطد اهللا اإلسالم ونفى الكف
    . لَّى اهللا عليه وسلَّمشيئًا آنا نفعله مع رسول اهللا ص

  
    . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم، عن أبيه عنه

  
و   دم ه ا ق ه لم ا فعل نة، ألن رسول اهللا إنم يس بس ه من أن المرسل ل اس، ومن تابع ن عبَّ ى اب ه رّد عل ذا آل وهك

    . -القضاء في عمرة    يعني -وأصحابه صبيحة رابعة 
  



 

ال المشرآون   وا               وق لَّم أن يرمل ه وس أمرهم رسول اهللا صلَّى اهللا علي رب، ف تهم حمى يث د وهن يكم وف دم عل ه يق إن
    . األشواط الثالثة، وأن يمشوا ما بين الرآنين، ولم يمنعهم أن يرملوا األشواط آلها إال خشية اإلبقاء عليهم

  
ه في الصحيحين، وتصريحه     وع             وهذا ثابت عن اس ينكر وق ن عبَّ ان اب ر، فك لم أظه ببه في صحيح مس ذر س لع

    . الرمل في حجة الوداع
  

رآنين                ين ال ا ب م يمش م ى الِحجر، ول ل الرمل من الِحجر إل ادة تكمي ه زي ل في وقد صح بالنقل الثابت آما تقدم ب
    . اليمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها، وهي الضعف

  
إن            وقد ورد في الحديث ال ه، ف ة واضطبعوا، وهو رد علي رة الجعران وا في عم م رمل اس أنه ن عبَّ صحيح عن اب

    . عمرة الجعرانة لم يبق في أيامها خوف، ألنها بعد الفتح آما تقدم
  

اهللا رواه حماد بن سلمة عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس أن رسول اهللا صلَّى  
ى             اطهم وعل تهم تحت آب وا بالبيت واضطبعوا، ووضعوا أردي ة فرمل روا من الجعران عليه وسلَّم وأصحابه اعتم

    . عواتقهم
  

    . ورواه أبو داود من حديث حماد بنحوه
  

    . ومن حديث عبد اهللا بن خثيم عن أبي الطفيل، عن ابن عبَّاس به
  

ر    فأما االضطباع في حجة الوداع، فقد قال قبيص ن جبي د ب ة والفريابي عن خثيم، عن أبي الطفيل، عن عبد الحمي
    . رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يطوف بالبيت مضطبعًا   بن شيبة، عن يعلى بن أمية، عن أمية قال

  
    . حسن صحيح   رواه التِّرمذي من حديث الثوري وقال

  
و داود ال أب في   وق ا س ر، ثن ن آثي د ب ا محم الثن ه ق ى، عن أبي ن يعل ن جريج، عن اب طاف رسول اهللا    ان عن اب

    . مضطبعًا برداٍء أخضر
  

وهكذا رواه اإلمام أحمد عن وآيع، عن الثوري، عن ابن جريج، عن ابن يعلى، عن أبيه أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه 
    . وسلَّم لما قدم طاف بالبيت وهو مضطبع، ببرد له أخضر

  
ام             حديثه المتقدموقال جابر في  ى مق دم إل م تق ًا، ث ًا ومشى أربع رآن فرمل ثالث حتَّى إذا أتينا البيت معه، استلم ال
    .  ]    البقرة [  } َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى {    إبراهيم فقرأ

  
    .  } ُقْل َياَأيَُّها اْلَكاِفُروَن { ، و } ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد {    فجعل المقام بينه وبين البيت، فذآر أنه صلى رآعتين قرأ فيهما

  
    .  ؟ فهل آان عليه السالم في هذا الطواف راآبًا أو ماشيًا   فإن قيل

  
بس         فالجواب ع الل ا، ورف ق بينهم ى التوفي أنه قد ورد نقالن، قد يظن أنهما متعارضان، ونحن نذآرهما، ونشير إل

    . هم فيهما تعارضًا، وباهللا التوفيق وعليه االستعانة، وهو حسبنا ونعم الوآيلعند من يتو
  

اال          قال البخاري رحمه اهللا ليمان ق ن س ى ب ن صالح، ويحي د ب ن           حدثنا أحم ونس عن اب ي ي ن وهب، أخبرن ا اب ثن
ال        اس ق ن عبَّ د اهللا، عن اب ن عب د اهللا ب ّي صلَّى اهللا ع      شهاب، عن عبي ره في حجة       طاف النَّب ى بعي لَّم عل ه وس لي

    . الوداع يستلم الرآن بمحجن
  

    . وأخرجه بقية الجماعة إال التِّرمذي من طرق عن ابن وهب
  

    . تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزُّهري، عن عمه، وهذه المتابعة غريبة جدًا   قال البخاري
  



 

ّي     ثنا خالد الحذاء عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الوهاب،   وقال البخاري طاف النَّب
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم بالبيت على بعير، آلما أتى الرآن أشار إليه

  
ران              ن مه د ب ا عن خال وارث، آالهم د ال ي، وعب د الثقف د المجي ن عب وقد رواه التِّرمذي من حديث عبد الوهاب ب

ال  الحذَّاء، عن عكرمة، عن ابن ع اس، ق ى              بَّ إذا انتهى إل ه، ف ى راحلت لَّم عل ه وس طاف رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . الرآن أشار إليه

  
    . حسن صحيح   وقال

  
ال            ثم قال البخاري اس ق ن عبَّ ة، عن اب ذَّاء، عن عكرم د الح ّي      ثنا مسدد، ثنا خالد بن عبد اهللا عن خال طاف النَّب

    . البيت على بعير، فلما أتى الرآن أشار إليه بشيء آان عنده، وآبَّرصلَّى اهللا عليه وسلَّم ب
  

د،    ن محم تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذَّاء، وقد أسند هذا التعليق ها هنا في آتاب الطواف عن عبد اهللا ب
    . عن أبي عامر، عن إبراهيم بن طهمان به

  
اق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول    وروى مسلم عن الحكم بن موسى، عن شعيب بن إسح

ه              ة أن يضرب عن رآن آراهي تلم ال ر، يس ى بعي ة عل وداع حول الكعب اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم طاف في حجة ال
    . النَّاس

  
     ثالثة أطواففهذا إثبات أنه عليه السالم طاف في حجة الوداع على بعير، ولكن حجة الوداع آان فيها 

  
    . طواف القدوم   األول

  
    . طواف اإلفاضة وهو طواف الفرض، وآان يوم النحر   والثاني

  
    . طواف الوداع   والثالث

  
    . فلعل رآوبه صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان في أحد اآلخرين أو في آليهما

  
    . الشافعي على هذا آله، واهللا أعلم وأحكم وهو طواف القدوم فكان ماشيًا فيه، وقد نصَّ   فأما األول

  
و        السنن الكبير ( ما قال الحافظ أبو بكر البيهقي في آتابه    والدليل على ذلك ي أب افظ، أخبرن أخبرنا أبو عبد اهللا الح

ا عيسى        اد، ثن ن حم يم ب ا نع ن   بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب، ثن ب
يونس عن محمد بن إسحاق هو ابن يسار رحمه اهللا عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين، عن جابر بن 

م دخل       عبد اهللا قال ه ث دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم باب المسجد، فأناخ راحلت
ل الحجر   المسجد، فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبك اء، ثم رمل ثالثًا ومشى أربعًا حتَّى فرغ، فلما فرغ قبَّ

    . وهذا إسناد جيد  . ووضع يده عليه، ومسح بهما وجهه
  

اس أن            فأما ما رواه أبو داود ن عبَّ ة، عن اب اد عن عكرم ي زي ن أب حدثنا مسدد، ثنا خالد بن عبد اهللا، ثنا يزيد اب
تلمه بمحجن،    رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم  رآن اس قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، فلما أتى على ال

    . فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى رآعتين
  

ه في الطواف األول من          وداع، وال ذآر أن تفرَّد به يزيد ابن أبي زياد، وهو ضعيف، ثم لم يذآر أنه في حجة ال
لَّم   حجة الوداع، ولم يذآر ابن عبَّاس في الحديث الصحي ه وس ح عنه عند مسلم، وآذا جابر أن النَّبّي صلَّى اهللا علي

يأتي        ا س ه، آم ين يدي رآب في طوافه لضعفه، وإنما ذآر لكثرة النَّاس وغشيانهم له، وآان ال يحب أن يضربوا ب
    . تقريره قريبًا إن شاء اهللا

  
لم     ثم هذا التقبيل الثاني الذي ذآره ابن إسحاق في روايته بعد الطواف، و بعد رآعتيه أيضًا، ثابت في صحيح مس

    . من حديث جابر
  



 

    . ثم رجع إلى الرآن فاستلمه   قال فيه بعد ذآر صالة رآعتي الطواف
  

و بكر         وقد قال مسلم بن الحجاج في صحيحه ال أب د ق ي خال    حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير جميعًا عن أب
ال         اهللا، عن نافع قال حدثنا أبو خالد األحمر عن عبيد ده ق ل ي م قبَّ ده ث ه      رأيت ابن عمر يستلم الحجر بي ا ترآت وم

    . منذ رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يفعله
  

    . أنه رأى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في بعض الطوافات، أو في آخر استالم فعل هذا لما ذآرنا   فهذا يحتمل
  

    . عمر لم يصل إلى الحجر لضعف آان به، أو لئال يزاحم غيره فيحصل لغيره أذى به أو أن ابن
  

نده   ور           وقد قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لوالده ما رواه أحمد في مس ي يعف فيان عن أب ا س ع، ثن دثنا وآي ح
ن الخطاب،             العبدي قال ارة الحجاج يحدِّث عن عمر ب ة في إم يخًا بمك ه     سمعت ش أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
تقبله        وسلَّم قال تلمه، وإال فاس وة فاس يا عمر إنك رجل قوي ال تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خل

    .   وآبِّر
  

    . وهذا إسناد جيد، لكن راويه عن عمر مبهم لم يسمَّ
  

في     والظاهر دي، واسمه       أنه ثقة جليل، فقد رواه الشافعي عن س ور العب ي يعف ة، عن أب ن عيين دان سمعت      ان ب وق
ا حفص إنك رجل          قال رسول اهللا لعمر     رجًال من خزاعة حين قتل ابن الزبير، وآان أميرًا على مكة يقول ا أب ي

    .   قوي، فال تزاحم على الرآن، فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه، وإال فكبِّر وامض
  

ن الحارث    -قال سفيان بن عيينة  ن             -هو عبد الرحمن ب ل اب ا حين قت ا منصرفه منه ان الحجاج استعمله عليه آ
    . الزبير

  
ان في          قلت ن عف ان ب دبهم عثم ذين ن وقد آان عبد الرحمن هذا جليًال نبيًال آبير القدر، وآان أحد النفر األربعة ال

    . ف التي نفذها إلى اآلفاق، ووقع ما فعله االجماع واالتفاقآتابة المصاح
  
  ذآر طوافه صلَّى اهللا عليه وسلَّم بين الصفا والمروة  
  

بعًا، وصالته     روى مسلم في صحيحه عن جابر في حديثه الطويل المتقدم بعد ذآره طوافه عليه السالم بالبيت س
رأ         ثم رجع إلى الرآن فا   عند المقام رآعتين قال ا من الصفا ق ا دن ى الصفا، فلم اب إل ِإنَّ  {    ستلمه، ثم خرج من الب

    .   أبدأ بما بدأ اهللا به  } الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه
  

ال   ره وق ه إال اهللا وح      فبدأ بالصفا فرقي عليه حتَّى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحَّد اهللا وآبَّ ه،   ال إل ده ال شريك ل
    .   له الملك وله الحمد وهو على آل شيء قدير، ال إله إال اهللا أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده

  
ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثالث مرات، ثم نزل حتَّى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل، حتَّى إذا صعد مشى   

    . ى نظر إلى البيت، فقال عليها آما قال على الصفاحتَّى أتى المروة، فرقي عليها حتَّ
  

ه            وقال اإلمام أحمد ة، عن أبي ن أمي ى ب ي يعل ثنا عمر بن هارون البلخي أبو حفص، ثنا ابن جريج عن بعض بن
    . رأيت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم مضطبعًا بين الصفا والمروة ببرد له نجراني   قال
  

ي                 وقال اإلمام أحمد ة بنت أب ة عن حبيب ا عطي رحمن، ثن د ال ن عب ن المؤمل عن عمر ب ثنا يونس، ثنا عبد اهللا ب
   دخلت دار حصين في نسوة من قريش، والنَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يطوف بين الصفا والمروة قالت    تجراة قالت

    .   اسعوا إن اهللا آتب عليكم السعي    وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي، وهو يقول ألصحابه
  

ثنا شريح، ثنا عبد اهللا بن المؤمل، ثنا عطاء ابن أبي رباح عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت    وقال أحمد أيضًا
م،             أبي تجراة قالت ه وهو وراءه ين يدي اس ب روة، والنَّ ين الصفا والم لَّم يطوف ب  رأيت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس

    .   اسعوا فإن اهللا آتب عليكم السعي    وهو يسعى حتَّى أرى رآبتيه من شدة السعي يكور به إزاره وهو يقول
  



 

    . تفرَّد به أحمد
  

وقد رواه أحمد أيضًا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن واصل مولى أبي عيينة، عن موسى بن عبيدة، عن صفية 
ول   بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أن روة يق يكم السعي        ها سمعت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم بين الصفا والم آتب عل

    .   فاسعوا
  

    . حبيبة بنت أبي تجراة، المصرح بذآرها في اإلسنادين األولين   وهذه المرأة هي
  

ول    وعن أم ولد شيبة بن عثمان أنها أبصرت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو روة، وهو يق    يسعى بين الصفا والم
    . رواه النسائي  .   ال يقطع األبطح إال شدًا 

  
و   ا ه عي هاهن راد بالس ة          والم ا الهرول عي ههن راد بالس يس الم ا، ول ا إليه روة ومنه ى الم فا إل ن الص ذهاب م ال

و مشى االنسان على هينة في السبع الطوافات بينهما، ولم يرمل في   واإلسراع، فإن اهللا لم يكتبه علينا حتمًا، بل ل
    . المسير، أجزأه ذلك عند جماعة العلماء ال نعرف بينهم اختالفًا في ذلك

  
    . وقد نقله التِّرمذي رحمه اهللا عن أهل العلم

  
ان              ثم قال ن جهم ر ب ن السائب، عن آثي ن فضيل عن عطاء ب ال ثنا يوسف بن عيسى، ثنا اب ن عمر       ق رأيت اب

    ؟ أتمشي في السعي بين الصفا والمروة   يمشي في المسعى فقلت
  

د رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا               فقال ئن مشيت لق لَّم يسعى، ول ه وس لئن سعيت فقد رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . عليه وسلَّم يمشي، وأنا شيخ آبير

  
    . هذا حديث حسن صحيح   ثم قال

  
    . وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس نحو هذا

  
وفي، عن     وقد رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عطاء بن السائب عن آثير بن جهمان السلمي الك

    . ابن عمر
  

     أنه شاهد الحالين منه صلَّى اهللا عليه وسلَّم يحتمل شيئين   فقول ابن عمر
  

    . ى في وقت ماشيًالم يمزجه برمل فيه بالكليةأنه رآه يسع   أحدهما
  

لم من                 والثاني د روى البخاري ومس ه ق وة ألن ه ق ذا ل ق، ويمشي في بعضه، وه أنه رآه يسعى في بعض الطري
ان يسعى بطن             لَّم آ ه وس ن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي افع، عن اب حديث عبيد اهللا بن عمر العمري عن ن

    . ن الصفا والمروةالمسيل إذا طاف بي
  

ى إذا صعد مشى      وتقدم في حديث جابر أنه عليه السالم نزل من الصفا، فلما انصبت قدماه في الوادي، رمل حتَّ
    . حتَّى أتى المروة

  
روة،    ابر      -وهذا هو الذي تستحبه العلماء قاطبة أن الساعي بين الصفا والم دم في حديث ج ه أن    -وتق يستحب ل

ال الخضر فواحد       يرمل في بطن الوا ين األمي ا ب ك بم دي في آل طوافه في بطن المسيل الذي بينهما، وحددوا ذل
    . مفرد من ناحية الصفا مما يلي المسجد، واثنان مجتمعان من ناحية المروة مما يلي المسجد أيضًا

  
ه رسول              وقال بعض العلماء ذي رمل في وم أوسع من بطن المسيل ال ال الي ه   ما بين هذه األمي اهللا صلَّى اهللا علي
    . وسلَّم، فاهللا أعلم

  
رأ     وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع َفا   {    ثم خرج عليه السالم إلى الصفا فق ِإنَّ الصَّ

بعًا ر    } َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّه ًا،      أبدأ بما بدأ اهللا به، فطاف بين الصفا والمروة أيضًا س ر يخب ثالث ى بعي ًا عل اآب



 

ين               ة أشواط ب ه السالم خبَّ ثالث ه علي ه من أن ه أحد قبل وه ب م يتف ويمشي أربعًا، فإنه لم يتابع على هذا القول، ول
ى موضع                 ا انتهى إل ل لم ة، ب يًال بالكلي ه دل ذآر علي م ي احش ل ط الف ذا الغل م مع ه الصفا والمروة ومشى أربعًا، ث

    . لم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصًا، ولكنه متفق عليه هذا لفظهو   االستدالل عليه قال
  

    . فإن أراد بأن الرمل في الثالث التطوافات األول على ما ذآر متفق عليه فليس بصحيح، بل لم يقله أحد
  

شيئًا مقصودًا، فإنهم  وإن أراد أن الرمل في الثالث األول في الجملة متفق عليه، فال يجدي له شيئًا وال يحصل له
ع األخر     آما اتفقوا على الرمل في الثالث األول في بعضها على ما ذآرناه، آذلك اتفقوا على استحبابه في األرب

    . أيضًا، فتخصيص ابن حزم الثالث األول باستحباب الرمل فيها مخالف لما ذآره العلماء، واهللا أعلم
  

    . ان راآبًا بين الصفا والمروةأنه عليه السالم آ   وأما قول ابن حزم
  

    . -أخرجاه  -فقد تقدم عن ابن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان يسعى بطن المسيل 
  

    . إن أسعى فقد رأيت رسول اهللا يسعى، وإن مشيت فقد رأيت رسول اهللا يمشي   وللترمذي عنه
  

    . -رواه مسلم  -ماه في الوادي رمل، حتَّى إذا صعد مشى فلما انصبت قد   وقال جابر
  

    . -رواه أحمد  -يسعى يدور به إزاره من شدة السعي    وقالت حبيبة بنت أبي مجراة
  

    . وفي صحيح مسلم عن جابر آما تقدم أنه رقي على الصفا حتَّى رأى البيت، وآذلك على المروة
  

اخ      وقد قدَّمناه من حديث محمد بن إسح لَّم أن ه وس اق عن أبي جعفر الباقر، عن جابر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
ي  -بعيره على باب المسجد  ى طاف      يعن ا              -حتَّ ه مم ذا آل ى الصفا، وه ا خرج إل ه حال م ه رآب ذآر أن م ي م ل ، ث

    . يقتضي أنه عليه السالم سعى بين الصفا والمروة ماشيًا
  

ابر     -ابن بكر    يعني -ميد، ثنا محمد ثنا عبد بن ح   ولكن قال مسلم ه سمع ج ر أن ، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبي
طاف النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم في حجة الوداع على راحلته بالبيت، وبين الصفا والمروة على    بن عبد اهللا يقول

م يطف النَّ      اس غشوه، ول إن النَّ ين       بعير ليراه النَّاس وليشرف وليسألوه ف لَّم وال أصحابه ب ه وس ّي صلَّى اهللا علي ب
    . الصفا والمروة، إال طوافًا واحدًا

  
ونس،     ن ي ورواه مسلم أيضًا عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن علي بن مسهر، وعن علي بن خشرم، عن عيسى ب

    . ا والمروةوبين الصف   وعن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، آلهم عن ابن جريج به، وليس في بعضها
  

ه سمع         ر أن و الزبي ي أب ن جريج أخبرن وقد رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن سعيد القطان، عن اب
ول  د اهللا يق ن عب ابر ب فا        ج ين الص ت وب ه بالبي ى راحلت وداع عل ة ال ي حج لَّم ف ه وس ّي صلَّى اهللا علي اف النَّب ط

    . والمروة
  

    . يحيى، وعن عمران بن يزيد عن سعيد بن إسحاق، آالهما عن ابن جريج به ورواه النسائي عن الفالس، عن
  

ه                ه علي ى أن دل عل ره ت ابر وغي ات عن ج ة الرواي دًا، ألن بقي ن جريج، وهو مشكل ج فهذا محفوظ من حديث اب
روة،   وبين   السالم آان ماشيًا بين الصفا والمروة، وقد تكون رواية أبي الزبير لهذه الزيادة، وهي قوله الصفا والم

    . مقحمة أو مدرجة ممن بعد الصحابي، واهللا أعلم
  

اس         ا ازدحم النَّ ا ذآر فلم ه م أو أنه عليه السالم طاف بين الصفا والمروة بعض الطوفان على قدميه، وشوهد من
ه األول ب   ان   عليه وآثروا، رآب آما يدل عليه حديث ابن عبَّاس اآلتي قريبًا، وقد سلم ابن حزم أن طواف البيت آ

ألنه    ماشيًا، وحمل رآوبه في الطواف على ما بعد ذلك، وادعى أنه آان راآبًا في السعي بين الصفا والمروة قال
ك             لم يطف بينهما اال مرة واحدة، ثم تأوَّل قول جابر م يصدق ذل ه ل ل، بأن وادي رم دماه في ال حتَّى إذا انصبت ق

    . فقد انصب آله، وانصبت قدماه مع سائر جسدهوإن آان راآبًا، فإنه إذا انصب بعيره 
  



 

    . ، وهذا التأويل بعيد جدًا، واهللا أعلم-رمل الدابة براآبها    يعني به -وآذلك ذآر الرمل    قال
  

 يزعم   قلت البن عبَّاس   ثنا أبو سلمة موسى، ثنا حماد، أنبأنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال   وقال أبو داود
    . قومك أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قد رمل بالبيت، وأن ذلك من سنته

  
    . صدقوا وآذبوا   قال
  

    ؟ ما صدقوا وما آذبوا   فقلت
  
وا      صدقوا رمل رسول اهللا، وآذبوا ليس بسنة إن قريشًا قالت زمن الحديبية   قال ى يموت دعوا محمدًا وأصحابه حتَّ

ه        موت النغف، فل دم رسول اهللا صلَّى اهللا علي ام، فق ة أي ة ثالث ما صالحوه على أن يحجوا العام المقبل فيقيموا بمك
    . وسلَّم والمشرآون من قبل قعيقعان

  
    .   ارملوا بالبيت ثالثًا وليس بسنة    فقال رسول اهللا ألصحابه

  
    . على بعير، وأن ذلك سنةيزعم قومك أن رسول اهللا طاف بين الصفا والمروة    قالت

  
    . صدقوا وآذبوا   قال
  

    . ما صدقوا وما آذبوا   قلت
  
ان            قال نة، آ ذبوا ليست بس ر، وآ ى بعي روة عل صدقوا، قد طاف رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بين الصفا والم

لَّ ه وس دفعون عن رسول اهللا صلَّى اهللا علي اس ال ي ه، النَّ معوا آالم ر ليس ى بعي ه، فطاف عل م وال يصرفون عن
    . وليروا مكانه، وال تناله أيديهم

  
    . هكذا رواه أبو داود

  
ذآر       اس، ف ن عبَّ ل، عن اب وقد رواه مسلم عن أبي آامل، عن عبد الواحد بن زياد، عن الجريري، عن أبي الطفي

    . فضل الطواف بالبيت بنحو ما تقدم
  

    ؟ أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راآبًا، أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة   بن عبَّاسقلت ال   ثم قال
  
    . صدقوا وآذبوا   قال
  

    ؟ صدقوا وآذبوا   فما قولك   قلت
  
ان        إن رسول اهللا آثر عليه النَّاس يقولون   قال وت، وآ رسول   هذا محمد، هذا محمد، حتَّى خرج العواتق من البي

    . اهللا ال يضرب النَّاس بين يديه، فلما آثر عليه النَّاس رآب
  

    . والمشي والسعي أفضل   قال ابن عبَّاس
  

    . هذا لفظ مسلم، وهو يقتضي أنه إنما رآب في أثناء الحال، وبه يحصل الجمع بين األحاديث، واهللا أعلم
  

ال   د ب      وأما ما رواه مسلم في صحيحه حيث ق ا محم ن           ثن ك ب د المل ر عن عب ا زهي ن آدم، ثن ى ب ا يحي ع، ثن ن راف
    . أراني قد رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قلت البن عبَّاس   سعيد، عن أبي الطفيل قال

  
    . فصفه لي   قال
  

    . رأيته عند المروة على ناقة، وقد آثر النَّاس عليه   قلت
  



 

    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إنهم آانوا ال يضربون عنه، وال يكرهونذاك رسول    فقال ابن عبَّاس
  

ك بحجة               د ذل م يقي ًا إذ ل روة راآب ين الصفا والم ه السالم سعى ب ه علي ى أن فقد تفرَّد به مسلم، وليس فيه داللة عل
ه السالم بع        ه علي ائز أن وداع، فمن الج د فراغه من السعي    الوداع وال غيرها، وبتقدير أن يكون ذلك في حجة ال

رة، فحل               ى العم نهم أن يفسخ الحج إل م يسق الهدي م اهم من ل ره إي اس، وأم وجلوسه على المروة، وخطبته النَّ
، ثم بعد هذا آله أتى بناقته فرآبها، وسار إلى منزله -آما تقدم في حديث جابر  -النَّاس آلهم، إال من ساق الهدي 

    . ذ رآه أبو الطفيل عامر بن واثلة البكري، وهو معدود في صغار الصحابةوحينئ -آما سنذآره قريبًا  -باألبطح 
  

راقيين   قلت ة من الع د ذهب طائف ارن يطوف طوافين، ويسعى    ق ى أن الق وري، إل ة وأصحابه، والث أبي حنيف آ
    . سعيين، وهو مروي عن علي وابن مسعود ومجاهد والشعبي

  
ّي            ولهم أن يحتجوا بحديث جابر الطويل،  ذا أن النَّب ه ه يًا، وحديث روة ماش ين الصفا والم ه سعى ب ى أن ة عل ودالل

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم سعى بينهما راآبًا على تعداد الطواف بينهما مرة ماشيًا، ومرة راآبًا
  

ة طاف بالبيت      دم مك ا ق  وقد روى سعيد بن منصور في سند عن علي رضي اهللا عنه أنه أهلَّ بحجة وعمرة، فلم
وم النحر             ى ي ًا إل ام حرام م أق ه، ث روة لحجت ذا   -وبالصفا والمروة لعمرته، ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والم ه

    . -لفظه 
  

ورواه أبو ذر الهروي في مناسكه عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين 
    . سلَّم فعلهكذا رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه و   وقال

  
ي   ائي ف دارقطني، والنس ي، وال ذلك رواه البيهق ي ( وآ ننه   خصائص عل ي س ي ف ال البيهق ن     فق ر اب و بك ا أب أنبان

الحارث الفقيه، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، أنبانا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن زنبور، ثنا فضيل بن عياض 
ال        عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الح ي نصر ق ن الحارث، عن أب ك ب لقيت     ارث، أو منصور عن مال

    . عليًا، وقد أهللت بالحج وأهلَّ هو بالحج والعمرة
  

    ؟ هل أستطيع أن أفعل آما فعلت   فقلت
  
    . ذلك لو آنت بدأت بالعمرة   قال
  

    ؟ آيف أفعل إذا أردت ذلك   قلت
  
ا سعيين، وال           تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك،   قال ا طوافين، وتسعى لهم م تطوف لهم ًا، ث ا جميع ثم تهل بهم

    . يحل لك حرام دون يوم النحر
  

    . فذآرت ذلك لمجاهد   قال منصور
  
    . ما آنا نفيء إال بطواف واحد، فأما اآلن فال نفعل   قال
  

    . فيان الثوري، وشعبة عن منصور فلم يذآر فيه السعيوقد رواه سفيان بن عيينة، وس   قال الحافظ البيهقي
  
    . وأبو نصر هذا مجهول، وإن صح فيحتمل أنه أراد طواف القدوم وطواف الزيارة   قال
  
ي داود،         قال ن أب ارة، وحفص اب ن عم وقد روي بأسانيد أخر عن علي مرفوعًا وموقوفًا، ومدارها على الحسن ب

    . بن عبد الرحمن وآلهم ضعيف، ال يحتج بشيء مما رووه في ذلك، واهللا أعلم وعيسى بن عبد اهللا، وحماد
  

رة             قلت لَّ بعم ه أه ن عمر في صحيح البخاري أن والمنقول في األحاديث الصحاح خالف ذلك، فقد قدمنا عن اب
عل رسول اهللا صلَّى اهللا هكذا ف   وأدخل عليها الحج فصار قارنًا، وطاف لهما طوافًا واحدًا بين الحج والعمرة وقال

    . عليه وسلَّم
  



 

ال     ن عمر ق ال     وقد روى التِّرمذي، وابن ماجه، والبيهقي من حديث الدراوردي عن عبيد اهللا، عن نافع، عن اب ق
    .   من جمع بين الحج والعمرة طاف لهما طوافًا واحدًا، وسعى لهما سعيًا واحدًا    رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . وهذا حديث حسن غريب   قال التِّرمذي

  
    . إسناده على شرط مسلم   قلت

  
وهكذا جرى لعائشة أم المؤمنين، فإنها آانت ممن أهلَّ بعمرة لعدم سوق الهدي معها، فلما حاضت أمرها رسول  

رجعوا من منى طلبت أن يعمرها  اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن تغتسل وتهل بحج مع عمرتها فصارت قارنة، فلما
    . -آما جاء مصرحًا به في الحديث  -بعد الحج فأعمرها تطييبًا لقلبها 

  
عن ابن جريج، عن عطاء أن رسول اهللا  -ابن خالد الزنجي    هو -أنبأنا مسلم    وقد قال اإلمام أبو عبد اهللا الشافعي

    . كفيك لحجك وعمرتكطوافك بالبيت وبين الصفا والمروة ي   قال لعائشة
  

ي نجيح،           وهذا ظاهره اإلرسال، وهو مسند في المعنى بدليل ما قال الشافعي أيضًا ن أب ة عن اب ن عيين ا اب أخبرن
فيان عن عطاء، عن عائشة،           عن عطاء، عن عائشة، عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال الشافعي ال س ا ق وربم

    . فذآره   ّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال لعائشةوربما قال عن عطاء أن النَّب
  

    . ورواه ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة موصوًال   قال الحافظ البيهقي
  

    . وقد رواه مسلم من حديث وهيب عن ابن طاوس، عن ابن عبَّاس، عن أبيه، عن عائشة بمثله
  

ر أن     وروى مسلم من حديث ابن جريج ول   أخبرني أبو الزبي ابرًا يق ى عائشة وهي         ه سمع ج دخل رسول اهللا عل
      ؟ مالك تبكين    تبكي، فقال

  
    . أبكي أن النَّاس حلُّوا ولم أحل، وطافوا بالبيت ولم أطف، وهذا الحج قد حضر   قالت

  
    . إن هذا أمر قد آتبه اهللا على بنات آدم، فاغتسلي وأهلِّي بحج    قال
  

    .   طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حللت من حجك وعمرتك    ففعلت ذلك، فلما طهرت، قال   قالت
  

    . يا رسول اهللا إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أآن طفت حتَّى حججت   قالت
  
        .   اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم    قال
  

ريج أيضاً  ن ج ديث اب ن ح ه م ال    ول ابرًا ق معت ج ر س و الزبي ي أب لَّم     أخبرن ه وس ّي صلَّى اهللا علي م يطف النَّب ل
    . وأصحابه بين الصفا والمروة إال طوافًا واحدًا

  
اقوا ال     ذين س لَّم وأصحابه ال وا     وعند أصحاب أبي حنيفة رحمه اهللا أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس د قرن انوا ق هدي آ

    . بين الحج والعمرة، آما دل عليه األحاديث المتقدمة، واهللا أعلم
  

ارن         وقال الشافعي ال في الق ي ق ه، عن عل يطوف طوافين،      أنبأنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد، عن أبي
    . ويسعى سعيين

  
    . طوافان وسعيان   وقال بعض النَّاس   قال الشافعي

  
    . واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي

  



 

د اهللا،     رويناه عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، لكن قال أبو داود   يروى عن علي قولنا   قال جعفر ثنا هارون بن عب
ال   -ابن خربوذ المكي    يعني -ثنا أبو عاصم عن معروف    ومحمد بن رافع قاال ل ق و الطفي ّي   رأيت    ، حدثنا أب النَّب

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الرآن اليماني بمحجن ثم يقبِّله
  

    . ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعًا على راحلته   زاد محمد بن رافع
  

ي       ادة الت ه دون الزي وذ ب ن خرب ا   وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي داود الطيالسي عن معروف ب ذآره
    . محمد بن رافع، وآذلك رواه عبيد اهللا بن موسى عن معروف بدونها

  
ي          ن أب د اب ب، عن يزي ي طال ن أب ى اب ورواه الحافظ البيهقي عن أبي سعيد ابن أبي عمرو، عن األصم، عن يحي

    . حكيم، عن يزيد بن مالك، عن أبي الطفيل بدونها، فاهللا أعلم
  

ن        أبو بكر ابن الحسن، وأبو زآريا ابن أبي إسحاق قاال أنبأنا   وقال الحافظ البيهقي ي ب ن عل د ب ثنا أبو جعفر محم
د         رحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأنا عبيد اهللا بن موسى، وجعفر بن عون قاال ن عب ة ب ل عن قدام أنبأنا أيمن بن ناب

لصفا والمروة على بعير ال ضرب وال طرد، رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يسعى بين ا   اهللا بن عمار قال
    . وال إليك إليك

  
    . آذا قاال   وقال البيهقي

  
    . يرمي الجمرة يوم النحر   وقد رواه جماعة غير أيمن فقالوا

  
    . ويحتمل أن يكونا صحيحين   قال
  

ن     قلت يمن     -طارف   رواه اإلمام أحمد في مسنده عن وآيع، وقران بن تمام، وأبي قرة موسى ب  -قاضي أهل ال
ل          ران المكي نزي ي عم ل الحبشي أب ن ناب وأبي أحمد محمد بن عبد اهللا الزبيري، ومعتمر بن سليمان عن أيمن ب
ه    ي أن عسقالن مولى أبي بكر الصديق، وهو ثقة جليل من رجال البخاري، عن قدامة بن عبد اهللا بن عمار الكالب

ة صهباء، ال ضرب وال     رأى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّ ى ناق م يرمي الجمرة يوم النحر من بطن الوادي عل
    . طرد، وال إليك إليك

  
    . وهكذا رواه التِّرمذي عن أحمد بن منيع، عن مروان بن معاوية

  
وأخرجه النسائي عن إسحاق بن راهويه، وابن ماجه، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، آالهما عن وآيع، آالهما عن 

    . نابل، عن قدامة، آما رواه اإلمام أحمدأيمن بن 
  

   . حسن صحيح   وقال التِّرمذي
    . فصل من لم يسق معه هدي فليحل ويجعلها عمرة

  
ال    قال جابر في حديثه م أسق             حتَّى إذا آان آخر طوافه عند المروة ق ا استدبرت ل تقبلت عن أمري م و اس ي ل إن
    . الهدي، رواه مسلم

  
ه                 ففيه داللة ع رة، قال اب يحسب م ة عشر آل ذهاب وإي روة أربع ين الصفا والم ى أن السعي ب ى من ذهب إل ل

روة،   جماعة من أآابر الشافعية، وهذا الحديث رد عليهم ألن آخر الطواف عن قولهم يكون عند الصفا ال عند الم
ابر    ال         ولهذا قال أحمد في روايته في حديث ج روة، ق د الم ابع عن ان الس ا آ تقبلت من           فلم و اس ي ل اس إن ا النَّ أيه

    . فحل النَّاس آلهم   أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة
  

    . فحل النَّاس آلهم، وقصروا، إال النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ومن آان معه هدي   وقال مسلم
  
    . فصل قول بعض الصحابة فيمن لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة 
  



 

ا،             م هاهن ا له ق من الصحابة يطول ذآرن رة خل ى العم روى أمره عليه السالم لمن لم يسق الهدي بفسخ الحج إل
    . إن شاء اهللا، وقد اختلف العلماء في ذلك  األحكام الكبير ( وموضع سرد ذلك آتاب 

  
ول       لك، وأبو حنيفة، والشافعيفقال ما رهم، وتمسكوا بق آان ذلك من خصائص الصحابة ثم نسخ جواز الفسخ لغي

    . رواه مسلم  . لم يكن فسخ الحج إلى العمرة إال ألصحاب محمد صلَّى اهللا عليه وسلَّم   أبي ذر رضي اهللا عنه
  

    . فأين تقع هذه الرواية من ذلك قد رواه أحد عشر صحابيًا،   وأما اإلمام أحمد فرد ذلك وقال
  

    . وذهب رحمه اهللا إلى جواز الفسخ لغير الصحابة
  

ه يحل شرعًا إذا طاف       ده أن وقال ابن عبَّاس رضي اهللا عنهما بوجوب الفسخ على آل من لم يسق الهدي، بل عن
ع لمن     بالبيت ولم يكن ساق هديًا صار حالًال بمجرد ذلك، وليس عنه النسك إال القران لمن  دي، أو التمت ساق اله

    . لم يسق، فاهللا أعلم
  

ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن جابر، وعن طاوس عن    قال البخاري
اال   اس ق ن عبَّ الحج ال يخلطه         اب ون ب ة من ذي الحجة يهلُّ لَّم وأصحابه صبح رابع ه وس ّي صلَّى اهللا علي دم النَّب  ق

    . شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، وأن نحل إلى نسائنا ففشت تلك المقالة
  

   فيروح أحدنا إلى منى وذآره يقطر منيًا قال جابر بكفه فبلغ النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فقال   قال جابر   قال عطاء
ر وأت  ا أب ذا، واهللا ألن ذا وآ ون آ ًا يقول ي أن قوم ا  بلغن تدبرت م ا اس ن أمري م تقبلت م ي اس و أن نهم، ول ى هللا م ق

    .   أهديت، ولوال أن معي الهدي ألحللت
  

    ؟ يا رسول اهللا هي لنا أو لألبد   فقام سراقة بن جعشم فقال
  

    .   بل لألبد    فقال
  

أقبلنا مهلِّين مع رسول اهللا بحج       عن جابر أنه قالعن أبي الزبير،  -ابن سعد    هو -ثنا قتيبة، ثنا الليث    قال مسلم
ا        روة، وأمرن ة والصفا والم ا بالكعب دمنا طفن مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة، حتَّى إذا آنا بسرف عرآت، حتَّى إذا ق

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن يحل منا من لم يكن معه هدي
  
    ؟ حل ماذا   فقلنا   قال
  
    .   الحل آله    قال
  

    . فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابًا، وليس بيننا وبين عرفة إال أربع ليال
  

وم         ك ي ة ذي الحجة، وذل وداع ليصبح رابع فهذان الحديثان فيهما التصريح بأنه عليه السالم قدم مكة عام حجة ال
ار و   ع النه وم            األحد حين ارتف وم الخميس بال خالف، ألن ي ان ي ك السنة آ قت الضحاء، ألن أول ذي الحجة تل

ه                 دم علي ا ق يأتي، فلم ا س ن الخطاب الثابت في الصحيحين، آم ة بنص حديث عمر ب وم الجمع عرفة منه آان ي
ا   ه   السالم يوم األحد رابع الشهر، بدأ آما ذآرنا بالطواف بالبيت، ثم بالسعي بين الصفا والمروة، فلم انتهى طواف

وه               ة، ففعل يهم ال محال ك عل ًا، فوجب ذل ه حتم ه هدي أن يحل من إحرام م يكن مع بينهما عند المروة، أمر من ل
ه                 ه علي ون موافقت انوا يحب دي، وآ ه ألجل سوقه اله م يحل من إحرام ه السالم ل ه علي وبعضهم متأسف ألجل أن

م      ال له ك ق دهم من ذل ا سقت الهدي              السالم والتأسي به، فلما رأى ما عن ا استدبرت لم تقبلت من أمري م و اس ل
    .   ولجعلتها عمرة

  
    . لو أعلم أن هذا ليشق عليكم لكنت ترآت سوق الهدي حتَّى أحل آما أحللتم   أي
  

ال                ه ق ذا، فإن ذًا من ه د أخ ام أحم ه اإلم ا ذهب إلي ع، آم ى أفضلية التمت ة عل ن ال أشك أ    ومن هاهنا تتضح الدالل
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان قارنًا، ولكن التمتع أفضل لتأسفه عليه

  



 

ا تأسف               وجوابه دي، وإنم ران في حق من ساق اله ه أفضل من الق أنه عليه السالم لم يتاسف على التمتع، لكون
ذا واهللا  د      عليه لئال يشق على أصحابه في بقائه على إحرامه، وأمره لهم باإلحالل، وله ام أحم ا تأمل اإلم م لم  أعل

م     هذا السر نص في رواية أخرى عنه على أن التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي، ألمره عليه السالم من ل
ه     ار اهللا عز وجل لنبي ا اخت دي آم اق اله ن س ي حق م ران أفضل ف التمتع، وأن الق ن أصحابه ب دي م يسق اله

    . مره له بذلك آما تقدم، واهللا أعلمصلوات اهللا وسالمه عليه في حجة الوداع، وأ
  
  فصل نزول النَّبّي عليه السالم باألبطح شرقي مكة  
  

دي،        م يسق اله ره بالفسخ لمن ل ثم سار صلوات اهللا وسالمه عليه بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة، وأم
ويوم اإلثنين، والثالثاء، واألربعاء، حتَّى والنَّاس معه حتَّى نزل باألبطح شرقي مكة، فأقام هنالك بقية يوم األحد، 

    . صلى الصبح من يوم الخميس، آل ذلك يصلي بأصحابه هنالك، ولم يعد إلى الكعبة من تلك األيام آلها
  

د الطواف األول   د      قال البخاري باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتَّى يخرج إلى عرفة، ويرجع بع دثنا محم ح
ال       فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة قالثنا    ابن أبي بكر اس ق ن عبَّ د اهللا ب ّي      أخبرني آريب عن عب دم النَّب ق

ى رجع       ا، حتَّ ه به د طواف صلَّى اهللا عليه وسلَّم مكة فطاف سبعًا، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بع
    . انفرد به البخاري  . من عرفة

  
    . بالبطحاء خارج مكةفصل قدوم رسول اهللا منيخ  
  

ّي               ان النَّب يمن، وآ ي من ال ة عل يخ بالبطحاء خارج مك لَّم من ه وس وقدم في هذا الوقت ورسول اهللا صلَّى اهللا علي
صلَّى اهللا عليه وسلَّم قد بعثه آما قدمنا إلى اليمن أميرًا بعد خالد بن الوليد رضي اهللا عنهما، فلما قدم وجد زوجته 

م           فاطمة بنت رسول اهللا ذين ل لَّم وال ه وس ا حل أزواج رسول اهللا صلَّى اهللا علي د حلت آم  صلَّى اهللا عليه وسلَّم ق
    . يسوقوا الهدي، واآتحلت، ولبست ثيابًا صبيغًا

  
    ؟ من أمرك بهذا   فقال

  
    . أبي   قالت

  
ت، ولبست   ا حل أخبره أنه لَّم ف ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي ى رس ا إل ًا عليه ذهب محرش ت،  ف ًا صبيغًا واآتحل ثياب

    . وزعمت أنك أمرتها بذلك يا رسول اهللا
  

    .   صدقت، صدقت، صدقت    فقال
  

    ؟   بَم أهللت حين أوجبت الحج    ثم قال له رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
    . ه وسلَّمبإهالل آإهالل النَّبّي صلَّى اهللا علي   قال
  
    .   فإنَّ معي الهدي فال تحل    قال
  

ة                   لَّم من المدين ه وس ه رسول اهللا صلَّى اهللا علي ى ب ذي أت يمن، وال ي من ال ه عل ذي جاء ب فكان جماعة الهدي ال
    . هللاواشتراه في الطريق مائة من اإلبل، واشترآا في الهدي جميعًا، وقد تقدم هذا آله في صحيح مسلم رحمه ا

  
اس،        ن عبَّ ة عن اب وهذا التقرير يرد الرواية التي ذآرها الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه اهللا من حديث عكرم

    . أن عليًا تلقى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى الجحفة، واهللا أعلم
  

أن يحل       وآان أبو موسى في جملة من قدم مع علي ولكنه لم يسق هديًا، فأمره رسول اهللا  لَّم ب ه وس صلَّى اهللا علي
ن              ة عمر ب اء خالف ذلك في أثن ي ب ان يفت ًا، فك رة وصار متمتع ى العم بعد ما طاف للعمرة وسعى، ففسخ حجه إل
ؤمنين عمر رضي اهللا     الخطاب، فلما رأى عمر بن الخطاب أن يفرد الحج عن العمرة ترك فتياه مهابة ألمير الم

    . عنه وأرضاه
  



 

ال             دوقال اإلمام أحم ه ق ة، عن أبي ي جحيف ن أب فيان عن عون اب ا س ؤذن،       حدثنا عبد الرزاق، أنبأن الًال ي رأيت ب
    . ويدور، ويتبع فاه هاهنا وهاهنا، وأصبعاه في أذنه

  
    . ورسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في قبة حمراء أراها من أدم   قال
  
    . فصلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فخرج بالل بين يديه بالعنزة فرآزها،   قال
  

أني              وسمعته بمكة قال   قال عبد الرزاق راء، آ ة حم ه حل ار، وعلي رأة، والحم ه الكلب والم ين يدي بالبطحاء يمر ب
    . أنظر إلى بريق ساقيه

  
    . نراها حبرة   قال سفيان

  
األبطح        ، عن أبيه قالثنا وآيع، ثنا سفيان عن عون ابن أبي جحيفة   وقال أحمد لَّم ب ه وس أتيت النَّبّي صلَّى اهللا علي

    . وهو في قبة له حمراء، فخرج بالل بفضل وضوئه، فمن ناضح ونائل
  
    . -يمينًا وشماًال    يعني -فأذَّن بالل، فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا    قال
  
أني         ثم رآزت له عنزة، فخرج رسول اهللا صلَّى اهللا علي     قال راء، وآ ة حم راء، أو حل ه حم ة ل ه جب لَّم وعلي ه وس

م     ع، ث ار ال يمن أنظر إلى بريق ساقيه، فصلى بنا إلى عنزة الظهر، أو العصر رآعتين، تمر المرأة والكلب والحم
    . لم يزل يصلي رآعتين حتَّى أتى المدينة

  
    . فصلى الظهر رآعتين، والعصر رآعتين   وقال مرة

  
    . حيحين من حديث سفيان الثوريوأخرجاه في الص

  
ال      وقال أحمد أيضًا ة ق ا جحيف خرج رسول اهللا صلَّى       ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة وحجاج عن الحكم سمعت أب

    . اهللا عليه وسلَّم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ وصلى الظهر رآعتين، وبين يديه عنزة
  

    . وآان يمر من ورائنا الحمار والمرأة   وزاد فيه عون عن أبيه، عن أبي جحيفة
  

    . ثم قام النَّاس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم   قال حجاج في الحديث
  
    . فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج، وأطيب ريحًا من المسك   قال
  

    . وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة بتمامه
  
  الته صلَّى اهللا عليه وسلَّم باألبطح الصبح وهو يوم التروية فصل ص 
  

اس إال         د حل النَّ اء، وق وم األربع اء، وي وم الثالث فأقام عليه السالم باألبطح آما قدمنا يوم األحد، ويوم االثنين، وي
وال،  من ساق الهدي، وقدم في هذه األيام علي ابن أبي طالب من اليمن بمن معه من المسلمين، وما مع ه من األم

األبطح الصبح من     ولم يعد عليه السالم إلى الكعبة بعد ما طاف بها، فلما أصبح عليه السالم يوم الخميس صلى ب
    . يوم منى ألنه يسار فيه إليها   يومئذ، وهو يوم التروية، ويقال له

  
اليق      وقد روي أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم خطب قبل هذا ه في بعض التع ا رأيت وم     اليوم ويقال للذي قبله فيم ي
    . الزينة، ألنه يزين فيه البدن بالجالل ونحوها، فاهللا أعلم

  
ن       قال الحافظ البيهقي ن إسماعيل ب أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، أنبأنا أحمد بن محمد بن جعفر الجلودي، ثنا محمد ب

آان رسول اهللا صلَّى     أبو قرة عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قالمهران، ثنا محمد بن يوسف، ثنا 
ل       ى قب ى من اهللا عليه وسلَّم إذا خطب يوم التروية، خطب النَّاس فأخبرهم بمناسكهم، فرآب عليه السالم قاصدًا إل



 

ى م              الزوال، وقيل وا إل الحج من األبطح حين توجه وا ب د حل انوا ق ذين آ م    بعده، وأحرم ال ى، وانبعثت رواحله ن
    . نحوها

  
وم          قال عبد الملك عن عطاء، عن جابر بن عبد اهللا ان ي ى آ ا حتَّ لَّم فأحللن ه وس قدمنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . التروية، وجعلنا مكة منا بظهر، لبينا بالحج
  

    . ذآره البخاري تعليقًا مجزومًا
  

ال  ثنا محمد بن حاتم، ثنا   وقال مسلم ا رسول      يحيى بن سعيد عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير عن جابر ق أمرن
    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى

  
    . وأهللنا من األبطح   قال
  

    . ل أنت حتَّى يوم الترويةرأيتك اذا آنت بمكة أهل النَّاس اذا رأوا الهالل، ولم ته   وقال عبيد بن جريج البن عمر
  

    . لم أر النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يهل حتَّى تنبعث به راحلته   فقال
  

    . رواه البخاري في جملة حديث طويل
  

    ؟ وسئل عطاء عن المجاوز منى يلبي بالحج   قال البخاري
  

    . على راحلتهآان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى    فقال
  

ه              قلت ى تنبعث ب ي حتَّ ة ال يلب وم التروي ان ي إذا آ رة، ف هكذا آان ابن عمر يصنع إذا حج معتمرًا، يحل من العم
ر،       ا صلى الظه د م ة بع ن ذي الحليف لَّم م ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي رم رس ا أح ى، آم ى من ًا إل ه متوجه راحلت

ذ           وانبعثت به راحلته، لكن يوم التروية لم  ا صالها يومئ األبطح، وإنم لَّم الظهر ب ه وس ّي صلَّى اهللا علي يصل النَّب
    . بمنى، وهذا مما ال نزاع فيه

  
د      قال البخاري باب أين يصلي الظهر يوم التروية حدثنا عبد اهللا بن محمد، ثنا إسحاق األزرق، ثنا سفيان عن عب

ن        قلت   سألت أنس بن مالك قال   العزيز بن رفيع قال لَّم أي ه وس أخبرني بشيء علقت من رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    ؟ صلى الظهر والعصر يوم التروية

  
    . بمنى   قال
  

    ؟ فأين صلى العصر يوم النفر   قلت
  
    . باألبطح   قال
  

    . إفعل آما يفعل أمراؤك   ثم قال
  

    . بن يوسف األزرق، عن سفيان الثوري به وقد أخرجه بقية الجماعة، إال ابن ماجه من طرق عن إسحاق
  

    . وآذلك رواه اإلمام أحمد عن إسحاق بن يوسف األزرق به
  

    . حسن صحيح يستغرب من حديث األزرق عن الثوري   وقال التِّرمذي
  

ال       ثم قال البخاري ع ق ن رفي ز ب ك، وحدثني         أنبأنا علي سمع أبا بكر ابن عياش، ثنا عبد العزي ن مال لقيت أنس ب
خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسًا ذاهبًا على    إسماعيل بن أبان، ثنا أبو بكر ابن عياش عن عبد العزيز قال

    ؟ أين صلى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم هذا اليوم الظهر   حمار، فقلت
  



 

    . انظر حيث صلى أمراؤك فصلي   فقال
  

اس أن رسول اهللا          دوقال أحم ن عبَّ ثنا أسود بن عامر، ثنا أبو آدينة عن األعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن اب
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم صلى خمس صلوات بمنى

  
حدثنا أسود بن عامر، ثنا أبو محياة يحيى بن يعلى التيمي عن األعمش، عن الحكم، عن مقسم،      وقال أحمد أيضًا

    . س أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم صلى الظهر يوم التروية بمنى، وصلى الغداة يوم عرفة بهاعن ابن عبَّا
  

ران       ن مه ليمان ب ق، عن س وقد رواه أبو داود عن زهير بن حرب، عن أحوص، عن جواب، عن عمار بن رزي
    . ة والفجر يوم عرفة بمنىصلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الظهر يوم التروي   األعمش به، ولفظه

  
ال   اه، وق ا          وأخرجه التِّرمذي عن األشج، عن عبد اهللا بن األجلح، عن األعمش بمعن ا عده شعبة فيم ذا مم يس ه ل

    . سمعه الحكم عن مقسم
  

ال ثنا أبو سعيد األشج، ثنا عبد اهللا بن األجلح عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عبَّا   وقال التِّرمذي    س ق
    . صلى بنا رسول اهللا بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ثم غدا إلى عرفات

  
    . وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه، وفي الباب عن عبد اهللا بن الزبير، وأنس ابن مالك   ثم قال

  
ده عود    أنه راح إ   وقال اإلمام أحمد عمن رأى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم الل بي لى منى يوم التروية وإلى جانبه ب
    . من الحر، تفرد به أحمد   عليه ثوب يظلل به رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يعني

  
وقد نص الشافعي على أنه عليه السالم رآب من األبطح إلى منى بعد الزوال، ولكنه إنما صلى الظهر بمنى، فقد 

    . أعلميستدل له بهذا الحديث واهللا 
  

ال   ابر ق ه           وتقدم في حديث جعفر بن محمد عن أبيه، عن ج ّي صلَّى اهللا علي م، وقصروا، إال النَّب اس آله فحل النَّ
وسلَّم ومن آان معه هدي، فلما آان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، ورآب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه 

غرب، والعشاء، والفجر، ثم مكث قليًال حتَّى طلعت الشمس، وأمر بقبة له وسلَّم فصلى بها الظهر، والعصر، والم
د المشعر             ه واقف عن ريش إال أن لَّم وال تشك ق ه وس من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ة فوجد القبة قد الحرام آما آانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حتَّى أتى عرف
اس           وادي فخطب النَّ أتى بطن ال ه ف ضربت له بنمرة فنزل بها، حتَّى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت ل

ذا، أال آل شيء من أمر          وقال إن دماءآم وأموالكم حرام عليكم آحرمة يومكم هذا، في شهرآم هذا، في بلدآم ه
اء الجاهل    دمي، ودم ت ق وع تح ة موض ن      الجاهلي ة ب ن ربيع ا دم اب ن دمائن ع م وعة، وإن أول دم أض ة موض ي

ا                 ا رب ا أضع من ربان ة موضوع، وأول رب ا الجاهلي ذيل، ورب ه ه ي سعد فقتلت ان مسترضعًا في بن الحارث، وآ
تحللتم          ة اهللا، واس ذتموهن بأمان إنكم أخ اء، ف ي النس وا اهللا ف ه، واتق ه موضوع آل ب، فإن د المطل ن عب اس ب العبَّ

روجهن بكل ر  ف ك فاضربوهن ضربًا غي ن ذل إن فعل ه، ف د تكرهون كم أح وطئن فرش يهن أن ال ي م عل ة اهللا، ولك م
اب           ه، آت ن تضلوا بعدي إن اعتصمتم ب ا ل يكم م مبرح، ولهن عليكم رزقهن وآسوتهن بالمعروف، وقد ترآت ف

      ؟ اهللا، وأنتم ُتسألون عني فما أنتم قائلون
  

    . ت، ونصحتنشهد أنك قد بلغت وأدي   قالوا
  

    .   اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثالث مرات    فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها على النَّاس
  

ن عمرو السعدي،        وقال أبو عبد الرحمن النسائي أنبأنا علي بن حجر عن مغيرة، عن موسى بن زياد بن حذيم ب
إعلموا     سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع   ن أبيه، عن جده قالع

    .   أن دماءآم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، آحرمة يومكم هذا، آحرمة شهرآم هذا، آحرمة بلدآم هذا
  

ن      -ة باب الخطبة على المنبر بعرف -وقال أبو داود  د ب حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة، ثنا سفيان بن عيينة عن زي
ال   ه ق ر            أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أو عم ى المنب لَّم وهو عل ه وس رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . بعرفة



 

  
    . وهذا اإلسناد ضعيف، ألن فيه رجًال مبهمًا

  
    . يه السالم خطب على ناقته القصواءثم تقدم في حديث جابر الطويل أنه عل

  
ه رأى          ثم قال أبو داود يط، أن ه نب ثنا مسدد، ثنا عبد اهللا بن داود عن سلمة بن نبيط، عن رجل من الحي، عن أبي

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم واقف بعرفة على بعير أحمر يخطب
  

    . وهذا فيه مبهم أيضًا، ولكن حديث جابر شاهد له
  

ال          حدثنا هناد بن السري، وعثمان ابن أبي شيبة قاال   ثم قال أبو داود ي عمرو ق ن أب د اب د المجي    ثنا وآيع عن عب
ال      حدثني العداء بن خالد بن هوذة وقال هناد عن عبد المجيد ن هوذة ق رأيت رسول اهللا      حدثني خالد بن العداء ب

    . يوم عرفة على بعير قائمًا في الرآابين صلَّى اهللا عليه وسلَّم يخطب النَّاس
  

ا              قال أبو داود ر، ثن ن عم ان ب ا عثم د العظيم، ثن ن عب اس ب دثنا عبَّ رواه ابن العالء عن وآيع، آما قال هناد، وح
    . عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد بمعناه

  
ات    سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا     وفي الصحيحين عن ابن عبَّاس قال لَّم يخطب بعرف ه وس ين          علي م يجد نعل من ل

    .   فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل للمحرم
  

ال      وقال محمد بن إسحاق اد ق ه عب ذي يصرخ        حدثني يحيى بن عباد بن عبد اهللا بن الزبير عن أبي ان الرجل ال آ
    . ربيعة بن أمية بن خلف   -رفة وهو بع -في النَّاس بقول رسول اهللا 

  
      ؟ هل تدرون أي شهر هذا   أيها النَّاس إن رسول اهللا يقول   قل    يقول له رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال
  

    . الشهر الحرام   فيقولون
  

    .   رمة شهرآم هذاإن اهللا قد حرم عليكم دماءآم وأموالكم آح   قل لهم    فيقول
  

    . وذآر تمام الحديث    ؟ هل تدرون أي بلد هذا   أيها النَّاس إن رسول اهللا يقول   قل    ثم يقول
  

ال        وقال محمد بن إسحاق ن خارجة ق اب      حدثني ليث ابن أبي سليم عن شهر بن حوشب، عن عمرو ب ي عت بعثن
ا    بن أسيد إ ه وإن لعابه لى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو واقف بعرفة في حاجة فبلَّغته، ثم وقفت تحت ناقت

د      ليقع على رأسي، فسمعته يقول أيها النَّاس إن اهللا أدى إلى آل ذي حق حقه، وإنه ال تجوز وصية لوارث، والول
ه، أ  ر أبي ى غي ن ادعى إل ر، وم اهر الحج راش، وللع اس  للف ة، والنَّ ة اهللا والمالئك ه لعن ه فعلي ر موالي ولى غي و ت

    .   أجمعين، ال يقبل اهللا له صرفًا وال عدًال
  

نم، عن              ن غ رحمن ب د ال ن حوشب، عن عب ادة عن شهر ب ورواه التِّرمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث قت
    . عمرو بن خارجة به

  
    . حسن صحيح   وقال التِّرمذي

  
    . وفيه اختالف على قتادة، واهللا أعلم   قلت

  
واعظ والتفاصيل،         م والم ا من الحك ا فيه وسنذآر الخطبة التي خطبها عليه السالم بعد هذه الخطبة يوم النحر وم

    . واآلداب النبوية، إن شاء اهللا
  

د     حدثنا عبد اهللا بن   -باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة  -قال البخاري  ك عن محم يوسف، أنبأنا مال
وم    -وهما غاديان من منى إلى عرفة  -ابن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك  ذا الي آيف آنتم تصنعون في ه

    ؟ مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم



 

  
    . آان يهلُّ منا المهل فال ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فال ينكر عليه   فقال

  
اح الثقفي            وأخرجه مس ن رب ن عوف ب ي بكر اب ن أب د اب ا عن محم لم من حديث مالك، وموسى بن عقبة، آالهم

    . الحجازي، عن أنس به
  

ن مروان               وقال البخاري ك ب د المل د اهللا أن عب ن عب الم ب ن شهاب، عن س ثنا عبد اهللا بن مسلمة، ثنا مالك عن اب
ه حين   أن يأتم بعبد اهللا بن    آتب إلى الحجاج بن يوسف عمر في الحج، فلما آان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا مع

    ؟ أين هذا   فصاح عند فسطاطه -أو زالت الشمس  -زاغت الشمس 
  

    . فخرج إليه
  

    . الرواح   فقال ابن عمر
  

    ؟ اآلن   فقال
  
    ! نعم   قال
  

    . أنظرني حتَّى أفيض علي ماء   فقال
  

ل      فسار بيني وبين أبي فقلتفنزل ابن عمر حتَّى خرج  ة وعجِّ إن آنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطب
    . الوقوف

  
    . صدق   فقال ابن عمر

  
    . ورواه البخاري أيضًا عن القعنبي، عن مالك

  
    . وأخرجه النسائي من حديث أشهب، وابن وهب عن مالك

  
زل        الليث وقال   ثم قال البخاري بعد روايته هذا الحديث ام ن الم أن الحجاج ع حدثني عقيل عن ابن شهاب، عن س

    ؟ آيف تصنع في هذا الموقف   بابن الزبير سأل عبد اهللا
  

    . إن آنت تريد السُّنة فهجر بالصالة يوم عرفة   فقال
  

    . صدق، إنهم آانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة   فقال ابن عمر
  

    ؟ أفعل ذلك رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   فقلت لسالم
  

    . هل تبتغون بذلك إال سنة   فقال
  

ن عمر      وقال أبو داود أن رسول     ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يعقوب، ثنا أبي عوف عن ابن إسحاق، عن نافع، عن اب
ذي   اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم غدا من منى حين صلى الصبح  ام ال صبيحة يوم عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل اإلم

ين الظهر         لَّم مهجرًا، فجمع ب ه وس ينزل به بعرفة، حتَّى اذا آان عند صالة الظهر راح رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . والعصر

  
ر، ث        وهكذا ذآر جابر في حديثه بعد ما أورد الخطبة المتقدمة قال ام فصلى الظه م أق ام فصلى   ثم أذن بالل ث م أق

ة    العصر ولم يصل بينهما شيئًا، وهذا يقتضي أنه عليه السالم خطب أوًال، ثم أقيمت الصالة، ولم يتعرض للخطب
    . الثانية

  



 

ال        وقد قال الشافعي وداع ق ابر في حجة ال    أنبأنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وعن ج
ّي          فراح النَّبّي صلَّى اهللا عل م أخذ النَّب الل، ث م أذن ب ى، ث ة األول اس الخطب يه وسلَّم إلى الموقف بعرفة، فخطب النَّ

ام          م أق ر، ث الل فصلى الظه ام ب م أق صلَّى اهللا عليه وسلَّم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبالل من األذان، ث
    . فصلى العصر

  
    . يىتفرد به إبراهيم بن محمد ابن أبي يح   قال البيهقي

  
ى              قال مسلم عن جابر ه القصواء إل ى الموقف فجعل بطن ناقت ى أت لَّم حتَّ ه وس ثم رآب رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة
  

ميمونة ثنا يحيى بن سليمان عن ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير، عن آريب، عن    وقال البخاري
ه،        أن النَّاس شكوا في صيام النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فأرسلت إليه بحالب وهو واقف في الموقف فشرب من

    . والنَّاس ينظرون
  

    . وأخرجه مسلم عن هارون بن سعيد اإليلي، عن ابن وهب به
  

ولى ع       وقال البخاري ك عن النضر م ن        أنبأنا عبد اهللا بن يوسف، أنبأنا مال ولى اب ر م د اهللا، عن عمي ن عبي مر ب
ال         لَّم فق ه وس ّي صلَّى اهللا علي عبَّاس، عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النَّب

    . ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه   هو صائم، وقال بعضهم   بعضهم
  

    . ك أيضًا، وأخرجاه من طرق أخر عن أبي النضر بهورواه مسلم من حديث مال
  

    . أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وقصتهما واحدة، واهللا أعلم   أم الفضل هي   قلت
  

ذه، واهللا       ذه ومن ه وصح إسناد اإلرسال إليها أنه من عندها، اللهم إال أن يكون بعد ذلك، أو تعدد اإلرسال من ه
    . أعلم

  
ى     ال أدري أسمعته من سعيد بن جبير، أم عن بنيه عنه قال   ثنا إسماعيل، ثنا أيوب قال   إلمام أحمدوقال ا أتيت عل

ال         ا، وق ة، وهو يأآل رمان اس وهو بعرف ن عبَّ ه أم           اب ة، وبعثت إلي لَّم بعرف ه وس أفطر رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . الفضل بلبن فشربه

  
ثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة، عن ابن عبَّاس أنهم تماروا في صوم النَّبّي صلَّى  ثنا وآيع،    وقال أحمد

    . اهللا عليه وسلَّم يوم عرفة، فأرسلت أم فضل إلى رسول اهللا بلبن فشربه
  

ن   دعا عبد اهللا    قال عطاء   أنبأنا ابن جريج قال   ثنا عبد الرزاق وأبو بكر قاال   وقال اإلمام أحمد بن عبَّاس الفضل ب
    . عبَّاس إلى الطعام يوم عرفة

  
    . إني صائم   فقال

  
د اهللا ال عب اس     فق إن النَّ ال تصم ف ه، ف ة فشرب من وم عرف بن ي ه ل ه حالب في رب إلي إن رسول اهللا ق ال تصم، ف
    . مستنون بكم

  
    . إن النَّاس يستنون بكم   وقال ابن بكير وروح

  
ال            وقال البخاري اس ق ن عبَّ ر، عن اب ن جبي وب، عن سعيد ب ا     ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد عن أي بين

    . فأوقصته   رجل واقف مع النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال
  

روا رأسه، وال   اغسلوه بما    فقال النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ء وسدر، وآفنوه في ثوبين، وال تمسوه طيبًا، وال تخم
    .   تحنطوه، فإن اهللا يبعثه يوم القيامة ملبيًا

  



 

    . ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد
  

راهيم        وقال النسائي  ن إب ا إسحاق ب ه      هو  -أنبأن ن راهوي في    -اب ا س ع، أنبأن ا وآي ن     ، أخبرن ر ب وري عن بكي ان الث
اس من أهل       عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعرفة، وأتاه أن

وع الفجر            نجد فسألوه عن الحج فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ل طل ة قب ة عرف ة، فمن أدرك ليل الحج عرف
    .   حجه من ليلة جمع فقد تمَّ

  
    . وقد رواه بقية أصحاب السنن من حديث سفيان الثوري، زاد النسائي وشعبة عن بكير بن عطاء به

  
ي    وقال النسائي ن           أنبأنا قتيبة، أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار، أخبرن د ب ن صفوان أن يزي د اهللا ب ن عب عمرو ب
يكم       ًا من الموقف، فأتانا ابن مربع األنصاري فقالآنا وقوفًا بعرفة مكانًا بعيد   شيبان قال إني رسول رسول اهللا إل
    .   آونوا على مشاعرآم، فإنكم على إرٍث من إرث أبيكم إبراهيم    يقول لكم

  
    . وقد رواه أبو داود، والتِّرمذي، وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة به

  
د      هذا حديث ح   وقال التِّرمذي ع، اسمه زي ن مرب ار واب سن، وال نعرفه إال من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دين

    . بن مربع األنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد
  
    . وفي الباب عن علي، وعائشة، وجبير بن مطعم، والشريد بن سويد   قال
  

ال   وقد تقدم من رواية مسلم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن لَّم ق وقفت      رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    .   هاهنا وعرفة آلها موقف

  
    .   وارفعوا عن بطن عرفة    زاد مالك في موطئه

  
    . فصل دعاؤه صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم عرفة 
  

    . فيما حفظ من دعائه عليه السالم وهو واقف بعرفه
  

ى     قد تقدم أنه علي وي عل ه من التق ه السالم أفطر يوم عرفة، فدل على أن اإلفطار هناك أفضل من الصيام، لما في
ى أن               زوال إل دن ال ة من ل ى الراحل ه السالم وهو راآب عل ذا وقف علي اك، وله الدعاء، ألنه المقصود األهم هن

    . غربت الشمس
  

ل، عن مه   ن عقي ن حوشب ب نده ع ي مس و داود الطيالسي ف د روى أب ي  وق ة، عن أب ري، عن عكرم دي الهج
    . هريرة، عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة

  
ة            وقال اإلمام أحمد ل، حدثني مهدي المحاربي، حدثني عكرم ن عقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا حوشب ب

    ؟ لته عن صوم يوم عرفة بعرفاتدخلت على أبي هريرة في بيته فسأ   مولى ابن عبَّاس قال
  

    . نهى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن صوم عرفة بعرفات   فقال
  

    . وقال عبد الرحمن مرة عن مهدي العبدي
  

    . وآذلك رواه أحمد عن وآيع، عن حوشب، عن مهدي العبدي فذآره
  

    . عن سليمان بن حرب، عن حوشب   وقد رواه أبو داود
  
    . عن سليمان ابن معبد، عن سليمان بن حرب به، وعن الفالس، عن ابن مهدي به   نسائيوال
  

    . وابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد، آالهما عن وآيع، عن حوشب



 

  
اس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو العبَّ   أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو قاال   وقال الحافظ البيهقي

ل، عن مهدي الهجري، عن        ن عقي ثنا أبو أسامة الكلبي، ثنا حسن بن الربيع، ثنا الحارث بن عبيد عن حوشب ب
    . نهى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن صوم يوم عرفة بعرفة   عكرمة، عن ابن عبَّاس قال

  
    . ن عبيد، والمحفوظ عن عكرمة، عن أبي هريرةآذا قال الحارث ب   قال البيهقي

  
    ؟ وروى أبو حاتم محمد بن حبان البستي في صحيحه عن عبد اهللا بن عمرو أنه سئل عن صوم يوم عرفة

  
حججت مع رسول اهللا فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، وأنا فال أصومه، وال آمر    فقال

    . به وال أنهى عنه
  

ز أن رسول اهللا صلَّى         ن آري د اهللا ب ن عبي قال اإلمام مالك عن زياد ابن أبي زياد مولى ابن عبَّاس، عن طلحة ب
ه إال اهللا وحده ال شريك            اهللا عليه وسلَّم قال ي ال إل ون من قبل ا والنَّبّي أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أن

    .   له
  

    . رسل، وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصوًال، وإسناده ضعيفهذا م   قال البيهقي
  

ه             ه، عن جده أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن شعيب عن أبي وقد روى اإلمام أحمد والتِّرمذي من حديث عمرو ب
ي             وسلَّم قال ون من قبل ا والنَّبّي ر من قلت أن ة، وخي وم عرف ه إال اهللا وحد     أفضل الدعاء ي ه    ال إل ه، ل ه ال شريك ل

    .   الملك، وله الحمد، وهو على آل شيء قدير
  

وم        ولإلمام أحمد أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال لَّم ي ه وس آان أآثر دعاء النَّبّي صلَّى اهللا علي
    . عرفة، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على آل شيء قدير

  
ا      وقال أبو عبد اهللا ابن منده أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري، ثنا أحمد بن داود بن جابر األحمسي، ثن

ال   ال رسول اهللا      أحمد بن إبراهيم الموصلي، ثنا فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ق ق
لَّم  ه وس اء    صلَّى اهللا علي ائي ودع ه  دع ك ول ه المل ه، ل ده ال شريك ل ه إال اهللا وح ة ال إل ية عرف ي عش اء قبل األنبي

    .   الحمد، وهو على آل شيء قدير
  

ن عمرو القرشي      -ابن عبد ربه الجرجسي    يعني -ثنا يزيد    وقال اإلمام أحمد ر ب ، ثنا بقية بن الوليد، حدثني جبي
ال        عن أبي سعيد األنصاري، عن أبي يحيى مولى  ه ق وام رضي اهللا عن ن الع ر ب وام، عن الزبي    آل الزبير بن الع

ة    ذه اآلي رأ ه و           {     سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو بعرفة يق ُة َوُأوُل َو َواْلَمَلاِئَك ا ُه َه ِإلَّ ا ِإَل ُه َل ُه َأنَّ ِهَد اللَّ َش
    .   وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب  .  ]    آل عمران [   } ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم اْلِعْلِم َقاِئمًا ِباْلِقْسِط َلا ِإَلَه ِإلَّا

  
يس       وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في مناسكه ا ق لم، ثن ثنا الحسن بن مثنى بن معاذ العنبري، ثنا عفان ابن مس

ا      قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   بن الربيع عن األغر بن الصباح، عن خليفة، عن علي قال أفضل ما قلت أن
    .   واألنبياء قبلي عشية عرفة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على آل شيء قدير

  
ي       الدعوات ( وقال التِّرمذي في  ا ق ت، ثن ان    ثنا محمد بن حاتم المؤدب، ثنا علي بن ثاب ع وآ ن الربي ي    -س ب من بن

آان أآثر ما دعا به رسول اهللا    عن األغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن علي رضي اهللا عنه قال -أسد 
ة في الموقف       وم عرف لَّم ي ك صالتي             صلَّى اهللا عليه وس م ل ول، الله ا نق ر مم ول، وخي ذي نق د آال ك الحم م ل الله

م         ونسكي، ومحياي ومماتي، ولك ر، الله ر، ووسوسة الصدر، وشتات األم رب تراثي، أعوذ بك من عذاب القب
    .   إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح

  
    . غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي   ثم قال

  
ال       ي ق دة، عن عل ن عبي د اهللا ب ال     وقد رواه الحافظ البيهقي من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عب رسول اهللا  ق

ه      إن أآثر دعاء من آان قبلي ودعائي يوم عرفة أن أقول    صلَّى اهللا عليه وسلَّم ه، ل ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل
ورًا،            ي ن ورًا، وفي قلب ورًا، وفي سمعي ن الملك وله الحمد، وهو على آل شيء قدير، اللهم اجعل في بصري ن



 

ة            اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أم  ر، وشر فتن ي أعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات األم م إن ري، الله
    .   القبر، وشر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر

  
    . تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف، وأخوه عبد اهللا لم يدرك عليًا   ثم قال

  
ي عن           ل الطبراني في مناسكهوقا ن صالح األيل ى ب ا يحي ر، ثن حدثنا يحيى بن عثمان النصري، ثنا يحيى بن بكي

لَّم     إسماعيل بن أمية، عن عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عبَّاس قال آان فيما دعا به رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
مكاني، وتعلم سري وعالنيتي، وال يخفى عليك شيء من أمري،  اللهم إنك تسمع آالمي، وترى     في حجة الوداع

ألة المسكين، وأبتهل             ه، أسألك مس ر المعترف بذنب أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المق
ك جسده،    إليك ابتهال الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وذل ل

    .   أنفه، اللهم ال تجعلني بدعائك رب شقيًا، وآن بي رؤوفًا رحيمًا، يا خير المسئولين، ويا خير المعطين ورغم لك
  

ال       وقال اإلمام أحمد ا عطاء ق ك، ثن د       حدثنا هشيم، أنبأنا عبد المل ن زي ال أسامة ب ّي صلَّى اهللا        ق آنت رديف النَّب
ده     فمالت به ناقته فسقط خطامها قال عليه وسلَّم بعرفات فرفع يديه يدعو، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع ي

    . األخرى
  

    . وهكذا رواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم
  

د                وقال الحافظ البيهقي ا عب ن الحسن، ثن ي ب ا عل وب، ثن ن يعق د ب د اهللا محم و عب ا أب أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، ثن
ال         المجيد بن اس ق ن عبَّ ة، عن اب د اهللا الهاشمي، عن عكرم رأيت     عبد العزيز، ثنا ابن جريج عن حسين بن عب

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يدعو بعرفة يداه إلى صدره آاستطعام المسكين
  

ن العبَّ           وقال أبو داود الطيالسي في مسنده ة ب ن آنان ن السري، حدثني اب اهر ب ن مرداس عن    حدثنا عبد الق اس ب
ة،         المغفرة والرحم ه ب ة ألمت ا عشية عرف لَّم دع أبيه، عن جده عبَّاس بن مرداس أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

    .   إني قد فعلت، إال ظلم بعضهم بعضًا، وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها فأآثر الدعاء، فأوحى اهللا إليه 
  

    .   ا رب إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خير من مظلمته، وتغفر لهذا الظالمي    فقال
  

    .   إني قد غفرت لهم    فلم يجبه تلك العشية، فلما آان غداة المزدلفة أعاد الدعاء، فأجابه اهللا تعالى
  

    . فتبسم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . يا رسول اهللا تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها   فقال له بعض أصحابه
  

ال ل         ق دعو بالوي وى ي ي أه ي أمت ي ف تجاب ل د اس ز وجل ق م أن اهللا ع ا عل ه لم يس، إن دو اهللا إبل ن ع تبسمت م
    .   والثبور، ويحثو التراب على رأسه

  
راهيم البرآي         ن إب ننه عن عيسى ب تاني في س د       ورواه أبو داود السجس ا عن عب د الطيالسي، آالهم ي الولي ، وأب

    . القاهر بن السري، عن ابن آنانة بن عبَّاس بن مرداس، عن أبيه، عن جده مختصرًا
  

اس، عن         ن عبَّ ة ب ن آنان د اهللا ب ورواه ابن ماجه عن أيوب بن محمد الهاشمي بن عبد القاهر بن السري، عن عب
    . أبيه، عن جده به مطوًال

  
ه      ورواه ابن جري ال ل ة يق ن آنان    ر في تفسيره عن إسماعيل بن سيف العجلي، عن عبد القاهر بن السري، عن اب

    . أبو لبابة، عن أبيه، عن جده العبَّاس بن مرداس، فذآره
  

ا معمر عمن          وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رزاق، أنبأن د ال ا عب دبري، ثن ادة    ثنا إسحاق بن إبراهيم ال سمع قت
ة      ثنا جالس بن عمرو عن عبادة بن الصامت قال   يقول وم عرف لَّم ي اس       قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس ا النَّ أيه

ا     نكم م إن اهللا تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إال التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محس
    .   سأل، فادفعوا بسم اهللا



 

  
رق                 فلما آانوا بجمع قال م تف تعمهم، ث ة ف زل الرحم ر لصالحكم، وشفع لصالحيكم في طالحيكم، تن د غف إن اهللا ق

ا        ات ينظرون م ال عرف ى جب وده عل الرحمة في األرض، فتقع على آل تائب ممن حفظ لسانه ويده، وإبليس وجن
وده ب   و وجن ا ه ة دع ت الرحم إذا نزل م، ف رة   يصنع اهللا به دهر المغف ن ال ًا م تفزهم حقب ت أس ور، آن ل والثب الوي

    .   فغشيتهم، فيتفرقون يدعون بالويل والثبور
  
  ذآر ما نزل على رسول اهللا من الوحي في هذا الموقف  
  

ال    قال اإلمام أحمد جاء رجل من       ثنا جعفر بن عون، ثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب ق
ال  اليه ود نزلت                 ود إلى عمر بن الخطاب فق ا معشر اليه و علين ابكم ل ة في آت رؤون آي م تق ؤمنين إنك ر الم ا أمي ي

    . التخذنا ذلك اليوم عيدًا
  
    ؟ وأي آية هي   قال
  
    .   اليوم أآملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم اإلسالم دينًا    قوله تعالى   قال
  
ى         قال عمرف ا عل ي نزلت فيه واهللا إني ألعلم اليوم الذي نزلت على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، والساعة الت

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عشية عرفة في يوم جمعة
  

    . ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح، عن جعفر بن عون
  

    . سائي من طرق عن قيس بن مسلم بهوأخرجه أيضًا مسلم والتِّرمذي، والن
  
  ذآر إفاضته عليه السالم من عرفات إلى المشعر الحرام  
  

يًال حين غاب القرص،          قال جابر في حديثه الطويل يًال قل فلم يزل واقفًا حتَّى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قل
نق ن   د ش لَّم وق ه وس ع رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه، ودف امة خلف أردف أس ها  ف ى إن رأس ام، حتَّ ه القصواء الزم اقت

يًال        ! أيها النَّاس السكينة، السكينة     ليصيب مورك رجله، ويقول بيده اليمنى ا قل آلما أتى جبال من الجبال أرخى له
    . اه مسلمحتَّى تصعد، حتَّى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، رو

  
ن عروة، عن           -باب السير إذا دفع من عرفة  -وقال البخاري  ام ب ك عن هش ا مال حدثنا عبد اهللا بن يوسف، أنبأن

    ؟ سئل أسامة وأنا جالس آيف آان النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يسير في حجة الوداع حين دفع   أبيه قال
  
    . نق، فإذا وجد فجوة نصآان يسير الع   قال
  

    . والنص فوق العنق   قال هشام
  

    . ورواه اإلمام أحمد، وبقية الجماعة إال التِّرمذي من طرق عدة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسامة بن زيد
  

آنت    يد قالثنا يعقوب، ثنا أبي عن ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسامة بن ز   وقال اإلمام أحمد
    . رديف رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عشية عرفة

  
ال    قال اس،        فلما وقعت الشمس، دفع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فلما سمع حطمة النَّاس خلفه ق ا النَّ دًا أيه روي

    .   عليكم السكينة إن البر ليس باإليضاع
  
ة         فكان رسول اهللا   قال ى المزدلف ى أت ق، وإذا وجد فرجة نص، حتَّ صلَّى اهللا عليه وسلَّم إذا التحم عليه النَّاس أعن

    . فجمع فيها بين الصالتين المغرب والعشاء اآلخرة
  

ذآر      د، ف ن زي ثم رواه اإلمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق، حدثني إبراهيم بن عقبة عن آريب، عن أسامة ب
    . مثله



 

  
ال         م أحمدوقال اإلما د ق ن زي اس، عن أسامة ب    ثنا أبو آامل، ثنا حماد عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عبَّ

اد يصيب            ا ليك ى إن ذفراه ه حتَّ بح راحلت ه، فجعل يك ا رديف ة وأن أفاض رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من عرف
    .   لوقار، فإن البر ليس في إيضاع اإلبليا أيها النَّاس عليكم السكينة وا    قادمة الرحل ويقول

  
    . وآذا رواه عن عفان، عن حماد بن سلمة به

  
    . ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة به

  
ن             ليمان، عن عطاء، عن اب ي س ن أب ك اب د المل ارون، عن عب ورواه مسلم عن زهير بن حرب، عن يزيد بن ه

    . عبَّاس، عن أسامة بنحوه
  
    . فما زال يسير على هينة حتَّى أتى جمعًا   وقال أسامة   قال
  

اس، عن           وقال اإلمام أحمد ن عبَّ ب، عن شعبة، عن اب حدثنا أحمد بن الحجاج، ثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئ
اء   وتوضأ،   أسامة ابن زيد، أنه ردف رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم عرفة حتَّى دخل الشعب، ثم أهراق الم

    . ثم رآب ولم يصل
  

ه        وقال اإلمام أحمد ه حدث د أن ن زي ال    ثنا عبد الصمد، ثنا همام عن قتادة، عن عروة، عن الشعبي، عن أسامة ب    ق
غ              ى بل ة حتَّ ا غادي ه رجله ع راحلت م ترف ات، فل لَّم حين أفاض من عرف آنت رديف رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

    . جمعًا
  

ّي              ام أحمدوقال اإلم د أن النَّب ن زي ي أسامة ب اس أخبرن ن عب ب، عن اب ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة، عن آري
ه فتوضأ            اء، فصببت علي ل أهراق الم م يق ال، ول زل فب صلَّى اهللا عليه وسلَّم أردفه من عرفة، فلما أتى الشعب ن

    ؟ الصالة   وضوءًا خفيفًا فقلت
  

    .   الصالة أمامك    فقال
  
    . ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب، ثم حلوا رحالهم، ثم صلى العشاء   قال
  

    . آذا رواه اإلمام أحمد عن آريب، عن ابن عبَّاس، عن أسامة بن زيد فذآره
  

ي               ن أب د اب ة، ومحم ن عقب راهيم ب ة، عن إب ن عيين فيان ب ن حرب، عن س ة،   ورواه النسائي عن الحسين ب حرمل
    . آالهما عن آريب، عن ابن عبَّاس، عن أسامة

  
    . والصحيح آريب عن أسامة    أطرافه ( قال شيخنا أبو الحجاج المزي في 

  
ه سمعه        وقال البخاري د أن ن زي ثنا عبد اهللا بن يوسف، أنبأنا مالك عن موسى بن عقبة، عن آريب، عن أسامة ب

ه              دفع رسول اهللا صلَّى ا   يقول م يسبغ الوضوء فقلت ل م توضأ فل ال ث زل الشعب فب ة، فن لَّم من عرف ه وس    هللا علي
    ؟ الصالة

  
    .   الصالة أمامك    فقال

  
م أقيمت            ه، ث ره في منزل اخ آل إنسان بعي م أن فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصالة فصلى المغرب، ث

    . االصالة فصلى العشاء ولم يصل بينهم
  

ك، عن موسى      وهكذا رواه البخاري أيضًا عن القعنبي، ومسلم عن يحيى بن يحيى، والنسائي عن قتيبة، عن مال
    . بن عقبة به

  
    . وأخرجاه من حديث يحيى بن سعيد األنصاري عن موسى بن عقبة أيضًا



 

  
    . ما موسى بن عقبة عنهورواه مسلم من حديث إبراهيم بن عقبة ومحمد بن عقبة عن آريب آنحو رواية أخيه

  
د         وقال البخاري أيضًا ن زي ب، عن أسامة ب ثنا قتيبة، ثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد ابن أبي حرملة، عن آري

ذي دون       أنه قال ردفت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فلما بلغ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الشعب األيسر ال
    . ل، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءًا خفيفًاالمزدلفة أناخ فبا

  
    ؟ الصالة يا رسول اهللا   فقلت

  
    .   الصالة أمامك    قال
  

ه               م ردف الفضل رسول اهللا صلَّى اهللا علي ة فصلى، ث ى المزدلف ى أت لَّم حتَّ ه وس فرآب رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . وسلَّم غداة جمع

  
غ                  قال آريب ى بل ي حتَّ زل يلب م ي لَّم ل ه وس اس عن الفضل أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن عبَّ د اهللا ب فأخبرني عب
    . الجمرة

  
    . ورواه مسلم عن قتيبة، ويحيى بن يحيى بن أيوب وعلي بن حجر، أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به

  
ال        ثنا وآيع، ثنا عمر بن ذر عن مجاهد، عن     وقال اإلمام أحمد ة ق ه من عرف د أن رسول اهللا أردف ن زي    أسامة ب

    . سيخبرنا صاحبنا ما صنع   فقال النَّاس
  
اد يصيبه،             فقال أسامة   قال ى أصاب رأسها واسطة الرحل، أو آ ه حتَّ لما دفع من عرفة فوقف آفَّ رأس راحلت

    . حتَّى أتى جمعًا    !  ! السكينة، السكينة، السكينة    يشير إلى النَّاس بيده
  

    . سيخبرنا صاحبنا بما صنع رسول اهللا   فقال النَّاس   ثم أردف الفضل بن عبَّاس قال
  

ال الفضل ه        فق توت ب ه حتَّىاس دفع في ر، ف ى وادي محس ى عل ى أت األمس حتَّ يره ب ًا آس يرًا لين ير س زل يس م ي ل
    . األرض

  
ي مر       وقال البخاري ن أب ب،            ثنا سعيد اب ولى المطل ي عمرو وم ن أب ن سويد، حدثني عمرو اب راهيم ب ا إب يم، ثن

اس     ن عبَّ وفي، حدثني اب ة،            أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الك وم عرف لَّم ي ه وس ّي صلَّى اهللا علي ع النَّب ه دف أن
ي      ل فأشار بسوطه إل ال فسمع النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وراءه زجرًا شديدًا وضربًا لإلب يكم        هم وق اس عل ا النَّ أيه

    .   بالسكينة، فإن البر ليس باإليضاع
  

    . تفرد به البخاري من هذا الوجه
  

ن     وقد تقدم رواية اإلمام أحمد ومسلم والنسائي، هذا من طريق عطاء ابن أبي رباح عن ابن عبَّاس، عن أسامة ب
        . زيد، فاهللا أعلم

  
    . حدثنا إسماعيل بن عمر، ثنا المسعودي عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عبَّاس   ل اإلمام أحمدوقا
  
أيها النَّاس ليس البر بإيضاع الخيل    لما أفاض رسول من عرفات أوضع النَّاس، فأمر رسول اهللا مناديًا ينادي   قال

    . وال الرآاب
  
    . ى نزل جمعًافما رأيت من رافعة يديها غادية حتَّ   قال
  

اس         ثنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال   ثنا حسين وأبو نعيم قاال   وقال اإلمام أحمد ن عبَّ حدثني من سمع اب
    . لم ينزل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من عرفات وجمع إال أريق الماء   يقول

  



 

ا      رنا عبد الملك عن أنس بن سيرين قالثنا يزيد بن هارون، أخب   وقال اإلمام أحمد ات فلم آنت مع ابن عمر بعرف
ام                 ى أفاض اإلم ي حتَّ ا وأصحاب ل م وقف وأن ى والعصر، ث ه األول ام فصلى مع ى اإلم ه حتَّ ان حين راح مع آ

ه  فأفضنا معه، حتَّى انتهينا إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غال م
ان              الذي يمسك راحلته ذا المك ى ه ا انتهى إل لَّم لم ه وس ّي صلَّى اهللا علي إنه ليس يريد الصالة، ولكنه ذآر أن النَّب

    . قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته
  

ر       ثنا موسى، ثنا جويرية عن نافع قال   وقال البخاري ع، غي  آان عبد اهللا بن عمر يجمع بين المغرب العشاء بجم
ى يجيء             تقص ويتوضأ وال يصلي، حتَّ دخل، فين لَّم في ه وس أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . جمعًا
  

    . تفرد به البخاري رحمه اهللا من هذا الوجه
  

ال      وقال البخاري ن عمر ق يّ     ثنا آدم ابن أبي ذئب عن الزُّهري، عن سالم بن عبد اهللا، عن اب صلَّى اهللا   جمع النَّب
    . عليه وسلَّم المغرب والعشاء بجمع آل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبِّح بينهما، وال على إثر واحدة منها

  
ه    ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن الزُّهري، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . وسلَّم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا
  

ن عمر             ثم قال مسلم د اهللا ب ن عب د اهللا ب ن شهاب أن عبي ونس عن اب حدثني حرملة، حدثني ابن وهب، أخبرني ي
ات،      أخبره أن أباه قال جمع رسول اهللا بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، فصلى المغرب ثالث رآع

    . لحق باهللا وصلى العشاء رآعتين، فكان عبد اهللا يصلي بجمع آذلك حتى
  

ثم روى مسلم من حديث شعبة عن الحكم وسلمة بن آهيل، عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء   
لَّم            ه وس ن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ك، وحدث اب ل ذل بإقامة واحدة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مث

    . صنع مثل ذلك
  

ال        ثم رواه من طريق الثوري عن سلمة،  ن عمر ق ر، عن اب ن جبي ه        عن سعيد ب جمع رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . وسلَّم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثالثًا، والعشاء رآعتين بإقامة واحدة

  
ال      ثم قال مسلم ي إسحاق ق ال     ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا عبد اهللا بن جبير، ثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن أب ق

ال        سعيد بن جبير م انصرف فق ة واحدة، ث    أفضنا مع ابن عمر حتَّى أتينا جمعًا، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقام
    . هكذا صلى بنا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في هذا المكان

  
د    ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بالل، حدثني يحيى بن سعيد، حدثني   وقال البخاري عدي بن ثابت، حدثني عب

ين          وداع ب لَّم جمع في حجة ال ه وس اهللا بن يزيد الخطمي، حدثني أبو زيد األنصاري أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . المغرب والعشاء بالمزدلفة

  
ن سعد،       الل، والليث ب ن ب ورواه البخاري أيضًا في المغازي عن القعنبي، عن مالك، ومسلم من حديث سليمان ب

    . ثتهم عن يحيى بن سعيد األنصاري، عن عدي بن ثابتثال
  

    . ورواه النسائي أيضًا عن الفالس، عن يحيى القطان، عن شعبة، عن عدي بن ثابت به
  

ا        -ثم قال البخاري  ام لكل واحدة منهم اب من أذَّن وأق و              -ب ا أب ن حرب، ثن ر ب ا زهي د، ثن ن خال دثنا عمرو ب ح
ول   إسحاق  د يق ن يزي ك،             سمعت عبد الرحمن ب ًا من ذل ة أو قريب ة حين األذان بالعتم ا المزدلف د اهللا، فأتين حج عب

أذَّن               م أمر رجًال ف ائه فتعشى، ث ا بعش م دع ين، ث دها رآعت فأمر رجال فأذَّن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بع
    . وأقام

  
ال      ال أعلم الشك إال من زهير، ثم صلى الع    قال عمرو ع الفجر ق ا طل ين، فلم ه       شاء رآعت ّي صلَّى اهللا علي إن النَّب

    . وسلَّم آان ال يصلي هذه الساعة إال هذه الصالة في هذا المكان من هذا اليوم
  



 

زغ                قال عبد اهللا ة، والفجر حين يب اس المزدلف أتي النَّ ا ي د م ا صالة المغرب بع هما صالتان تحوالن عن وقتهم
    . يت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يفعلهرأ   الفجر قال

  
ذي رواه البخاري عن حفص           وهذا اللفظ وهو قوله والفجر حين يبزغ الفجر، أبين وأظهر من الحديث اآلخر ال

ال  ا رأيت      بن عمر بن غياث، عن أبيه، عن األعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن، عن عبد اهللا بن مسعود ق م
اء، وصالة الفجر     رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم صلى صالة بغير ميقاتها إال صالتين جمع بين المغرب والعش

    . قبل ميقاتها
  

    . ورواه مسلم من حديث أبي معاوية وجرير عن األعمش به
  

ى          وقال جابر في حديثه ع الفجر فصلى الفجر، حتَّ ى طل ه   ثم اضطجع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حتَّ ين ل تب
    . الصبح بأذان وإقامة، وقد شهد معه هذه الصالة عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن الم الطائي

  
ال              قال اإلمام أحمد ن مضرس ق ي عروة ب ا عن الشعبي، أخبرن د وزآري ي خال ن أب ّي      ثنا هشيم، ثنا اب أتيت النَّب

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو بجمع
  

ه     يا رسول   فقلت ل إال وقفت علي اهللا جئتك من جبل طيء أتعبت نفسي، وأنضيت راحلتي، واهللا ما ترآت من جب
    ؟ فهل لي من حج

  
بجمع، ووقف معنا حتَّى يفيض منه وقد أفاض قبل ذلك من  -صالة الفجر    يعني -من شهد معنا هذه الصالة     فقال

    .   ثهعرفات ليًال أونهارًا، فقد تمَّ حجه، وقضى تف
  

    . وقد رواه االمام أحمد أيضًا، وأهل السنن األربعة من طرق عن الشعبي، عن عروة بن مضرس
  

   . حسن صحيح   وقال التِّرمذي
  

    . فصل تقديم رسول اهللا ضعفة أهله بالليل ليقفوا بالمزدلفة
  

ى  وقد آان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قدَّم طائفة من أهله بين ي ديه من الليل قبل حطمة النَّاس من المزدلفة إل
        . منى

  
ن      -باب من قدم ضعفة أهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر  -قال البخاري  ى ب حدثنا يحي

ال      ن شهاب ق ونس، عن اب الم     بكير، ثنا الليث عن ي ال س ن عمر        ق د اهللا ب ان عب د      آ ون عن ه فيقف دم ضعفة أهل يق
ى        دم من نهم من يق دفع، فم ل أن ي المشعر الحرام بليل، فيذآرون اهللا ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف اإلمام وقب

أرخص في أولئك رسول       لصالة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وآان ابن عمر يقول
    . ماهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّ

  
بعثني رسول اهللا صلَّى اهللا    حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال

    . عليه وسلَّم من جمع بليل
  

ول     وقال البخاري اس يق دم       ثنا علي بن عبد اهللا، ثنا سفيان، أخبرني عبد اهللا ابن أبي يزيد سمع ابن عبَّ ا ممن ق أن
    . بّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ليلة المزدلفة في ضعفة أهلهالنَّ
  

ال    اس ق ن عبَّ لَّم          وروى مسلم من حديث ابن جريج أخبرني عطاء عن اب ه وس ي رسول اهللا صلَّى اهللا علي بعث ب
    . من َجمع بسحر مع ثقله

  
ال ثنا سفيان الثوري، ثنا سلمة بن آهيل عن الحسن العرن   وقال اإلمام أحمد دمنا رسول اهللا      ي، عن ابن عبَّاس ق ق

    .   أبني ال ترموا الجمرة حتَّى تطلع الشمس    أغيلمة بني عبد المطلب على حراثنا فجعل يلطح أفخاذنا بيده ويقول
  

    . ما أخال أحدًا يرمي الجمرة حتَّى تطلع الشمس   قال ابن عبَّاس



 

  
    . حمن بن مهدي، عن سفيان الثوري فذآرهوقد رواه أحمد أيضًا عن عبد الر

  
    . وقد رواه أبو داود عن محمد بن آثير، عن الثوري به

  
    . والنسائي عن محمد بن عبد اهللا بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن سفيان الثوري به

  
ف      ع، عن مسعر وس وري  وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد، آالهما عن وآي يان الث

    . آالهما عن سلمة بن آهيل به
  

ن                وقال االمام أحمد ة، عن مقسم، عن اب ن عتيب م اب و األحوص عن األعمش، عن الحك ثنا يحيى بن آدم، ثنا أب
ول            عبَّاس قال ا ويق ل، فجعل يضرب أفخاذن ا سواد من اللي ي أفيضوا ال       مرَّ بنا رسول اهللا ليلة النحر، وعلين أبن

    .   ترموا الجمرة حتَّى تطلع الشمس
  

ال        اس ق ن عبَّ م، عن مقسم، عن اب دَّم رسول اهللا صلَّى اهللا       ثم رواه اإلمام أحمد من حديث المسعودي عن الحك ق
    . عليه وسلَّم ضعفة أهله من المزدلفة بليل فجعل يوصيهم أن ال يرموا جمرة العقبة حتَّى تطلع الشمس

  
ن                    وقال أبو داود ن حبيب عن عطاء، عن اب ات ب زة الزي ا حم ة، ثن ن عقب د ب ا الولي يبة، ثن ي ش ن أب ثنا عثمان اب
أمرهم            عبَّاس قال س، وي ه بغل دِّم ضعفة أهل لَّم يق ه وس ي  -آان رسول اهللا صلَّى اهللا علي رة      يعن وا الجم أن ال يرم

    . -حتَّى تطلع الشمس 
  

    . ن، عن بشر بن السري، عن سفيان، عن حبيبوآذا رواه النسائي عن محمود بن غيال
  
اس    -وهو ابن أبي ثابت  -الطبراني    قال ن عبَّ ناد           عن عطاء، عن اب اد إس ه، وج ات من عهدت زة الزي فخرج حم

    . الحديث، واهللا أعلم
  

ولى أسماء عن أسماء أنه            وقد قال البخاري د اهللا م ن جريج، حدثني عب ة   ثنا مسدد عن يحيى، عن اب ا نزلت ليل
    ؟ يا بني هل غاب القمر   جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت

  
    . ال   قلت

  
    ؟ هل غاب القمر   فصلت ساعة ثم قالت

  
    ! نعم   قلت

  
    . فارتحلوا   قالت

  
    . فارتحلنا فمضينا حتَّى رمت الجمرة، ثم رجعت، فصلت الصبح في منزلها

  
    . يا هنتاه ما أرانا إال قد غسلنا   افقلت له

  
    . يا بني إن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أذن للظعن   فقالت

  
ا      ا ذآرن وع الشمس آم ورواه مسلم من حديث ابن جريج به، فإن آانت أسماء بنت الصديق رمت الجمار قبل طل

م إال أن  هاهنا عن توقيف، فروايتها مقدمة على رواية ابن عبَّاس، أل ن إسناد حديثهما أصح من إسناد حديثه؛ الله
وع الشمس، وأذن للظعن           يقال ل طل وا قب أن ال يرم ان ب إن الغلمان أخف حاًال من النساء وأنشط، فلهذا أمر الغلم

    . في الرمي قبل طلوع الشمس ألنهن أثقل حاًال وأبلغ في التستر، واهللا أعلم
  



 

ي داود         وإن آانت أ ول أب وي األول ق ا، لكن يق ى فعله دم عل اس مق ن عبَّ ا     سماء لم تفعله عن توقيف، فحديث اب ثن
رة          ا رمت الجم ر عن أسماء أنه ي مخب محمد بن خالد الباهلي، ثنا يحيى عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أخبرن

    . بليل
  

    . إنا رمينا الجمرة بليل   قلت
  

    . لى عهد النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّمإنا آنا نصنع هذا ع   قالت
  

تأذنت       ثنا أبو نعيم، ثنا أفلح بن حميد عن القاسم، عن محمد، عن عائشة قالت     وقال البخاري ة، فاس ا المزدلف نزلن
ل     -وآانت امرأة بطيئة  -النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم سودة أن تدفع قبل حطمة النَّاس  دفعت قب ا، ف أذن له ة   ف حطم

ا   لَّم آم ه وس تأذنت رسول اهللا صلَّى اهللا علي ون اس ألن أآ ه، ف ا بدفع م دفعن ى أصبحنا، ث ا نحن حتَّ اس، وأقمن النَّ
    . استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به

  
    . وأخرجه مسلم عن القعنبي، عن أفلح بن حميد به

  
    . لقاسم، عن أبيه، عن عائشة بهوأخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن ا

  
ن عروة،   -ابن عثمان    يعني -ثنا هارون بن عبد اهللا، ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك    وقال أبو داود ، عن هشام ب

ل                عن أبيه، عن عائشة أنها قالت رة قب ة النحر فرمت الجم لمة ليل أم س لَّم ب ه وس أرسل رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . ضت فأفاضت، وآان ذلك اليوم الذي يكون رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّمالفجر، ثم م

  
    . انفرد به أبو داود، وهو إسناد جيد قوي رجاله ثقات -عندها    يعني -   قال أبو داود

  
  
  
  
  
  ذآر تلبيته عليه السالم بالمزدلفة  
  

و األحوص عن      قال مسلم ن           ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا أب رحمن ب د ال درك، عن عب ن م ر ب حصين، عن آثي
    .   لبيك اللهم لبيك    ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام   قال عبد اهللا   يزيد قال

  
  فصل 

  
  ادي محسر في وقوفه عليه السالم بالمشعر الحرام ودفعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس، وإيضاعه في و 
  

    .  ]    البقرة [   . اآلية  } َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُآُروا اللََّه ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم {    قال اهللا تعالى
  

 فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم رآب القصواء حتَّى أتى المشعر الحرام    وقال جابر في حديثه
ع الشمس،     ل أن تطل فاستقبل القبلة فدعا اهللا عز وجلوآبره، وهلَّله ووحَّده، فلم يزل واقفًا حتَّى أسفر جدًا، ودفع قب

        . وأردف الفضل بن عبَّاس وراءه
  

ول        ثنا الحجاج بن منهال، ثنا شعبة عن ابن اسحاق قال   وقال البخاري ن ميمون يق شهدت عمر      سمعت عمرو ب
ر، وإن     إن المشرآين آانوا ال يفيضون حتَّى تطلع الشمس، ويقولون   صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال أشرق ثبي

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أفاض قبل أن تطلع الشمس
  

د     زيد قالثنا عبد اهللا بن رجاء، ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن ي   وقال البخاري خرجت مع عب
اهللا إلى مكة، ثم قدمنا جمعًا فصلى صالتين، آل صالة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين  

ال     طلع الفجر و قائل يقول   طلع الفجر قائل يقول م ق ال        لم يطلع الفجر ث لَّم ق ه وس إن     إن رسول اهللا صلَّى اهللا علي



 

وا، وصالة     هاتين ا ى يعتم ًا حتَّ لصالتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب و العشاء، فال تقدم النَّاس جمع
    .   الفجر هذه الساعة

  
    . لو أن أمير المؤمنين أفاض اآلن أصاب السنة   ثم وقف حتَّى أسفر ثم قال

  
    . فال أدري أقوله آان أسرع، أو دفع عثمان

  
    . حتَّى رمى جمرة العقبة يوم النحرفلم يزل يلبي 

  
د           وقال الحافظ البيهقي ن محم ى ب ا يحي يباني، ثن وب الش ن يعق أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، أنبأنا أبو عبد اهللا محمد ب

ن     يس ب ن ق بن يحيى، ثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسي، ثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج، عن محمد ب
ال           المسور بن مخرمة قالمخرمة، عن  م ق ه، ث ى علي د اهللا وأثن ة، فحم ا رسول اهللا بعرف إن أهل         خطبن د ف ا بع أم

ائم     ل عم ال مث الشرك واألوثان آانوا يدفعون من هاهنا عند غروب الشمس حتَّى تكون الشمس على رؤوس الجب
ى رؤوس    الرجال على رؤوسها، هدينا مخالف لهديهم، وآانوا يدفعون من المشع وع الشمس عل ر الحرام عند طل

    .   الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها، هدينا مخالف لهديهم
  
    . ورواه عبد اهللا بن ادريس عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسًال   قال
  

اس أن رسول   ثنا أبو خالد سليمان بن حيان سمعت األعمش عن الحكم، عن مقسم   وقال اإلمام أحمد ، عن ابن عبَّ
    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس

  
ن     وقال البخاري ثنا زهير بن حرب، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي عن يونس اإليلي، عن الزُّهري، عن عبيد اهللا ب

م أردف الفضل من      عبد اهللا بن عبَّاس أن أسامة آان ردف النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّ ة، ث ى المزدلف م من عرفة إل
    . المزدلفة إلى منى

  
    . لم يزل النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يلبي حتَّى رمى جمرة العقبة   فكالهما قال   قال
  

    . ورواه ابن جريج عن عطاء، عن ابن عبَّاس
  

ي مع     ر، عن أب ي الزبي اس         وروى مسلم من حديث الليث بن سعد عن أب ن عبَّ اس، عن الفضل ب ن عبَّ د، عن اب ب
وا   ين دفع اس ح ع للن داة جم ة وغ ية عرف ي عش ال ف ه ق لَّم أن ه وس ان رديف رسول اهللا صلَّى اهللا علي يكم     وآ عل

    .   عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة    وهو آاف ناقته، حتَّى دخل محسرًا، وهو من منى قال   بالسكينة
  
    . ولم يزل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يلبي حتَّى رمى الجمرة   قال
  

ري،       -باب اإليضاع في وادي محسر  -وقال الحافظ البيهقي  و عمرو المق أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ، أخبرني أب
ثنا حاتم بن إسماعيل،     عمار، وأبو بكر ابن ابي شيبة قاالوأبو بكر الوراق، أنبأنا الحسن بن سفيان، ثنا هشام بن 

    . حتَّى إذا أتى محسرًا حرك قليًال   ثنا جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر في حج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال
  

    . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر ابن شيبة
  

لَّم        أبي الزبير، عن جابر قال ثم روى البيهقي من حديث سفيان الثوري عن ه وس أفاض رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر، وأمرهم أن يرموا الجمار بمثل حصى الخذف

  
    .   خذوا عني مناسككم، لعلي ال أراآم بعد عامي هذا    وقال

  
ن     ثم روى البيهقي من حديث ال د اهللا اب ه، عن عبي ثوري عن عبد الرحمن بن الحارث، عن زيد بن علي، عن أبي

أبي رافع، عن علي أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أفاض من جمع حتَّى أتى محسرًا، فقرع ناقته حتَّى جاوز 
    . الوادي فوقف، ثم أردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها، هكذا رواه مختصرًا

  



 

اش            اإلمام أحمدوقد قال  ن عي ن الحارث ب رحمن ب د ال ن عب فيان ب ثنا أبو أحمد محمد بن عبد اهللا الزبيري، ثنا س
ال   ي ق وقف رسول اهللا صلَّى اهللا       ابن أبي ربيعة عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد اهللا ابن أبي رافع، عن عل

ة آله       عليه وسلَّم بعرفة فقال ف، وعرف وأفاض حين غابت الشمس، وأردف أسامة فجعل          ا موقف إن هذا الموق
    .   السكينة أيها النَّاس    يعنق على بعيرة، والنَّاس يضربون يمينًا وشماًال ال يلتفت إليهم، ويقول

  
ال  ذا      ثم أتى جمعًا فصلى بهم الصالتين المغرب والعشاء، ثم بات حتَّى أصبح، ثم أتى قزح فوقف على قزح فق ه

م حبسها،      الموقف وجمع آلها موقف ثم سار حتَّى أتى محسرًا فوقف عليه، فقرع دابته فخبت حتَّى جاز الوادي ث
    .   هذا المنحر، ومنى آلها منحر    ثم أردف الفضل وسار حتَّى أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال

  
ابة     قال ة ش ثعم فقالت    واستفتته جاري ه فريضة اهللا في الحج، فهل               من خ د أدرآت د، وق د أفن ر ق ي شيخ آبي إن أب

    ؟ يجزئ عنه أن أودي عنه
  
    .   فأدي عن أبيك ! نعم    قال
  
    ؟ يا رسول اهللا، ِلَم لويت عنق ابن عمك   ولوى عنق الفضل فقال له العبَّاس   قال
  
    .   ابة، فلم آمن الشيطان عليهمارأيت شابًا وش    قال
  
    . يا رسول اهللا حلقت قبل أن أنحر   ثم جاءه رجل فقال   قال
  
    .   إنحر وال حرج    قال
  

    . يا رسول اهللا إني أفضت قبل أن أحلق   ثم أتاه آخر فقال
  
    .   إحلق أو قصِّر وال حرج    قال
  

    .   يا بني عبد المطلب سقايتكم، ولوال أن يغلبكم النَّاس عليها لنزعت معكم    فطاف، ثم أتى زمزم فقالثم أتى البيت 
  

    . وقد رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري
  

    . ورواه التِّرمذي عن بندار، عن أبي أحمد الزبيري
  

    . مد، عن يحيى بن آدموابن ماجه عن علي بن مح
  

    . حسن صحيح، ال نعرفه من حديث علي إال من هذا الوجه   وقال التِّرمذي
  

قصة الخثعمية، وهو في الصحيحين     وله شواهد من وجوه صحيحة مخرجة في الصحاح وغيرها، فمن ذلك   قلت
    . لك ما تيسرمن طريق الفضل، وتقدمت في حديث جابر، وسنذآر من ذ

  
    . إنما آان ذلك من األعراب   وقد حكى البيهقي بإسناد عن ابن عبَّاس أنه أنكر اإلسراع في وادي محسر وقال

  
    . والمثبت مقدم على النافي   قال
  

    . وفي ثبوته عنه نظر، واهللا أعلم   قلت
  

ا       وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول اهللا، وصح من صنيع ا        ا آان ي بكر وعمر أنهم لشيخين أب
    . يفعالن ذلك

  
دران، عن         ن المستهل المعروف ب اذ ب ن مع فروى البيهقي عن الحاآم، عن النجاد وغيره، عن أبي علي محمد ب

     القعنبي، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة أن عمر آان يوضع ويقول



 

  
  مخالُف ديَن النصارى ديُنها * ها إليَك َتعُدوا قلقًا وضيُن

  
  ذآر رميه عليه السالم جمرة العقبة وحدها يوم النحر  
  

    . وآيف رماها، ومتى رماها، ومن أي موضع رماها، وبكم رماها، وقطعة التلبية حين رماها
  

ه السالم ل     ه علي ي   قد تقدم من حديث أسامة والفضل وغيرهما من الصحابة رضي اهللا عنهم أجمعين أن زل يلب م ي
    . حتَّى رمى جمرة العقبة

  
إمام األئمة محمد بن اسحاق    يعني -أنبأنا اإلمام أبو عثمان، أنبانا أبو طاهر ابن خزيمة، أنبأنا جدي    وقال البيهقي
ال         -بن خزيمة  د اهللا ق ل، عن عب ي وائ قيق، عن أب ن ش ّي      ، ثنا علي بن حجر، ثنا شريك عن عامر ب رمقت النَّب

    . ى اهللا عليه وسلَّم فلم يزل يلبي حتَّى رمى جمرة العقبة بأول حصاةصلَّ
  

ي         ه، عن عل د عن أبي ن محم ر ب وبه عن ابن خزيمة، ثنا عمر بن حفص الشيباني، ثنا حفص بن غياث، ثنا جعف
ى رمى جم        بن الحسين، عن ابن عبَّاس، عن الفضل قال ي حت زل يلب رة أفضت مع رسول اهللا من عرفات، فلم ي

    . العقبة، يكبر مع آل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة
  

وهذه زيادة غريبة ليست في الروايات المشهورة عن ابن عبَّاس عن الفضل، وإن آان ابن خزيمة قد    قال البيهقي
    . اختارها

  
ي    أفضت مع الحسين بن علي،    حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال   وقال محمد بن اسحاق ا أزال أسمعه يلب فم

    . حتَّى رمى جمرة العقبة، فلما قذفها أمسك
  

    ؟ ما هذا   فقلت
  

لَّم          فقال ه وس ي أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ة، وأخبرن رأيت أبي علي ابن أبي طالب يلبي حتَّى رمى جمرة العقب
    . آان يفعل ذلك

  
ه    وتقدم من حديث الليث عن أبي الزبير، عن أبي معبد،  ّي صلَّى اهللا علي عن ابن عبَّاس، عن أخيه الفضل أن النَّب

    . وسلَّم أمر النَّاس في وادي محسر بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة
  

    . رواه مسلم
  

وم النحر       حدثني الفضل قال   وقال أبو العالية عن ابن عبَّاس لَّم غداة ي هات      قال لي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
ال            فالقط لي حصا ده فق ل حصى الخذف، فوضعهن في ي ه حصيات مث ال هؤالء،         فلقطت ل ال هؤالء، بأمث بأمث

    .   وإياآم والغلو فإنما أهلك من آان قبلكم الغلو في الدين
  

    . رواه البيهقي
  

ه    ابر في حديث م سلك الطر           وقال ج يًال ث ى بطن محسر فحرك قل ى أت رة       حتَّ ى الجم ي تخرج عل يق الوسطى الت
ل حصى الخذف رمى من بطن           ا، مث الكبرى، حتَّى أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع آل حصاة منه

    . الوادي
  

  ص/ج  (   . رواه مسلم
  

د     رمى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم الجمرة يوم    وقال جابر رضي اهللا عنه   وقال البخاري النحر ضحى، ورمى بع
    . ذلك بعد الزوال

  



 

ال           ابرًا ق ر سمع ج و الزبي ي أب ن جريج، أخبرن رمى     وهذا الحديث الذي علَّقه البخاري أسنده مسلم من حديث اب
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس

  
    . رمى عبد اهللا من بطن الوادي   إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال وفي الصحيحين من حديث األعمش عن

  
    . يا أبا عبد الرحمن إن ناسًا يرمونها من فوقها   فقلت

  
    . والذي ال إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة   فقال

  
    . لفظ البخاري

  
رة       م، عن عبد الرحمن، عن عبد اهللا بن مسعود وفي لفظ له من حديث شعبة عن الحكم، عن ابراهي ى الجم ه أت أن

    . الكبرى فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع
  

    . هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة   وقال
  

لَّم قاله ابن عمر عن النَّبّي صلَّى اهللا -باب من رمى الجمار بسبع يكبر مع آل حصاة  -ثم قال البخاري      عليه وس
وهذا إنما يعرف في حديث جابر من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر آما تقدم أنه أتى الجمرة، فرماها 

    . بسبع حصيات يكبِّر مع آل حصاة منها مثل حصى الخذف
  

د  ن   وقد روى البخاري في هذه الترجمة من حديث األعمش عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عب اهللا ب
ره       مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع آل حصاة ثم قال ه غي ذي ال إل من هاهنا وال

    . قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة
  

رة       أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد اهللا قال   وروى مسلم من حديث ابن جريج رأيت رسول اهللا يرمي الجم
    . حصى الخذف بسبع مثل

  
ي  -ثنا يحيى بن زآريا، ثنا حجاج عن الحكم، عن أبي القاسم     وقال اإلمام أحمد اس أن    -مقسماً    يعن ن عبَّ ، عن اب

    . النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم رمى الجمرة جمرة العقبة يوم النحر راآبًا
  

    . حسن   أبي زائدة، وقالورواه التِّرمذي عن أحمد بن منيع، عن يحيى ابن زآريا ابن 
  

    . وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن أبي خالد األحمر، عن الحجاج بن أرطاة به
  

ن األحوص،      ن عمرو ب وقد روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقي من حديث يزيد بن زياد عن سليمان ب
 صلَّى اهللا عليه وسلَّم يرمي الجمار من بطن الوادي وهو راآب   رأيت رسول اهللا   عن أمه أم جندب األزدّية قالت

الوا       ه يستره، فسألت عن الرجل فق ال          يكبر مع آل حصاة، ورجل من خلف اس فق ازدحم النَّ اس، ف ن عبَّ الفضل ب
    .   فارموه بمثل حصى الخذفيا أيها النَّاس، ال يقتل بعضكم بعضًا، وإذا رميتم الجمرة     النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . لفظ أبي داود

  
ه   ة ل م                  قالت    وفي رواي م يق اس ول رًا فرمى، ورمى النَّ ين أصابعه حج ًا، ورأيت ب ة راآب رة العقب د جم ه عن رأيت

    . عندها
  

ة  رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو راآ    والبن ماجه قالت ى بغل ذآر    . ب عل
    . الحديث

  
        . وذآر البغلة هاهنا غريب جدًا

  



 

رأيت رسول    أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد اهللا يقول   وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج
ول      وم النحر ويق ه ي ى راحلت ي ال         اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يرمي الجمرة عل إني ال أدري لعل لتأخذوا مناسككم، ف

    .   أحج بعد حجتي هذه
  

ول             ه أم الحصين سمعتها تق ن الحصين، عن جدت ى ب ي أنيسة عن يحي ن أب    وروى مسلم أيضًا من حديث زيد اب
ى           ة وانصرف وهو عل رة العقب ه حين رمى جم وداع، فرأيت  حججت مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حجة ال

    .   لتأخذوا مناسككم، فإني ال أدري لعلي ال أحج بعد حجتي هذه    راحلته يوم النحر وهو يقول
  

ّي صلَّى        حججت مع رسول اهللا حجة الوداع، فرأيت أسامة وبالًال، أحدهما   قالت   وفي رواية ة النَّب آخذ بخطام ناق
    . ه من الحر حتَّى رمى جمرة العقبةرافع ثوبه يستر   اهللا عليه وسلَّم، واآلخر

  
ه               وقال اإلمام أحمد ي أن د اهللا الكالب ن عب ة ب ا قدام ل، ثن ن ناب ا أيمن ب ري، ثن ثنا أبو أحمد محمد بن عبد اهللا الزبي

ه صهباء، ال                ة ل ى ناق وم النحر عل وادي ي ة من بطن ال رة العقب لَّم رمى جم ه وس رأى رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . رد، وال إليك إليكضرب وال ط

  
ن            تهم عن أيمن ب دي، ثالث ن طارق الزبي رة موسى ب ي ق ورواه أحمد أيضًا عن وآيع، ومعتمر ابن سليمان، وأب

    . نائل به
  

    . ورواه أيضًا عن أبي قرة، عن سفيان الثوري، عن أيمن
  

    . وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث وآيع به
  

    . هذا حديث حسن صحيح   ن منيع، عن مروان بن معاوية، عن أيمن بن نابل به، وقالورواه التِّرمذي عن أحمد ب
  

د اهللا        وقال اإلمام أحمد ا عب ون، ثن ن ميم ي  -ثنا نوح ب ال    -العمري     يعن افع ق رة         عن ن ن عمر يرمي جم ان اب آ
ان      العقبة على دابته يوم النحر، وآان ال يأتي سائرها بعد ذلك إال ماشيًا، وز لَّم آ ه وس ّي صلَّى اهللا علي عم أن النَّب

    . ال يأتيها إال ماشيًا ذاهبًا وراجعًا
  

    . ورواه أبو داود عن القعنبي، عن عبد اهللا العمري به
  
    . فصل انصراف رسول اهللا إلى المنحر واشراآه سيدنا علي بالهدي 
  

م           ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثالثًا وستين بيده،    قال جابر ه، ث ر، وأشرآه في هدي ا غب ًا فنحر م م أعطى علي ث
    . أمر من آل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأآال من لحمها، وشربا من مرقها، وسنتكلم على هذا الحديث

  
راهيم التيمي، عن             وقال اإلمام أحمد بن حنبل ن اب د ب د األعرج، عن محم ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن حمي

ال  عبد الر لَّم ق لَّم         حمن بن معاذ، عن رجل من أصحاب النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس ه وس ّي صلَّى اهللا علي خطب النَّب
لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، واألنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة      بمنى ونزلهم منازلهم فقال

    .   القبلة، ثم لينزل النَّاس حولهم
  
    . وعلَّمهم مناسكهم، ففتحت أسماع أهل منى حتَّى سمعوه في منازلهم   قال
  
    .   إرموا الجمرة بمثل حصى الخذف    فسمعته يقول   قال
  

    .   ثم لينزل النَّاس حولهم    وآذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل إلى قوله
  

    . د الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، وأبو داود عن مسدد، عن عبد الوارثوقد رواه اإلمام أحمد عن عب
  



 

راهيم التيمي،       ن إب د ب وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن عبد الوارث، عن حميد بن قيس األعرج، عن محم
ى، ففتحت       عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال لَّم ونحن بمن ى    خطبنا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس أسماعنا حتَّ

    . الحديث  . آأنَّا نسمع ما يقول
  

دي، وأن جماعة               ي طالب في اله ن أب ي اب لَّم أشرك عل ه وس د اهللا أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ذآر جابر بن عب
بل، وأن رسول اهللا  الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي جاء به رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم مائة من اإل

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم نحر بيده الكريمة ثالثًا وستين بدنة
  

    . وذلك مناسب لعمره عليه السالم فإنه آان ثالثًا وستين سنة   قال ابن حبان وغيره
  

ى عن الحك      وقد قال اإلمام أحمد م، عن مقسم،   ثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير، ثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليل
ا          عن ابن عبَّاس قال تين، وأمر ببقيته ده س ا بي نحر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في الحج مائة بدنة، نحر منه

    . فنحرت، وأخذ من آل بدنة بضعة، فجمعت في قدر فأآل منها، وحسى من مرقها
  
    . لبيت حنت آما تحن إلى أوالدهاونحر يوم الحديبية سبعين فيها جمل أبي جهل، فلما صدت عن ا   قال
  

ن       وري، عن اب فيان الث وقد روى ابن ماجه بعضه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد عن وآيع، عن س
    . أبي ليلى به

  
د      وقال اإلمام أحمد ثنا يعقوب، ثنا أبي عن محمد بن إسحاق، حدثني رجل عن عبد اهللا ابن أبي نجيح، عن مجاه

ًا     ابن عبَّاس قال بن جبر، عن أهدى رسول اهللا في حجة الوداع مائة بدنة، نحر منها ثالثين بدنة بيده، ثم أمر علي
    . فنحر ما بقي منها

  
ة من              وقال ر جدي ا من آل بعي يئًا، وخذ لن ا ش قسِّم لحومها وجلودها، وجاللها بين النَّاس، وال تعطين جزَّارًا منه

    . ففعل   واحدة، حتَّى نأآل من لحمها، ونحسو من مرقها،لحم، واجعلها في قدر 
  

ال  لَّم         وثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن ابن أبي ليلى، عن علي ق ه وس ي رسول اهللا صلَّى اهللا علي أمرن
    . أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها، وجلودها وأجلتها، وأن ال أعطي الجزار منها شيئًا

  
    .   نحن نعطيه من عندنا    وقال

  
ثنا محمد بن حاتم، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا عبد اهللا بن المبارك عن حرملة بن عمران، عن     وقال أبو داود

ال  ى          عبد اهللا بن الحارث األزدّي سمعت عرفة بن الحارث الكندي ق لَّم وأت ه وس شهدت رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . فدعي له علي   أدع لي أبا حسن    البالبدن فق

  
ه             خذ بأسفل الحربة    فقال رغ رآب بغلت ا ف دن، فلم ا الب ا به م طعن ا ث وأخذ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بأعاله

    . وأردف عليًا
  

    . تفرد به أبو داود، وفي إسناده ومتنه غرابة، واهللا أعلم
  

ي القاسم               أحمد وقال اإلمام م عن أب ن أرطأة عن الحك ا الحجاج ب د اهللا، أنبأن ا عب  -حدثنا أحمد بن الحجاج، أنبأن
    . رمى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم جمرة العقبة ثم ذبح، ثم حلق   عن ابن عبَّاس قال -مقسما    يعني

  
    . قرة، وضحى هو بكبشين أملحينوقد ادعى ابن حزم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، وأهدى بمنى ب

  
  صفة حلقه رأسه الكريم عليه الصالة والتسليم  
  

ه     قال اإلمام أحمد ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزُّهري، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . وسلَّم حلق في حجته

  



 

    . ، عن عبد الرزاق-راهويه ابن    هو -ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم 
  

ه        آان عبد اهللا بن عمر يقول   قال نافع   ثنا أبو اليمان، ثنا شعيب قال   وقال البخاري ق رسول اهللا صلَّى اهللا علي حل
    . وسلَّم في حجته

  
    . ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة عن نافع به

  
ن أ     وقال البخاري د ب ال           ثنا عبد اهللا بن محم ن عمر ق د اهللا ب افع أن عب ن أسماء عن ن ة ب ا جويري ق     سماء، ثن حل

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وطائفة من أصحابه، وقصَّر بعضهم
  

    . رواه مسلم من حديث الليث عن نافع به
  

د اهللا   وزاد ال عب لَّم   ق ه وس ال رسول اهللا صلَّى اهللا علي ين    ق رحم اهللا المحلق الوا   ي رتين، ق رة أو م ا رسول اهللا    م ي
    ؟ والمقصرين

  
    .   والمقصرين    قال
  

ا                    وقال مسلم ه أنه ن الحصين، عن جدت ى ب و داود الطيالسي عن يحي ع، وأب ا وآي يبة، ثن ي ش ن أب و بكر اب ثنا أب
    . ثالثًا، وللمقصرين مرة سمعت رسول اهللا في حجة الوداع دعا للمحلقين

  
    . في حجة الوداع   ولم يقل وآيع

  
    . وهكذا روى هذا الحديث مسلم من حديث مالك

  
ه،       رحمن عن أبي د ال ن عب وعبد اهللا عن نافع، عن ابن عمر، وعمارة عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، والعالء ب

    . عن أبي هريرة
  

أن رسول اهللا     حفص ابن غياث عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالكثنا يحيى بن يحيى، ثنا    وقال مسلم
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر

  
    . وأشار إلى جانبه األيمن ثم األيسر، ثم جعل يعطيه النَّاس   خذ    ثم قال للحالق

  
    . لق شقه األيمن، فقسَّمه بين النَّاس، من شعرة أو شعرتين، وأعطى شقه األيسر ألبي طلحةأنه ح   وفي رواية

  
    . أنه أعطى األيمن ألبي طلحة وأعطاه األيسر، وأمره أن يقسمه بين النَّاس   وفي رواية له

  
رأيت رسول اهللا صلَّى    الحدثنا سليمان بن حرب، ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، عن أنس ق   وقال اإلمام أحمد

    . اهللا عليه وسلَّم والحالق يحلقه، وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن يقع شعرة إال في يد رجل
  

    . انفرد به أحمد
  
    . فصل تحلله صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعد رمي جمرة العقبة 
  

ه عائشة      ثم لبس عليه السالم ثيابه، وتطيب بعد ما رمى جمرة العقبة، ونح ل أن يطوف بالبيت طيَّبت ر هديه، وقب
    . أم المؤمنين

  
د      -ابن عيينة    ثنا علي بن عبد اهللا بن المديني، ثنا سفيان هو   قال البخاري ن محم ن القاسم ب رحمن ب -، ثنا عبد ال

ول    يقول -وآان أفضل أهل زمانه  -أنه سمع أباه  -وآان أفضل أهل زمانه  طيَّبت رسول اهللا      إنه سمع عائشة تق
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها

  



 

ن القاسم، عن             ثنا يعقوب الدورقي، وأحمد بن منيع قاال   وقال مسلم رحمن ب د ال ا منصور عن عب يم، أنبأن ثنا هش
ل أن يطوف     آنت أطيب رسول اهللا صلَّ   أبيه، عن عائشة قالت وم النحر قب ى اهللا عليه وسلَّم قبل أن يحرم ويحل ي
    . بالبيت بطيب فيه مسك

  
ه       وروى النسائي من حديث سفيان بن عيينة عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت    طيبت رسول اهللا لحرم

    . حين أحرم، ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت
  

ال     وقال الشافعي الم ق ه        قالت عائشة     أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن س ا طيَّبت رسول اهللا لحل أن
    . وإحرامه

  
    . ورواه عبد الرزاق عن معمر، عن الزُّهري، عن سالم، عن عائشة فذآره

  
ه سمع عروة وا      ن عروة أن ران عن    وفي الصحيحين من حديث ابن جريج أخبرني عمر بن عبد اهللا ب لقاسم يخب

    . طيبت رسول اهللا بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل واإلحرام   عائشة أنها قالت
  

    . ورواه مسلم من حديث الضحاك بن عثمان عن أبي الرحال، عن أمه عمرة، عن عائشة به
  

تم        اس أنه قالوقال سفيان الثوري عن سلمة بن آهيل، عن الحسن العوفي، عن ابن عبَّ د حلل رة فق تم الجم إذا رمي
    . من آل شيء آان عليكم حرامًا إال النساء حتَّى تطوفوا بالبيت

  
    ؟ والطيب يا أبا العبَّاس   فقال رجل

  
    ؟ إني رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب هو أم ال   فقال له

  
لمة       وقال محمد بن إسحاق لمة، عن أم س حدثني أبو عبيدة عن عبد اهللا بن زمعة، عن أبيه، وأمه زينب بنت أم س

دخل وهب      قالت آانت الليلة التي يدور فيها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ليلة النحر، فكان رسول اهللا عندي، ف
    . بن زمعة، ورجل من آل أبي أمية متقمصين

  
      ؟ أفضتما    ى اهللا عليه وسلَّمفقال لهما رسول اهللا صلَّ

  
    . ال   قاال
  
    . فنزعاهما   فانزعا قميصكما    قال
  

    ؟ وِلَم يا رسول اهللا   فقال له وهب
  

ه        فقال إال  هذا يوم أرخص لكم فيه إذا رميتم الجمرة ونحرتم هديًا، إن آان لكم فقد حللتم من آل شيء حرمتم من
    .   النساء حتَّى تطوفوا بالبيت، فإذا رميتم ولم تفيضوا صرتم حرمًا آما آنتم أول مرة حتَّى تطوفوا بالبيت

  
    . وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، آالهما عن ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، فذآره

  
    . بي إسحاق، عن أبي المثنى العنبري، عن يحيى بن معينوأخرجه البيهقي عن الحاآم، عن أبي بكر، عن أ

  
خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من    وحدثتني أم قيس بنت محصن قالت   قال أبو عبيدة   وزاد في آخره

ا              ألتهم فأخبروه ا، فس ديهم يحملونه ى أي يًا وقمصهم عل ا عش وا إلين م رجع وم النحر، ث بني أسد متقمصين عشية ي
    . ل ما قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لوهب بن زمعة وصاحبهبمث
  

    . وهذا الحديث غريب جدًا، ال أعلم أحدا من العلماء قال به
  
  ذآر إفاضته صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى البيت العتيق  



 

  
د المطلب    ثم رآب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأفاض إلى البيت فصلى بمك   قال جابر ي عب ة الظهر، فأتى بن

    . وهم يسقون على زمزم
  

م        فقال قايتكم لنزعت معك ى س ه       انزعوا بني عبد المطلب فلوال أن تغلبكم النَّاس عل وًا فشرب من اولوه دل رواه   . فن
    . مسلم

  
رغ صلى الظهر      ففي هذا السياق ما يدل على أنه عليه السالم رآب الى مكة قبل الزوال فطاف بال ا ف م لم بيت، ث

    . هناك
  

ن عمر أن           وقال مسلم أيضًا افع، عن اب ن عمر عن ن أخبرنا محمد بن رافع، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا عبيد اهللا ب
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى

  
    . وهذا خالف حديث جابر، وآالهما عند مسلم

  
أنه عليه السالم صلى الظهر بمكة، ثم رجع إلى منى، فوجد النَّاس ينتظرونه فصلى     فإن عللنا بهما أمكن أن يقال

    . بهم، واهللا أعلم
  

د           ان ق ل، وإن آ ار طوي ان صيفًا والنه ك الوقت آ ن، ألن ذل ورجوعه عليه السالم إلى منى في وقت الظهر ممك
ه   صدر منه عليه السالم أفعال آث دًا ولكن يرة في صدر هذا النهار، فإنه دفع فيه من المزدلفة بعد ما أسفر الفجر ج

    . قبل طلوع الشمس، ثم قدم منى فبدأ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات
  

در             ة بضعة، ووضعت في ق م ُأخذت من آل بدن ة، ث ة المائ ي بقي  ثم جاء فنحر بيده ثالثًا وستين بدنة، ونحر عل
    . وطبخت حتَّى نضجت فأآل من ذلك اللَّحم، وشرب من ذلك المرق

  
ه السالم      د خطب علي وفي غبون ذلك حلق رأسه عليه السالم وتطيَّب، فلما فرغ من هذا آله رآب إلى البيت، وق

    . مفي هذا اليوم خطبة عظيمة، ولست أدري أآانت قبل ذهابه إلى البيت أو بعد رجوعه منه إلى منى، فاهللا أعل
  

ا ثبت في صحيح        روة، آم والقصد أنه رآب الى البيت فطاف به سبعة أطواف راآبًا، ولم يطف بين الصفا والم
    . مسلم عن جابر وعائشة رضي اهللا عنهما ثم شرب من ماء زمزم، ومن نبيذ تمر من ماء زمزم

  
    . اه جابرإنه عليه السالم صلى الظهر بمكة آما رو   فهذا آله مما يقوي قول من قال

  
    . ويحتمل أنه رجع الى منى في آخر وقت الظهر، فصلى بأصحابه بمنى الظهر أيضًا

  
ه، واهللا         ات الصحيحة في ذور لتعارض الرواي ه، وهو مع وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم، فلم يدر ما يقول في

    . أعلم
  

ن إسحاق، عن            الثنا علي بن بحر، وعبد اهللا بن سعيد المعني قا   وقال أبو داود د ب د األحمر عن محم و خال ثنا أب
ه حين             عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت  لَّم من آخر يوم ه وس أفاض رسول اهللا صلَّى اهللا علي

رة بسبع          رة، إذا زالت الشمس آل جم صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمى الجم
    . مع آل حصاةحصيات، يكبر 

  
م                  قال ابن حزم ا واهللا أعل ة، وهم وم النحر بمك ه السالم صلى الظهر ي ه علي ى أن ا عل د اتفق فهذا جابر وعائشة ق

    . أضبط لذلك من ابن عمر
  

ان      آذا قال ة إن آ وليس بشيء، فإن رواية عائشة هذه ليست ناصة أنه عليه السالم صلى الظهر بمكة، بل محتمل
ى       المحفوظ في ل عل ك دلي إن ذل به، ف الرواية حتَّى صلى الظهر، وإن آانت الرواية حين صلى الظهر، وهو األش

    . أنه عليه السالم صلى الظهر بمنى قبل أن يذهب إلى البيت، وهو محتمل، واهللا سبحانه وتعالى أعلم
  



 

    . يرآب إلى البيت وعلى هذا فيبقى مخالفًا لحديث جابر، فإن هذا يقتضي أنه صلى الظهر بمنى قبل أن
  

    . وحديث جابر يقتضي أنه رآب إلى البيت قبل أن يصلي الظهر، وصالها بمكة
  

ي        وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عبَّاس   وقد قال البخاري لَّم يعن ه وس ّي صلَّى اهللا علي ارة      أخَّر النَّب طواف الزي
رج   إلى الليل وهذا والذي علَّقه البخاري، فقد وراه  دي، وف النَّاس من حديث يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مه

ر    لَّم أخَّ ه وس ّي صلَّى اهللا علي اس أن النَّب ن عبَّ ر، عن عائشة واب ي الزبي وري، عن أب فيان الث ن ميمون عن س ب
    . الطواف يوم النحر إلى الليل

  
    . ورواه أهل السنن األربعة من حديث سفيان به

  
    . سنح   وقال التِّرمذي

  
حدثنا محمد بن عبد اهللا، ثنا سفيان عن أبي الزبير، عن عائشة، وابن عمر أن رسول اهللا صلَّى    وقال اإلمام أحمد

    . اهللا عليه وسلَّم زار ليًال
  

    . إلى العشي صح ذلك   فإن حمل هذا على أنه أخَّر ذلك إلى ما بعد الزوال، آأنه يقول
  

    . لغروب فهو بعيد جدًاوأما إن ُحمل على ما بعد ا
  

ارًا، وشرب من               وم النحر نه ه السالم طاف ي ه علي ومخالف لما ثبت في األحاديث الصحيحة المشهورة من أن
    . سقاية زمزم

  
    . وأما الطواف الذي ذهب في الليل إلى البيت بسببه فهو طواف الوداع

  
وداع       ومن الرواة من يعبر عنه بطواف الزيارة آما سنذآره إن شاء  ل طواف ال ارة محضة قب اهللا، أو طواف زي

    . وبعد طواف الصدر الذي هو طواف الفرض
  

    . وقد ورد حديث سنذآره في موضعه
  

    . أن رسول اهللا آان يزور البيت آل ليلة من ليالي منى، وهذا بعيد أيضًا، واهللا أعلم
  

ن ق        ه، عن عائشة أن          وقد روى الحافظ البيهقي من حديث عمرو ب رحمن، عن القاسم، عن أبي د ال يس عن عب
    . رسول اهللا أذَّن ألصحابه، فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم مع نسائه ليًال

  
    . وهذا حديث غريب جدًا أيضًا

  
    . م أخَّر الطواف يوم النحر إلى الليلوهذا قول طاوس وعروة بن الزبير أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّ

  
زوال،      والصحيح من الروايات، وعليه الجمهور ل ال أنه عليه السالم طاف يوم النحر بالنهار، واألشبه أنه آان قب

    . ويحتمل أن يكون بعده، واهللا أعلم
  

د المطلب يستقون      أنه عليه السالم لما قدم مكة طاف بالبيت سبعًا وهو راآب، ثم جا   والمقصود و عب زم وبن ء زم
    . منها، ويسقون النَّاس فتناول منها دلوًا فشرب منه وأفرغ عليه منه

  
ي      آما قال مسلم د اهللا المزن أخبرنا محمد بن منهال الضرير، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حميد الطويل عن بكر بن عب

دم ا      سمع ابن عبَّاس يقول ة، ق د الكعب ه أسامة         وهو جالس معه عن ه، وخلف ى راحلت لَّم عل ه وس ّي صلَّى اهللا علي لنَّب
    . فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب، وسقى فضله أسامة

  
    .   أحسنتم وأجملتم هكذا فاصنعوا    وقال



 

  
    . فنحن ال نريد أن نغير ما أمر به رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال ابن عبَّاس

  
ذ،        ن بكر أن أعرابيًا قال البن عبَّاسوفي رواية ع تم تسقون النَّبّي مالي أرى بني عمكم يسقون اللبن والعسل، وأن

    .  ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل
  

    . فذآر له ابن عبَّاس هذا الحديث
  

ة     حدثنا روح، ثنا حماد عن حميد، عن بكر، عن عبد اهللا أن أعرابيًا قال البن عبَّاس   وقال أحمد ما شأن آل معاوي
    ؟ يسقون الماء والعسل، وآل فالن يسقون اللبن، وأنتم تسقون النَّبّيذ، أمن بخل بكم أم حاجة

  
اس ن عبَّ ال اب د،     فق ن زي امة ب ه أس ا ورديف لَّم جاءن ه وس ة، ولكن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا بخل وال حاج ا بن م

    . فشرب منه -ية نبيذ السقا   يعني -فاستسقى فسقيناه من هذا 
  

    .   أحسنتم هكذا فاصنعوا    وقال
  

ن        اس، وداود ب ن عبَّ د اهللا ب ن عبي د اهللا ب ورواه أحمد عن روح ومحمد بن بكر عن ابن جريج، عن حسين بن عب
    . علي بن عبد اهللا بن عبَّاس عن ابن عبَّاس فذآره

  
اس أن رسول اهللا      وروى البخاري عن إسحاق بن سليمان، حدَّثنا خال ن عبَّ ة عن اب د عن خالد الحذاء، عن عكرم

    . جاء الى السِّقاية فاستقى
  

    . يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول اهللا بشراب من عندها   فقال العبَّاس
  

      ! اسقني     فقال
  

    . يا رسول اهللا إنهم يجعلون أيديهم فيه   فقال
  
      ! اسقني     قال
  

    . فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها
  

    .   اعملوا فإنكم على عمل صالح    فقال
  

    .   وأشار إلى عاتقه -عاتقه    يعني -لوال أن تغلبوا لنزعت حتَّى أضع الحبل على هذه     ثم قال
  

زم فشرب وهو        اس قالوعنده من حديث عاصم عن الشعبي أن ابن عبَّ سقيت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم من زم
    . قائم
  

    . -ما آان يومئذ إال على بعير  -فحلف عكرمة    قال عاصم
  

    . ناقته   وفي رواية
  

اس             وقال اإلمام أحمد ن عبَّ ة، عن اب اد عن عكرم ي زي ن أب د اب ا يزي ه    أ   ثنا هشيم، ثن ن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    .    ! أسقوني     وأتى السقاية فقال   وسلَّم طاف بالبيت وهو على بعير، واستلم الحجر بمحجن آان معه قال

  
    . إن هذا يخوضه النَّاس، ولكنا نأتيك به من البيت   فقالوا

  
    .   ال حاجة لي فيه اسقوني مما تشرب النَّاس    فقال

  



 

ال       اس ق ن عبَّ ة، عن اب دم     وقد روى أبو داود عن مسدد، عن خالد الطحان، عن يزيد ابن أبي زياد، عن عكرم ق
    . -الحديث  -رسول اهللا مكة ونحن نستقي فطاف على راحلته 

  
قيس عن مجاهد، عن ابن  أنبأنا   ثنا حماد عن قيس وقال عفان في حديثه   حدثنا روح وعفان قاال   وقال اإلمام أحمد
ا في                  عبَّاس أنه قال م أفرغناه ا ث م مج فيه وًا فشرب، ث ه دل ا ل زم فنزعن ى زم لَّم إل ه وس جاء النَّبّي صلَّى اهللا علي
    .   لوال أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي    زمزم ثم قال

  
    . انفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم

  
    .  عليه السالم بطوافه األولفصل اآتفاء رسول اهللا 
  

    . ثم إنه صلَّى اهللا عليه وسلَّم لم يعد الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية، بل اآتفى بطوافه األول
  

ر      آما روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج  و الزبي ي أب ول        أخبرن د اهللا يق ن عب ابر ب م يطف      سمعت ج ل
    . ه وسلَّم وأصحابه بين الصفا والمروة إال طوافًا واحدًاالنَّبّي صلَّى اهللا علي

  
    . والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدي وآانوا قارنين   قلت

  
رة    ى العم ت الحج عل ت أدخل ة وآان ال لعائش لَّم ق ه وس لم أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي صحيح مس ت ف ا ثب آم

    .   بيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتكيكفيك طوافك بال    فصارت قارنة
  

ى أن   وعند أصحاب اإلمام أحمد أن قول جابر وأصحابه عام في القارنين والمتمتعين، ولهذا نص اإلمام أحمد عل
وم                ول غريب مأخذه ظاهر عم ل، وهو ق ا تحل ل بينهم ه، وإن تحل المتمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرت

    . الحديث، واهللا أعلم
  

ى طردت           وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتع آما قال المالكية، والشافعية ان وسعيان، حتَّ ه طواف ه يجب علي إن
ًا،     ي موقوف الحنفية ذلك في القارن، وهو من أفراد مذهبهم أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين، ونقلوا ذلك عن عل

انيد  وروى عنه مرفوعًا إلى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ، وقد قدمنا الكالم على ذلك آله عند الطواف، وبيَّنا أن أس
    . ذلك ضعيفة مخالفة لألحاديث الصحيحة، واهللا أعلم

  
  فصل رجوعه عليه الصالة والسالم إلى منى  
  

    . ثم رجع عليه السالم إلى منى بعد ما صلى الظهر بمكة آما دل عليه حديث جابر
  

    . ظهر بمنىرجع فصلى ال   وقال ابن عمر
  

    . رواهما مسلم آما تقدَّم قريبًا، ويمكن الجمع بينهما بوقوع ذلك بمكة وبمنى، واهللا أعلم
  

    . وتوقف ابن حزم في هذا المقام فلم يجزم فيه بشيء، وهو معذور لتعارض النقلين الصحيحين فيه، فاهللا أعلم
  

ه        عن عائشة قالت   وقال محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أفاض رسول اهللا صلَّى اهللا علي
وسلَّم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات، إذا زالت 

    . الشمس آل جمرة بسبع حصيات يكبِّر مع آل حصاة
  

    . ورواه أبو داود منفردًا به
  

    . لى أن ذهابه عليه السالم إلى مكة يوم النحر آان بعد الزوالوهذا يدل ع
  

    . وهذا ينافي حديث ابن عمر قطعًا، وفي منافاته لحديث جابر نظر، واهللا أعلم
  



 

  فصل خطبة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم النحر  
  

وم الشريف خطب      ذا الي ث، ونحن      وقد خطب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في ه ا األحادي واترت به ة ت ة عظيم
    . نذآر منها ما يسره اهللا عز وجل

  
ا                -باب الخطبة أيام منى  -قال البخاري  ن غزوان، ثن ا فضيل ب ن سعيد، ثن ى ب ا يحي د اهللا، ثن ن عب ي ب حدثنا عل

      ؟ ياأيها النَّاس أي يوم هذا    عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم خطب النَّاس يوم النحر فقال
  

    . يوم حرام   قالوا
  
      ؟ فأي بلد هذا    قال
  

    . بلد حرام   قالوا
  
      ؟ فأي شهر هذا    قال
  

    . شهر حرام   قالوا
  
    .   ي بلدآم هذا في شهرآم هذافإن دماءآم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام آحرمة يومكم هذا ف    قال
  
    . فأعادها مرارًا ثم رفع رأسه   قال
  

    .   اللهم هل بلغت اللهم قد بلغت    فقال
  

ارًا يضرب              قال ابن عبَّاس وا بعدي آف غ الشاهد الغائب ال ترجع ه، فليبل ى أمت فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إل
    . بعضكم رقاب بعض

  
    . اه التِّرمذي عن الفالس، عن يحيى القطان بهورو

  
    . حسن صحيح   وقال

  
رحمن        وقال البخاري أيضًا د ال ي عب حدثنا عبد اهللا بن محمد، ثنا أبو عامر، ثنا قرة عن محمد بن سيرين، أخبرن

رة رضي اهللا  ابن أبي بكرة عن أبيه، ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بك
    .    ؟ أتدرون أي يوم هذا    خطبنا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم النحر فقال   عنه قال

  
    . اهللا ورسوله أعلم   قلنا
  

    .    ؟ أليس هذا يوم النحر    فسكت حتَّى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال
  
    ! بلى   قلنا
  
      ؟ أي شهر هذا    قال
  
    . اهللا ورسوله أعلم   قلنا
  

    .    ؟ أليس ذو الحجة    فسكت حتَّى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال
  
    ! بلى   قلنا
  
    .    ؟ أي بلد هذا    قال



 

  
    . اهللا ورسوله أعلم   قلنا
  

    .    ؟ أليس بالبلدة الحرام    قال فسكت حتَّى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه
  
    ! بلى   قلنا
  
م،           قال ون ربك وم تلق ى ي ذا، إل دآم ه فإن دماءآم وأموالكم عليكم حرام آحرمة يومكم هذا، في شهرآم هذا، في بل

    .    ؟ أال هل بلغت
  

    . نعم   قالوا
  
غ الشاهد      قال ارًا يضرب بعضكم              اللهم اشهد، فليبل وا بعدي آف غ أوعى من سامع، فال ترجع ُرب مبلِّ ب، ف الغائ

    .   رقاب بعٍض
  

    . ورواه البخاري ومسلم من طرق عن محمد بن سيرين به
  

    . ورواه مسلم من حديث عبد اهللا بن عون عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه فذآره
  

    . انكفأ إلى آبشين أملحين فذبحهما، وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا ثم   وزاد في آخره
  

ه              وقال اإلمام رة أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي بك ن سيرين، عن أب د ب أحمد ثنا إسماعيل، أنبأنا أيوب عن محم
ه      وسلَّم خطب في حجته فقال تدار آهيئت ي عشر        أال إن الزمان قد اس ق اهللا السموات واألرض، السنة اثن وم خل ي

ادى        ين جم ذي ب رم، ورجب مضر ال ة، والمح دة، وذو الحج ات ذو القع ة متوالي رم؛ ثالث ة ح ا أربع هرًا منه ش
    .   وشعبان

  
    .    ؟ أال أي يوم هذا    ثم قال

  
    . اهللا ورسوله أعلم   قلنا
  

    . بغير اسمه فسكت حتَّى ظننا أنه سيسميه
  
    .    ؟ أليس يوم النحر    قال
  
    ! بلى   قلنا
  

    .    ؟ أي شهر هذا    ثم قال
  
    . اهللا ورسوله أعلم   قلنا
  

    . فسكت حتَّى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه
  
    .    ؟ أليس ذا الحجة    قال
  
    ! بلى   قلنا
  

      ؟ أي بلد هذا    ثم قال
  
    . اهللا ورسوله أعلم   قلنا
  



 

    . فسكت حتَّى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه
  
      ؟ أليست البلدة    قال
  
    ! بلى   قلنا
  
ذا في شهرآم        قال -ألحبسه  -فإن دماءآم وأموالكم     قال دآم    وأعراضكم عليكم حرام آحرمة يومكم ه ذا في بل ه

ل   اب بعض، أال ه الًال يضرب بعضكم رق دي ُض وا بع الكم أال ال ترجع ألكم عن أعم م فيس تلقون ربك ذا، وس ه
    .   بلغت، أال ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه

  
    . هكذا وقع في مسند اإلمام أحمد عن محمد بن سيرين، عن أبي بكرة

  
ا عن إسماعيل      وهك ن زرارة، آالهم ة     -ذا رواه أبو داود عن مسدد، والنسائي عن عمرو ب ن علي عن   -وهو اب

    . أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي بكرة به
  

د    يرين، عن عب ن س د ب ره عن محم وب، وغي ر وجه عن أي اه من غي وهو منقطع ألن صاحبا الصحيح أخرج
    . الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه به

  
ن          ل البخاري أيضًاوقا ه، عن اب د عن أبي ن زي ثنا محمد بن المثنى، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عاصم بن محمد ب

    .    ؟ أتدرون أي يوم هذا    قال النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم بمنى   عمر قال
  

    . اهللا ورسوله أعلم   قالوا
  
    .    ؟ أفتدرون أي بلد هذافإن هذا يوم حرام،     قال
  

    . اهللا ورسوله أعلم   قالوا
  
    .   بلد حرام    قال
  
    .    ؟ أفتدرون أي شهر هذا    قال
  

    . اهللا ورسوله أعلم   قالوا
  
ذا     قال دآم       شهر حرام، فإن اهللا حرم عليكم دماءآم وأموالكم وأعراضكم آحرمة يومكم ه ذا، في بل في شهرآم ه
    .   هذا
  

ن    د ب وقد أخرجه البخاري في أماآن متفرقة من صحيحه، وبقية الجماعة إال التِّرمذي من طرق عن محمد بن زي
    . عبد اهللا بن عمر، عن جده عبد اهللا بن عمر، فذآره

  
ين       وقف النَّب     قال البخاري، وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر  وم النحر ب لَّم ي ه وس ّي صلَّى اهللا علي

    . الجمرات في الحجة التي حجَّ بهذا
  

    .   هذا يوم الحج األآبر    وقال
  

    . وودع النَّاس   اللهم اشهد    فطفق النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول
  

    . هذه حجة الوداع   فقالوا
  

    . ث أبو داود عن مؤمل بن الفضل، عن الوليد بن مسلموقد أسند هذا الحدي
  



 

ي      ة الجرشي أب ن ربيع وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، آالهما عن هشام بن الغاز ب
    . العبَّاس الدمشقي به

  
    . وافهوقيامه عليه السالم بهذه الخطبة عند الجمرات يحتمل أنه بعد رميه الجمرة يوم النحر وقبل ط

  
    . ويحتمل أنه بعد طوافه، ورجوعه الى منى ورميه بالجمرات

  
ال  د                لكن يقوي األول ما رواه النسائي حيث ق ي عب لمة عن أب ن س د ب ا محم ي، ثن ام الحران ن هش دثنا عمرو ب ح

ه أم حصين قالت       حججت في حجة       الرحيم، عن زيد ابن أبي أنيسة، عن يحيى بن حصين األحمسي، عن جدت
ه من الحر، وهو        ه يظل ه ثوب النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فرأيت بالًال آخذًا بقود راحلته، وأسامة بن زيد رافع علي

    . محرم حتَّى رمى جمرة العقبة ثم خطب النَّاس، فحمد وأثنى عليه، وذآر قوًال آثيرًا
  

ه أم الحصين قالت       وقد رواه مسلم من حديث زيد ابن أبي أنيسة عن ي   ن الحصين، عن جدت ى ب حججت مع      حي
ة رسول اهللا، واآلخر          الًال أحدهما آخذ بخطام ناق امة، وب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حجة الوداع فرأيت أس

    . رافع ثوبه يستره من الحر حتَّى رمى جمرة العقبة
  

اب    -أسود     حسبتها قالت -إن ُأمِّر عليكم عبد مجدع     فقال رسول اهللا قوًال آثيرًا، ثم سمعته يقول   قالت ودآم بكت يق
    .   اهللا فاسمعوا له وأطيعوه

  
    . عن جابر -وهو ذآوان السمان  -ثنا محمد بن عبيد اهللا، ثنا األعمش عن أبي صالح    وقال اإلمام أحمد

  
    .    ؟ أي يوم أعظم حرمة    النحر فقالخطبنا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم    قال
  

    . يومنا هذا   قالوا
  
    .    ؟ أي شهر أعظم حرمة    قال
  

    . شهرنا هذا   قالوا
  
    .    ؟ أي بلد أعظم حرمة    قال
  

    . بلدنا هذا   قالوا
  
    .    ؟ حرمة يومكم هذا، في بلدآم هذا، في شهرآم هذا، هل بلغتفإن دماءآم وأموالكم عليكم حرام آ    قال
  

    . نعم   قالوا
  
    .   اللهم اشهد    قال
  

    . انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط الصحيحين
  

    . ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي معاوية، عن األعمش به
  

    . محمد عن أبيه، عن جابر في خطبته عليه السالم يوم عرفة، فاهللا أعلموقد تقدَّم حديث جعفر بن 
  

ال    قال اإلمام أحمد    ثنا علي بن بحر، ثنا عيسى بن يونس عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري ق
    . قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في حجة الوداع فذآر معناه

  
    . عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس به، وإسناده على شرط الصحيحين، فاهللا أعلموقد رواه ابن ماجه 

  



 

ي                 وقال الحافظ أبو بكر البزار رة وأب ي هري ي صالح، عن أب ا حفص عن األعمش، عن أب ام، ثن و هش حدثنا أب
    .    ؟ أي يوم هذا    سعيد أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم خطب فقال

  
    . يوم حرام   قالوا

  
    .   فإن دماءآم وأموالكم عليكم حرام آحرمة يومكم هذا، في شهرآم هذا، في بلدآم هذا    قال
  

ام     ثم قال البزار رواه أبو معاوية عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد، وجمعهما لنا أبو هش
    . أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد عن حفص بن غياث، عن األعمش، عن

  
د اهللا               قلت ن عب ابر ب ي صالح، عن ج د الطنافسي، عن األعمش، عن أب وتقدم رواية أحمد له عن محمد بن عبي

    . فلعله عند أبي صالح عن الثالثة، واهللا أعلم
  

وداع   قال رسول اهللا صلَّى اهللا    وقال هالل بن يساف عن سلمة بن قيس األشجعي قال ا      عليه وسلَّم في حجة ال إنم
    .   ال تشرآوا باهللا شيئًا، وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق، وال تزنوا، وال تسرقوا   هن أربع

  
    . فما أنا بأشج عليهن مني حين سمعتهن من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال
  

    . حديث منصور عن هالل بن يساف وقد رواه أحمد والنسائي من
  

    . وآذلك رواه سفيان بن عيينة والثوري عن منصور
  

وداع     د الهروي                 وقال ابن حزم في حجة ال ن أحم د اهللا ب و ذر عب ا أب ذري، ثن ن أنس الع ن عمر ب د ب دثنا أحم ح
ا م      ن شيرزاد، ثن ن موسى ب ا سهل ب األهواز، ثن افظ ب دان الح ن عب د ب ا أحم ن  األنصاري، ثن رو ب ن عم وسى ب

ال    ن شريك ق شهدت رسول اهللا في       عاصم، ثنا أبو العوام، ثنا محمد بن جحادة عن زياد بن عالقة، عن أسامة ب
    .   أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك    حجة الوداع وهو يخطب وهو يقول

  
    .  قبلنا بنو يربوعيا رسول اهللا   فجاء قوم فقالوا   قال
  

    .   ال تجني نفس على أخرى    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . ثم سأله رجل نسي أن يرمي الجمار
  

    .   ارم وال حرج    فقال
  

    . يا رسول اهللا نسيت الطواف   ثم أتاه آخر فقال
  

    .   طف وال حرج    فقال
  

    . ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح
  
    .   اذبح وال حرج    قال
  

    .   ال حرج ال حرج    فما سألوه يومئذ عن شيء إال قال
  

    .   قد أذهب اهللا الحرج إال رجًال اقترض امرأ مسلمًا فذلك الذي حرج وهلك    ثم قال
  

    .   اهللا داء إال أنزل له دواء إال الهرمما أنزل     وقال
  

    . وقد روى اإلمام أحمد، وأهل السنن بعض هذا السياق من هذه الطريق



 

  
    . حسن صحيح   وقال الترمذي

  
ر       وقال اإلمام أحمد  -وهو جده    -ثنا حجاج، حدثني شعبة عن علي بن مدرك سمعت أبا زرعة يحدِّث عن جري
    . يا جرير استنصت النَّاس   ى اهللا عليه وسلَّم قال في حجة الوداععن النَّبّي صلَّ

  
    .   ال ترجعوا بعدي آفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض    ثم قال في خطبته

  
    . ثم رواه أحمد عن غندر، وعن ابن مهدي، آل منهما عن شعبة به

  
    . وأخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به

  
ال     ثنا ابن نمير، ثنا إسماعيل عن قيس قال   دوقال أحم رًا ق ال رسول اهللا     بلغنا أن جري ال        ق م ق اس ث استنصت النَّ
    .   ال أعرفن بعد ما أرى ترجعون آفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض    عند ذلك

  
    . ورواه النسائي من حديث عبد اهللا بن نمير به

  
شهدت    هناد بن السري عن أبي األحوص، عن ابن غرقدة، عن سليمان بن عمرو، عن أبيه قالثنا    وقال النسائي

    .    ؟ أي يوم هذا -ثالث مرات  -أيها النَّاس     رسول اهللا في حجة الوداع يقول
  

    . يوم الحج األآبر   قالوا
  
ده،      فإن دماءآم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام آ    قال ى وال ي جان عل ذا، وال يجن حرمة يومكم هذا، في بلدآم ه

الكم     ن أعم رون م ا تحتق ي بعض م ة ف ه طاع يكون ل ن س ذا، ولك دآم ه ي بل د ف ئس أن يعب د ي يطان ق أال إن الش
ون       ون وال ُتظَلم والكم ال َتظِلم م رؤوس أم ة يوضع لك ا الجاهلي ن رب ا م ل رب ى، أال وإن آ ام     فيرض ر تم وذآ

    . الحديث
  

ة     -باب من قال خطب يوم النحر  -وقال أبو داود   -حدثنا هارون بن عبد اهللا، ثنا هشام بن عبد الملك، ثنا عكرم
رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يخطب النَّاس على ناقته    ، ثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال-هو ابن عمار 

    . العضباء يوم األضحى بمنى
  

آان أبي مردفي فرأيت رسول اهللا      حمد والنسائي من غير وجه عن عكرمة بن عمار، عن الهرماس قالورواه أ
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم يخطب النَّاس بمنى يوم النحر على ناقته العضباء

  
    . لفظ أحمد وهو من ثالثيات المسند وهللا الحمد

  
ا          ثنا مؤمل   ثم قال أبو داود ن عامر الكالعي سمعت أب ليم ب ا س ر، ثن بن الفضل الحراني، ثنا الوليد، ثنا ابن جري

    . سمعت خطبة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بمنى يوم النحر   أمامة يقول
  

ول                وقال االمام أحمد ة يق ا امام ن عامر الكالعي سمعت أب ليم ب ن صالح، عن س ة ب    ثنا عبد الرحمن عن معاوي
    . سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغرز يتطاول لُيسمع النَّاس

  
    .    ؟ أال تسمعون    فقال بأعال صوته

  
    .  ؟ يا رسول اهللا ماذا تعهد إلينا   فقال رجل من طوائف النَّاس

  
    .   وا خمسكم، وصوموا شهرآم، وأطيعوا إذا أمرتم، تدخلوا جنة ربكماعبدوا ربكم، وصلُّ    فقال

  
    . يا أبا أمامة مثل من أنت يومئذ   فقلت

  



 

    . أنا يومئذ ابن ثالثين سنة، أزاحم البعير أزحزحه قدما لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال
  

    . ن صالحورواه أحمد أيضًا عن زيد بن الحباب، عن معاوية ب
  

    . وأخرجه التِّرمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكوفي، عن زيد بن الحباب
  

    . حسن صحيح   وقال
  

اهلي      قال اإلمام أحمد ة الب ثنا أبو المغيرة، ثنا إسماعيل بن عبَّاس، ثنا شرحبيل بن مسلم الخوالني سمعت أبا أمام
لَّ      يقول ه وس وداع      سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا علي ام حجة ال ه ع ول في خطبت د أعطى آل ذي حق         م يق إن اهللا ق

ه أو انتمى     ر أبي حقه، فال وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على اهللا، ومن اّدعى إلى غي
    .   زوجهاإلى غير مواليه، فعليه لعنة اهللا التابعة إلى يوم القيامة، ال تنفق امرأة من بيتها إال بإذن 

  
    . يا رسول اهللا وال الطعام   فقيل

  
    .   ذاك أفضل أموالنا    قال
  

    .   العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم    ثم قال رسول اهللا
  

    . ورواه أهل السنن األربعة من حديث إسماعيل بن عياش
  

    . حسن   وقال التِّرمذي
  

حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي، ثنا مروان عن      ثم قال أبو داود رحمه اهللا باب من يخطب يوم النحر
اس        هالل بن عامر المزني، حدثني رافع بن عمرو المزني قال لَّم يخطب النَّ ه وس رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . ء، وعلي يعبر عنه، والنَّاس بين قائم وقاعدبمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهبا
  

    . ورواه النسائي عن دحيم، عن مروان الفزاري به
  

ى     حدثنا أبو معاوية، ثنا هالل بن عامر المزني عن أبيه قال   وقال اإلمام أحمد رأيت رسول اهللا يخطب النَّاس بمن
    . يديه يعبر عنهورجل من اهل بدر بين    على بغلة وعليه برد أحمر قال

  
    . فجئت حتَّى أدخلت يدي بين قدمه وشراآه   قال
  
    . فجعلت أعجب من بردها   قال
  

ال       ه ق ي، عن أبي ن عامر المزن ى       حدثنا محمد بن عبيد، ثنا شيخ من بني فزارة عن هالل ب رأيت رسول اهللا عل
    . بغلة شهباء وعلي يعبر عنه

  
ى   -معاوية عن هالل بن عامر ثم قال أبو داود ورواه أبو داود من حديث أبي  باب ما يذآر اإلمام في خطبته بمن

اذ                   - ن مع رحمن ب د ال راهيم التيمي، عن عب ن إب د ب د األعرج، عن محم وارث عن حمي د ال حدثنا مسدد، ثنا عب
ا نسمع ما يقول ونحن في   خطبنا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتَّى آن   التيمي قال

ال         م ق باحتين ث ار فوضع الس غ الجم ى بل اجرين         منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتَّ م أمر المه حصى الخذف، ث
    . فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر األنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل النَّاس بعد ذلك

  
    . عبد الوارث، عن أبيه وقد رواه أحمد عن عبد الصمد بن

  
    . وأخرجه النسائي من حديث ابن المبارك عن عبد الوارث آذلك

  



 

ن              رحمن ب د ال راهيم التيمي، عن عب ن إب د ب ر، عن محم رزاق، عن معم وتقدَّم رواية اإلمام أحمد له عن عبد ال
    . معاذ، عن رجل من الصحابة، فاهللا أعلم

  
ن جريج    ي الصحيحين من حديث اب ن     وثبت ف رو ب ن عم د اهللا ب ن طلحة، عن عب عن الزُّهري، عن عيسى ب

ال       ه رجل فق ام إلي وم النحر، فق ذا       العاص أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بينا هو يخطب ي آنت أحسب أن آ
    . وآذا قبل آذا وآذا

  
    . آنت أحسب أن آذا، وآذا قبل آذا   ثم قام آخر فقال

  
    .   افعل وال حرج    اهللا عليه وسلَّمفقال رسول اهللا صلَّى 

  
    . وأخرجاه من حديث مالك

  
ه         ذا موضع استقصائها، ومحل يس ه رة ل اظ آثي ام   ( زاد مسلم ويونس عن الزُّهري به، وله ألف اب األحك اهللا    آت وب

    . المستعان
  

ال  فما سئل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّ   وفي لفظ الصحيحين قال ر، إال ق    م في ذلك اليوم عن شيء قدِّم وإال أخِّ
  .   افعل وال حرج 

  
  فصل نزوله عليه الصالة والسالم في منى 

  
اس حولهم    ثم نزل عليه السالم بمنى حيث المسجد اليوم فيما يقال، وأنزل المهاجرين يمنته واألنصار يسرته والنَّ

    . من بعدهم
  

ن               وقال الحافظ البيهقي راهيم ب ا إب ة، ثن يباني بالكوف ة الش ن عقب د ب ن محم ي ب ا عل أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، أنبأن
ن ماهك، عن أم           اجر، عن يوسف ب ن مه راهيم ب إسحاق الزُّهري، ثنا عبيد اهللا بن موسى، أنبأنا إسرائيل عن إب

    . قيل يا رسول اهللا، أال نبني لك بمنى بناء يظلك   مسيكة، عن عائشة قال
  
    .   ال منى مناخ من سبق    قال
  

    . وهذا إسناد ال بأس به، وليس هو في المسند وال في الكتب الستة من هذا الوجه
  

ز الشك            وقال أبو داود و حري ز، أو أب ن جريج، حدثني حري ثنا أبو بكر محمد بن خالد الباهلي، ثنا يحيى عن اب
ال    من يحيى أنه سمع عبد الرحمن ب ن عمر ق ة، فيبت            ن فروخ يسأل اب دنا مك أتي أح اس في أموال النَّ ايع ب ا نتب إن

    . على المال
  

    . أما رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فبات بمنى وظل   فقال
  

    . انفرد به أبو داود
  

د اهللا          ثم قال أبو داود و أسامة عن عبي ر وأب ن نمي ا اب ال      ثنا عثمان ابن أبي شيبة، ثن ن عمر ق افع، عن اب    ، عن ن
    . استأذن العبَّاس رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له

  
    . وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث عبد اهللا بن نمير

  
    . وأبي ضمرة أنس بن عياض   زاد البخاري

  
    . وأبي أسامة حماد بن أسامة   زاد مسلم

  
    . وقد علَّقه البخاري عن أبي أسامة وعقبة بن خالد، آلهم عن عبيد اهللا بن عمر به



 

  
ن         ك في الصحيحين من حديث اب ه ذل وقد آان صلَّى اهللا عليه وسلَّم يصلي بأصحابه بمنى رآعتين، آما ثبت عن

    . مسعود، وحارثة بن وهب رضي اهللا عنهما
  

    . ب طائفة من العلماء إلى أن سبب هذا القصر النسك، آما هو قول طائفة من المالكية وغيرهمولهذا ذه
  

ك رسول اهللا          أتموا فإنا قوم سفر     إنه عليه السالم آان يقول بمنى ألهل مكة   ومن قال   قالوا ال ذل ا ق ط، إنم د غل فق
    . باألبطح، آما تقدم، واهللا أعلمصلَّى اهللا عليه وسلَّم عام الفتح، وهو نازل 

  
دَّم     ا تق ابر فيم ال ج    وآان صلَّى اهللا عليه وسلَّم يرمي الجمرات الثالث في آل يوم من أيام منى بعد الزوال، آما ق

ا سلف      ن عمر فيم ال اب د                ماشيًا، آما ق ى وعن د األول ر مع آل حصاة، ويقف عن رة بسب حصيات يكبِّ آل جم
    .  عز وجل، وال يقف عند الثالثةالثانية، يدعو اهللا

  
اال     قال أبو داود ي ق ن إسحاق، عن             ثنا علي بن بحر، وعبد اهللا بن سعيد المعن د ب د األحمر عن محم و خال ا أب ثن

ه حين             عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت  لَّم من آخر يوم ه وس أفاض رسول اهللا صلَّى اهللا علي
رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس آل جمرة بسبع حصيات  صلى الظهر، ثم

    . ويكبِّر مع آل حصاة، ويقف عند األولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع، ويرمى الثالثة ال يقف عندها
  

    . انفرد به أبو داود
  

رة    وروى البخاري من غير وجه عن يونس بن يزيد، عن الزُّهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه آان يرمي الجم
ه،    ع يدي الدنيا بسبع حصيات، يكبِّر على إثر آل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم مستقبل القبلة طويًال ويدعو ويرف
م يرمي          وم طويًال، ث ه ويق ع يدي دعو ويرف ة وي ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبل

ول        جمرة ذات ا م ينصرف فيق دها، ث وادي وال يقف عن ه         لعقبة من بطن ال ذا رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا علي هك
    . وسلَّم يفعله

  
    . قام ابن عمر عند العقبة، بقدر قراءة سورة البقرة   وقال وبرة بن عبد الرحمن

  
    . حزرت قيامه بعد قراءة سورة يوسف، ذآرهما البيهقي   وقال أبو مجلز

  
ه أن رسول       قال اإلمام أحمدو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد اهللا ابن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي القداح، عن أبي

    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم رخَّص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا
  

بكر بن محمد بن عمرو عن   ثنا محمد ابن أبي بكر، وأما روح ثنا ابن جريج، أخبرني محمد ابن أبي   وقال أحمد
أبيه، عن أبي القداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا 

    . فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد
  

ر، عن أ        وقال اإلمام أحمد د اهللا، عن بك ن        ثنا عبد الرحمن، ثنا مالك عن عب داح، عن عاصم ب ي الق ه، عن أب بي
عدي، عن أبيه أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم رخَّص لرعاء اإلبل في البيتوتة بمنى حتَّى يرمون يوم النحر، 

    . ثم يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر
  

    . وآذا رواه عن عبد الرزاق عن مالك بنحوه
  

    . وقد رواه أهل السنن األربعة من حديث مالك، ومن حديث سفيان بن عيينة به
  

    . ورواية مالك أصح، وهو حديث حسن صحيح   قال التِّرمذي
  
  فصل خطبة النَّبّي عليه الصالة والسالم في ثاني أيام التشريق  
  



 

ام التشريق، وهو             فيما ورد من األحاديث الدالة على أنه عليه اني من أي وم الث ى في الي اس بمن السالم خطب النَّ
    . أوسطها

  
ي             قال أبو داود باب أي يوم يخطب ن أب افع، عن اب ن ن راهيم ب ارك عن إب ن المب حدثنا محمد بن العالء، أنبأنا اب

اال ر ق ي بك ين من بن ه، عن رجل يح، عن أبي لَّ   نج ه وس ا رسول اهللا صلَّى اهللا علي ام رأين ين أوسط أي م يخطب ب
    . التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم التي خطب بمنى

  
    . انفرد به أبو داود

  
ن حصين، حدثتني جدتي سراء           ثم قال أبو داود رحمن ب د ال ثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم، ثنا ربيعة بن عب

ال         قالت -يت في الجاهلية وآانت ربة ب -بنت نبهان  رؤوس فق وم ال لَّم ي ه وس أي     خطبنا رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    .    ؟ يوم هذا

  
    . اهللا ورسوله أعلم   قلنا
  
    .   أليس أوسط أيام التشريق    قال
  

    . انفرد به أبو داود
  

    . أنه خطب أوسط أيام التشريق   شيوآذلك قال عم أبي حرة الرقا   قال أبو داود
  

    . وهذا الحديث قد رواه اإلمام أحمد متصًال مطوًال
  

آنت آخذًا بزمام ناقة    ثنا عثمان، ثنا حماد بن سلمة، أنبأنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه قال   فقال
    . عنه النَّاس رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في أوسط أيام التشريق أذود

  
    .  ؟ ياأيها النَّاس أتدرون في أي شهر أنتم، وفي أي يوم أنتم، وفي أي بلد أنتم    فقال

  
    . في يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام   قالوا

  
    .   ى أن تلقونهفإن دماءآم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام آحرمة يومكم هذا في شهرآم هذا في بلدآم هذا إل    قال
  

لم إال بطيب             ثم قال رء مس ال ام ه ال يحل م وا، إن وا، أال ال تظلم اسمعوا مني تعيشوا، أال ال تظلموا، أال ال تظلم
ة، وإن أول دم يوضع دم     وم القيام نفس منه، أال إن آل دم ومال ومأثرة آانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى ي

ن   ارث ب ن الح ة ب ة     ربيع ي الجاهلي ا ف ل رب ذيل، أال إن آ ه ه عد فقتلت ي س ي بن ًا ف ان مستعرض ب آ د المطل عب
والكم ال َتظِلمون وال            م رؤوس أم ب، لك د المطل ن عب اس ب ا العبَّ ا يوضع رب موضوع، وإن اهللا قضى أن أول رب

    .   ُتظَلمون، أال وإن الزمان قد استدار آهيئة يوم خلق اهللا السموات واألرض
  

ك           أثم قر ة حرم ذل ا أربع موات واألرض منه ق السَّ إنَّ عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرًا في آتاب اهللا يوم خل
كم يهن أنفس وا ف ال تظلم يم ف دِّين الق ة [ ال اب بعض، أال إن   ]    التوب ارًا يضرب بعضكم رق دي آف وا بع أال ال ترجع
ولكنه في التحريش بينكم، واتقوا اهللا في النساء فإنهن عندآم عوان ال يملكن   الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون 

وتكم ألحد     ي بي ألنفسهن شيئًا، وإن لهن عليكم حقًا ولكم عليهن حق أن ال يوطئن فرشكم أحد غيرآم، وال يأذن في
ن رزقهن تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، وله

ة       ده أمان ت عن ن آان ة اهللا، أال وم روجهن بكلم تحللتم ف ة اهللا واس ذتموهن بأمان ا أخ المعروف، وإنم وتهن ب وآس
  فليؤدها الى من ائتمنه عليها

  
    .    ! أال هل بلغت، أال هل بلغت     وبسط يده وقال

  
    .   غائب فإنه ُربَّ مبّلغ أسعد من سامعليبلِّغ الشاهد ال    ثم قال

  



 

    . قد واهللا بلغوا أقوامًا آانوا أسعد به   قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة   قال حميد
  

ن      د ب ن زي ي ب وقد روى أبو داود في آتاب النكاح من سننه عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عل
    . عن عمه ببعضه في النشوز -حنيفة    سمهوا -جدعان، عن أبي حرة الرقاشي 

  
ه           قال ابن حزم ة، وجاء أن جاء أنه خطب يوم الرؤوس، وهو اليوم الثاني من يوم النحر بال خالف عن أهل مك

    . أوسط أيام التشريق فيحتمل على أن أوسط بمعنى أشرف
  

    .  ]    البقرة [   .   ًاَوَآَذِلَك َجَعْلَناُآْم ُأمًَّة َوَسط    آما قال تعالى
  

    . وهذا المسلك الذي سلكه ابن حزم بعيد، واهللا أعلم
  

ن             وقال الحافظ أبو بكر البزار ا موسى ب ان، ثن ن الزبرق د ب ام محم و هم ا أب حدثنا الوليد بن عمرو بن مسكين، ثن
نزلت هذه السورة على رسول اهللا صلَّى     لعبيدة عن عبد اهللا بن دينار وصدقة بن يسار، عن عبد اهللا بن عمر قا

وداع،      } ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح {    اهللا عليه وسلَّم بمنى وهو في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع ه ال فعرف أن
د اهللا   فأمر براحلته القصواء فرحلت له، ثم رآب فوقف النَّاس بالعقبة فاجتمع إليه ما شاء اهللا من الم   لمين، فحم س

ائكم أهدر        وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال در، وإن أول دم أما بعد أيها النَّاس، فإن آل دم آان في الجاهلية فهو ه
و موضوع، وإن أول           ة فه ا في الجاهلي ذيل، وآل رب ه ه دم ربيعة بن الحارث آان مسترضعًا في بني ليث فقتلت

د المطلب، أيها النَّاس إن الزمان قد استدار آهيئة يوم خلق اهللا السموات واألرض، رباآم أضع ربا العبَّاس بن عب
دة وذو       -وإن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر منها أربعة حرم رجب مضر    ادى وشعبان، وذو القع ين جم ذي ب ال

    .  ]    التوبة [ اآلية   } َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َفَلا َتْظِلُموا ِفيِهنَّ َأْنُفَسُكْم { الحجة والمحرم 
  
ًا ِلُيوَ             {  ُه َعام ًا َوُيَحرُِّموَن ُه َعام ُروا ُيِحلُّوَن ِذيَن َآَف ِه الَّ لُّ ِب ِر ُيَض ي اْلُكْف اَدٌة ِف يُء ِزَي ُه      ِإنََّما النَِّس رََّم اللَّ ا َح دََّة َم وا ِع اِطُئ

هُ  رََّم اللَّ ا َح وا َم ة [   } َفُيِحلُّ ان  ]    التوب ًا،    آ فرًا عام ون ص ًا، ويحرم رم عام ون المح ًا، ويحرم فرًا عام ون ص وا يحل
    . ويحلون المحرم عامًا، فذلك النسئ

  
بالدآم       د ب ئس أن يعب د ي يا أيها النَّاس من آان عنده وديعة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، أيها النَّاس إن الشيطان ق

اس إن النساء    آخر الزمان، وقد يرضى عنكم بمحقرات األعمال فا ا النَّ حذروه على دينكم بمحقرات األعمال، أيه
يهن    م عل عندآم عواٍن أخذتموهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا، لكم عليهن ولهن عليكم حق، ومن حقك
ن        ن رزقه بيل، وله يهن س يس عل ك فل ن ذل إن فعل روف، ف ي مع ينكم ف رآم، وال يعص كم غي وطئن فرش أن ال ي

ه          وآسوتهن با ا طابت ب ه إال م ال أخي رء من م رح، وال يحل الم لمعروف، فإن ضربتم فاضربوا ضربًا غير مب
    . نفسه

  
    .    ؟ أيها النَّاس إني قد ترآت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا آتاب اهللا فاعملوا به، أيها النَّاس أي يوم هذا

  
    . يوم حرام   قالوا

  
      ؟ فأي بلد هذا    قال
  

    . بلد حرام   قالوا
  
      ؟ أي شهر هذا    قال
  

    . شهر حرام   قالوا
  
غ شاهدآم                 قال ذا الشهر، أال ليبلِّ د وه ذا البل وم، في ه ذا الي ة ه والكم وأعراضكم آحرم فإن اهللا حرَّم دماءآم وأم

    .   غائبكم ال نبي بعدي وال أمة بعدآم
  

    .   اللهم اشهد    يديه فقالثم رفع 
  



 

  حديث الرسول صلَّى اهللا عليه وسلَّم يزور البيت آل ليلة من ليالي منى  
  

ام            قال البخاري يذآر عن أبي حسان عن ابن عبَّاس زور البيت في أي ان ي لَّم آ ه وس أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . منى

  
    . قًا بصيغة التمريضهكذا ذآره معل

  
ي  افظ البيهق ال الح د ق ن      وق ا اب ا العمري، أنبأن د الصفار، ثن ن عبي د ب ا أحم دان، أنبأن ن عب و الحسن ب اه أب أخبرن

    . دفع إلينا معاذ بن هشام آتابًا   عرعرة فقال
  
    . سمعته من أبي ولم يقرأه   قال
  
زور البيت آل         فكان فيه عن قتادة عن أبي حسان عن ابن    قال ان ي لَّم آ ه وس عبَّاس أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . ليلة ما دام بمنى
  
    . وما رأيت أحدًا واطأه عليه   قال
  

وري في      قال البيهقي  ان             الجامع  ( وروى الث لَّم آ ه وس اس أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن عبَّ عن طاوس، عن اب
    . وهذا مرسل -منى ليالي    يعني -يفيض آل ليلة 

  
   
  

  فصل يوم الزينة 
  

    . اليوم السادس من ذي الحجة
  

    . يوم الزينة ألنه يزين فيه البدن بالجالل وغيرها   يقال له   قال بعضهم
  

ا        يقال له   واليوم السابع ه حال الوقوف وم يوم التروية، ألنهم يتروون فيه من الماء ويحملون منه ما يحتاجون الي
    . بعده

  
    . يوم منى ألنهم يرحلون فيه من األبطح إلى منى   يقال له   واليوم الثامن

  
    . يوم عرفة لوقوفهم فيه بها   يقال له   واليوم التاسع

  
    . يوم النحر، ويوم األضحى، ويوم الحج األآبر   يقال له   واليوم العاشر

  
ه رؤوس األضاحي،          ر ألنهم يقرون فيه، ويقال لهيوم الق   يقال له   واليوم الذي يليه أآلون في م ي رؤوس ألنه وم ال ي

   هو اليوم الذي يقال له   يوم النفر األول لجواز النفر فيه، وقيل   وهو أول أيام التشريق، وثاني أيام التشريق يقال له
    . خريوم النفر اآل   يوم الرؤوس، واليوم الثالث من أيام التشريق يقال له

  
    .  ]    البقرة [   . اآلية  } َفَمْن َتَعجََّل ِفي َيْوَمْيِن َفَلا ِإْثَم َعَلْيِه َوَمْن َتَأخََّر َفَلا ِإْثَم َعَلْيِه {    قال اهللا تعالى

  
ه   فلما آان يوم النفر اآلخر، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، وآان يوم الثالثاء  رآب رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . فصلَّى به العصر -وهو واد بين مكة ومنى  -وسلَّم والمسلمون معه فنفر بهم من منى، فنزل المحصب 
  

ز           آما قال البخاري د العزي وري عن عب فيان الث ا س حدثنا محمد بن المثنى، ثنا إسحاق بن يوسف، ثنا يوسف، ثن
ن صلى الظهر       لكسألت أنس بن ما   بن رفيع قال أخبرني عن شيء عقلته عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أي
    .  ؟ يوم التروية

  



 

    . بمنى   قال
  

    ؟ فأين صلى العصر يوم النفر   قلت
  
    . باألبطح، افعل آما يفعل أمراؤك   قال
  

    . وهو المحصب، فاهللا أعلموقد روي أنه صلَّى اهللا عليه وسلَّم صلى الظهر يوم النفر باألبطح، 
  

ن          قال البخاري ه أن أنس ب ادة حدَّث ن الحارث أن قت حدثنا عبد المتعال بن طالب، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو ب
مالك، حدثَّه عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أنه صلَّى الظهر والعصر والعشاء، ورقد رقدة في المحصب ثم رآب 

    . إلى البيت فطاف به
  

    . -طواف الوداع    يعني -   قلت
  

د اهللا      ثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب، ثنا خالد بن الحارث قال   وقال البخاري دثنا عبي سئل عبيد اهللا عن المحصب فح
    . نزل بها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وعمر وابن عمر   عن نافع قال

  
ال    -يعني المحصب  -بها وعن نافع أن ابن عمر آان يصلي  د      والظهر والعصر أحسبه ق ال خال ال    والمغرب، ق

    . أشك في العشاء ثم يهجع هجعة، ويذآر ذلك عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

لَّ          وقال اإلمام أحمد ه وس ن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي م ثنا نوح بن ميمون، أنبأنا عبد اهللا عن نافع، عن اب
    . وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا المحصب، هكذا رأيته في مسند اإلمام أحمد من حديث عبد اهللا العمري عن نافع

  
ا عن            ى، آالهم ن يحي د ب ن ماجه عن محم وقد روى التِّرمذي هذا الحديث عن إسحاق بن منصور، وأخرجه اب

ال   ا بكر           عبد الرزاق، عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع عن ابن عمر ق لَّم وأب ه وس ان رسول اهللا صلَّى اهللا علي آ
    . وعمر وعثمان ينزلون األبطح

  
    . وفي الباب عن عائشة، وأبي رافع، وابن عبَّاس، وحديث ابن عمر حسن غريب   قال التِّرمذي

  
    . وإنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد اهللا بن عمر به

  
ن عمر       وقد رواه مسلم افع، عن اب عن محمد بن مهران الرازي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ن

    . أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وأبا بكر وعمر آانوا ينزلون األبطح
  

ان يصلي         زل المحصب، وآ ان ين ه آ ورواه مسلم أيضًا من حديث صخر بن جويرية عن نافع، عن ابن عمر أن
    . نفر بالحصبةالظهر يوم ال

  
    . قد حصب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم والخلفاء بعده   قال نافع

  
ي  -حدثنا يونس، ثنا حماد    وقال اإلمام أحمد لمة      يعن ن س ن           -اب د اهللا، عن اب ن عب د، عن بكر ب وب وحمي عن أي

م      عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم صلى الظهر والعصر والمغرب ة، ث م هجع هجع والعشاء بالبطحاء، ث
    . فطاف بالبيت -مكة    يعني -دخل 

  
ذآره وزاد في آخره          ر، ف ن عم ر، عن اب د، عن بك ن      ورواه أحمد أيضًا عن عفان، عن حماد، عن حمي ان اب وآ

    . عمر يفعله
  

    . وآذلك رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل
  



 

ال        ثنا الحميدي، ثنا    وقال البخاري رة ق ي هري لمة، عن أب ي س ال     الوليد، ثنا األوزاعّي، حدثني الزُّهري عن أب ق
ى   -من الغد يوم النحر     رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ة حيث تقاسموا          -بمن ي آنان دًا بخيف بن ازلون غ نحن ن

    . الحديث -بذلك المحصب    يعني -على الكفر 
  

    . الوليد بن مسلم، عن األوزاعّي فذآر مثله سواء ورواه مسلم عن زهير بن حرب، عن
  

ان، عن            وقال اإلمام أحمد ن عثم ن الحسين، عن عمرو ب ي ب ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزُّهري، عن عل
    .  ؟ -في حجته  -يا رسول اهللا أين تنزل غدًا    قلت   أسامة بن زيد قال

  
    .   نزًالوهل ترك لنا ُعقيل م    قال
  

    .   حيث قاسمت قريشًا على الكفر   المحصب   يعني -نحن نازلون غدًا إن شاء اهللا بخيف بني آنانة     ثم قال
  

لموا      يعني -وذلك أن بني آنانة حالفت قريشًا على بني هاشم أن ال يناآحوهم، وال يبايعوهم، وال يؤوهم  ى يس حتَّ
    . - إليهم رسول اهللا

  
    .   ال يرث المسلُم الكافَر وال الكافُر المسلَم    ثم قال عند ذلك

  
    . الوادي -والخيف  -قال الزُّهري 

  
زول في المحصب             ه السالم قصد الن ه علي ى أن ة عل ا دالل أخرجاه من حديث عبد الرزاق، وهذان الحديثان فيهم

لموا    مراغمة لما آان تماأل عليه آفار قريش، لم ى يس ب، حتَّ ا آتبوا الصحيفة في مصارمة بني هاشم وبني المطل
    . إليهم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . آما قدمنا بيان ذلك في موضعه

  
    . وآذلك نزله عام الفتح، فعلى هذا يكون نزوله سنة مرغبًا فيها، وهو أحد قولي العلماء

  
ه       أنبأنا سفيان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالتثنا أبو نعيم،    وقد قال البخاري زًال ينزل ان من إنما آ

    . -األبطح    يعني -النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ليكون أسمح لخروجه 
  

    . وأخرجه مسلم من حديث هشام به
  

ه، عن عا         ام، عن أبي ن سعيد، عن هش ى ب زل رسول اهللا       ئشة ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يحي ا ن إنم
    . المحّصب ليكون أسمح لخروجه، وليس بسّنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله

  
ال       حدثنا علي بن عبد اهللا، ثنا سفيان قال   وقال البخاري اس ق ن عبَّ يس التحصيب      قال عمرو عن عطاء، عن اب ل

    . وسلَّم بشيء، إنما هو منزل نزله رسول اهللا صلَّى اهللا عليه
  

    . به -وهو ابن عيينة  -ورواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وغيره، عن سفيان 
  

ن آيسان عن         ثنا أحمد بن حنبل وعثمان ابن أبي شيبة ومسدد المعني قالوا   وقال أبو داود ا صالح ب ثنا سفيان، ثن
أمرني   لم   قال أبو رافع   سليمان بن يسار قال ي  -ي ه، ولكن ضربت           يعن لَّم أن أنزل ه وس رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . قبته فيه فنزله
  

    . -في األبطح    يعني -وآان على ثقل النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وقال عثمان    قال مسدد
  

    . ورواه مسلم عن قتيبة وأبي بكر، وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة به
  



 

ى، ولكن                والمقصود ر من من ا نف لَّم في المحّصب لم ه وس ّي صلَّى اهللا علي زول النَّب أن هؤالء آلهم اتفقوا على ن
ه بقصده             اختلفوا فمنهم من قال نهم من أشعر آالم ًا ليكون أسمح لخروجه، وم لم يقصد نزوله، وإنما نزله اتفاق

ل     عليه السالم نزوله، وهذا هو األشبه، وذلك أنه علي انوا قب ت، وآ دهم بالبي ه السالم أمر النَّاس أن يكون آخر عه
ي  -ذلك ينصرفون من آل وجه آما قال ابن عبَّاس، فأمر النَّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت  وداع      يعن طواف ال

زوال   - ، فأراد عليه السالم أن يطوف هو ومن معه من المسلمين بالبيت طواف الوداع وقد نفر من منى قريب ال
د      ك ق ة، ألن ذل فلم يكن يمكنه أن يجيء البيت في بقية يومه، ويطوف به ويرحل إلى ظاهر مكة من جانب المدين
ذي آانت               ه من المحّصب ال زل أنسب لمبيت م يكن من ة ول ل مك اج أن يبيت قب يتعذر على هذا الجم الغفير، فاحت

ائبين،  قريش قد عاقدت بني آنانة على بني هاشم وبني المطلب فيه، فلم يب رم اهللا لقريش أمرًا بل آبتهم وردهم خ
يَّن   وأظهر اهللا دينه، ونصر نبيه وأعال آلمته، وأتم له الدين القويم، وأوضح به الصراط المستقيم، فحجَّ بالنَّاس وب
م              ى الظل ه عل ريش في ذي تقاسمت ق زل في الموضع ال ال المناسك، فن د إآم لهم شرائع اهللا وشعائره، وقد نفر بع

    . ان والقطيعة، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهجع هجعةوالعدو
  

ا قضت    ه، فلم إذا فرغت أتت يم، ف ن التنع ا م رحمن ليعمره د ال ا عب ع أخيه ؤمنين م ة أم الم ان بعث عائش د آ وق
    . عمرتها ورجعت أّذن في المسلمين بالرحيل إلى البيت العتيق

  
أحرمت من التنعيم بعمرة،    ية، ثنا خالد عن أفلح، عن القاسم، عن عائشة قالتحدثنا وهب بن بق   آما قال أبو داود

    . فدخلت فقضيت عمرتي، وانتظرني رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم باألبطح حتَّى فرغت أمر النَّاس بالرحيل
  

    . وأتى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم البيت فطاف به ثم خرج   قالت
  

    . اه في الصحيحين من حديث أفلح بن حميدوأخرج
  

ا   -الحنفي    يعني -ثنا محمد بن بشار، ثنا أبو بكر    ثم قال أبو داود ي  -ثنا أفلح عن القاسم عنه    قالت  -عائشة     يعن
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم النفر اآلخر ونزل المحصب   يعني -خرجت معه 

  
    . فذآر ابن بشار بعثها إلى التنعيم   قال أبو داود

  
م         قالت ه حين خرج ث ثم جئت سحرًا فأّذن في الصحابة بالرحيل، فارتحل فمر بالبيت قبل صالة الصبح فطاف ب

    . انصرف متوجهًا إلى المدينة
  

    . ورواه البخاري عن محمد بن بشار به
  

ك بسورة       والظاهر أنه عليه السالم صل   قلت رأ في صالته تل * والطور   ى الصبح يومئذ عند الكعبة بأصحابه وق
    . السورة بكمالها   والبحر المسجور* والسَّقف المرفوع * والبيت المعمور * في رقٍّ منشور * وآتاب مسطور 

  
ل، عن عروة     حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن محمد بن عبد الر   وذلك لما رواه البخاري حيث قال ن نوف حمن ب

ال     لَّم ق ه وس ى رسول اهللا       بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النَّبّي صلَّى اهللا علي شكوت إل
    . أني اشتكي

  
    .   طوفي من وراء النَّاس وأنت راآبة    قال
  

    .  } َوِآَتاٍب َمْسُطوٍر* َوالطُّوِر  {    البيت، وهو يقرأفطفت ورسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يصلي حينئذ إلى جنب 
  

    . وأخرجه بقية الجماعة إال التِّرمذي من حديث مالك بإسناد نحوه
  

ة             ال وهو بمك لمة أن رسول اهللا ق ب، عن أم س ه، عن زين وقد رواه البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبي
رك        أرادت الخروج فقال لهاوأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت و ى بعي إذا أقيمت صالة الصبح، فطوفي عل

    . فذآر الحديث   والنَّاس يصلون
  



 

لمة       فأما ما رواه اإلمام أحمد لمة، عن أم س حدثنا أبو معاوية، ثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن زينب بنت أبي س
    . توافي معه صالة الصبح يوم النحر بمكة أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أمرها أن

  
ه         ظ، ولعل قول ذا اللف ذا الوجه به وم النحر،      فهو إسناد آما ترى على شرط الصحيحين، ولم يخرِّجه أحد من ه ي
    . غلط من الراوي أو من النَّاسخ، وإنما هو يوم النفر، ويؤيده ما ذآرناه من رواية البخاري، واهللا أعلم

  
ه       والمقصود ذي في رآن ال أنه عليه السالم لما فرغ من صالة الصبح طاف بالبيت سبعًا، ووقف في الملتزم بين ال

    . الحجر األسود، وبين باب الكعبة، فدعا اهللا عز وجل وألزق جسده بجدار الكعبة
  

ال        ه، عن جده ق ن شعيب، عن أبي لَّى اهللا رأيت رسول اهللا ص      قال الثوري عن المثنى بن الصباح، عن عمرو ب
    . -ضعيف  -عليه وسلَّم يلزق وجهه وصدره بالملتزم المثنى 

  
  فصل خروج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم من مكة  
  

ا قالت عائشة    ا            ثم خرج عليه السالم من أسفل مكة آم ة من أعاله لَّم دخل مك ه وس أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . وخرج من أسفلها أخرجاه

  
    . دخل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى   ن عمروقال اب

  
    . دخل من آداء، وخرج من آدى   رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ

  
ال         وقد قال اإلمام أحمد ابر ق ر، عن ج ي الزبي خرج رسول اهللا      ثنا محمد بن فضيل، ثنا أجلح بن عبد اهللا عن أب

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم من مكة عند غروب الشمس فلم يصل حتَّى أتى سرف وهي على تسعة أميال من مكة
  

د     وهذا غريب جدًا، وأجلح فيه نظر، ولعل هذا في غير حجة الوداع، فإنه عليه السالم آما قدمنا طاف بالبيت بع
ا غريب جدًا، اللهم إال أن يكون ما ادَّعاه ابن حزم صحيحًا من    صالة الصبح، فماذا أخره إلى وقت الغروب، هذ

ول      ك إال ق ى ذل يًال عل أنه عليه السالم رجع إلى المحصب من مكة بعد طوافه بالبيت طواف الوداع، ولم يذآر دل
    . عائشة حين رجعت من اعتمارها من التنعيم فلقيته بصعدة، وهو مهبط على أهل مكة أو منهبطه، وهو مصعد

  
ى           قال ابن حزم ا حتَّ رة وانتظره ى العم دمت إل ا تق بط، ألنه الذي ال شكَّ فيه أنها آانت مصعدة من مكة وهو منه

    . جاءت، ثم نهض عليه السالم إلى طواف الوداع فلقيها منصرفه إلى المحصب من مكة
  

وب،          مد بن عيسى وقال البخاري باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة وقال مح د عن أي ن زي اد ب دثنا حم ح
عن نافع، عن ابن عمر أنه آان إذا أقبل بات بذي طوى، حتَّى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مرَّ بذي طوى وبات بها 
ًا بصيغة الجزم،      ذا معلق حتَّى يصبح، وآان يذآر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان يفعل ذلك، هكذا ذآر ه

    . هو ومسلم من حديث حماد بن زيد به، لكن ليس فيه ذآر المبيت بذي طوى في الرجعة، فاهللا أعلموقد أسند 
  

     فائدة عزيزة
  

دثنا     فيها أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم استصحب معه من ماء زمزم شيئًا قال الحافظ أبو عيسى التِّرمذي  ح
ا آانت    أبو آريب، ثنا خالد بن يزيد الجعفي، ثنا  زهير بن معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنه

    . تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان يحمله
  

    . هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه   ثم قال
  

افع عن        -لمبارك ابن ا   ثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد اهللا هو   وقال البخاري الم، ون ة عن س ن عقب ، ثنا موسى ب
عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان إذا قفل من الغزو، أو من الحج أو من العمرة يبدأ فيكبر 

دير،                 ثالث مرات ثم يقول ى آل شيء ق د، وهو عل ه الحم ك، ول ه المل ه، ل ون  ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل آيب
ده، وهزم األحزاب وحده        واألحاديث في      تائبون، عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اهللا وعده، ونصر عب

    . هذا آثيرة، وهللا الحمد والمنة



 

  
  فصل خطبته صلَّى اهللا عليه وسلَّم بين مكة والمدينة  
  

وداع قريب من       في إيراد الحديث الدال على أنه عليه السالم خطب بمكان بين مكة والم ه من حجة ال دينة مرجع
ه بعض من            -غدير خم    يقال له -الجحفة  م في ان تكلَّ ا آ راءة عرضه مم ي طالب وب فبين فيها فضل علي ابن أب

    . آان معه بأرض اليمن بسبب ما آان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورًا وتضييقًا وبخًال
  

اء   آان معه في ذلك   والصواب ، ولهذا لما تفرغ عليه السالم من بيان المناسك، ورجع إلى المدينة بين ذلك في أثن
دير خم تحت              وم األحد بغ ان ي ذ، وآ امن عشر من ذي الحجة عامئ وم الث الطريق، فخطب خطبة عظيمة في الي

ر     شجرة هناك، فبين فيها أشياء وذآر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما آان في نفوس آثي
ا من صحيح وضعيف بحول اهللا                 ا فيه ين م ك، ونب واردة في ذل ون األحاديث ال ورد عي ه، ونحن ن من النَّاس من
وقوته وعونه، وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب التفسير والتاريخ، فجمع  

ر        فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه، وساق الغث والسم ادة آثي ه ع ا جرت ب ى م قيم، عل ين، والصحيح والس
    . من المحدثين يوردون ما وقع لهم في ذلك الباب من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه

  
وآذلك الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساآر، أورد أحاديث آثيرة في هذه الخطبة، ونحن نورد عيون ما روى في 

     نه الحظ للشيعة فيه وال متمسك لهم، وال دليل لما سنبينه وننبه عليه، فنقول وباهللا المستعانذلك مع إعالمنا أ
  

وداع   -قال محمد بن إسحاق  رة عن               -في سياق حجة ال ي عم ن أب رحمن اب د ال ن عب د اهللا ب ن عب ى ب حدثني يحي
ة تعجل       لما أقبل علي من اليمن ليلقى ر   يزيد بن طلحة بن يزيد بن رآانة قال لَّم بمك ه وس سول اهللا صلَّى اهللا علي

وم           ك الرجل فكسى آل رجل من الق د ذل إلى رسول اهللا واستخلف على جنده الذين معه رجًال من أصحابه، فعم
    ؟ ويلك ما هذا   حلة من البز الذي آان مع علي، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل قال

  
    . وا به إذا قدموا في النَّاسآسوت القوم ليتجمل   قال
  
    . ويلك إنزع قبل أن ينتهي به إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال
  
    . فانتزع الحلل من النَّاس فردها في البز   قال
  
    . وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم   قال
  

ن عجرة،           فحدثني عبد اهللا بن عبد الرحمن بن معمر بن   قال ابن إسحاق ن آعب ب د ب ن محم ليمان ب حزم عن س
ام رسول       عن أبي سعيد قال -وآانت عند أبي سعيد الخدري  -عن عمته زينب بنت آعب  ًا، فق اشتكى النَّاس علي

، أو في  أيها النَّاس ال تشكو عليًا، فواهللا إنه ألخشن في ذات اهللا      اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فينا خطيبًا فسمعته يقول
    .   سبيل اهللا من أن يشكى

  
    .   إنه ألخشن في ذات اهللا، أو في سبيل اهللا    ورواه اإلمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق به وقال

  
اس، عن         وقال اإلمام أحمد ن عبَّ ر، عن اب حدثنا الفضل بن دآين، ثنا ابن أبي غنية عن الحكم، عن سعيد بن جبي

ًا         قال بريدة لَّم ذآرت علي ه وس غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول اهللا صلَّى اهللا علي
      ؟ يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم    فتنقصته، فرأيت وجه رسول اهللا يتغير فقال

  
    ! بلى يا رسول اهللا    قلت

  
    .   علي موالهمن آنت مواله ف    قال
  

ناده         ة بإس ي غني ن أب ك اب د المل وآذا رواه النسائي عن أبي داود الحراني، عن أبي نعيم الفضل بن دآين، عن عب
    . نحوه، وهذا إسناد جيد قوي رجاله آلهم ثقات

  



 

حبيب  وقد روى النسائي في سننه عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن حماد، عن أبي معاوية، عن األعمش، عن 
زل غدير حم أمر          ابن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم قال وداع ون لما رجع رسول اهللا من حجة ال

انظروا          بدوحات فقممن ثم قال ي، ف ي أهل بيت اب اهللا، وعترت آأني قد دعيت فأجبت إني قد ترآت فيكم الثقلين آت
    .   يردا علي الحوضآيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتَّى 

  
ال        اهللا موالي، وأنا ولي آل مؤمن     ثم قال ي فق د عل م أخذ بي م وال من وااله،            ث ه، الله ذا ولي واله، فه من آنت م

    .   وعاد من عاداه
  

د  ال    فقلت لزي لَّم فق ه وس دوحات    سمعته من رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي ال ان ف ا آ ه، وسمعه  م أحد إال رآه بعيني
    . بأذنيه، تفرد به النسائي من هذا الوجه

  
    . وهذا حديث صحيح   قال شيخنا أبو عبد اهللا الذهبي

  
ن جدعان، عن                 وقال ابن ماجه د ب ن زي ي ب لمة عن عل ن س اد ب ا حم و الحسين، أنبأن حدثنا علي بن محمد، أنَّا أب

ال  عدي بن ثابت، عن ي حج               البراء بن عازب ق وداع الت لَّم في حجة ال ه وس ا مع رسول اهللا صلَّى اهللا علي أقبلن
      ؟ ألست بأولى المؤمنين من أنفسهم    فنزل في الطريق فأمر الصالة جامعة، فأخذ بيد علي فقال

  
    . بلى   قالوا

  
      ؟ ألست بأولى بكل مؤمن من نفسه    قال
  

    . بلى   قالوا
  
    .   فهذا ولي من أنا مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه    قال
  

    . وآذا رواه عبد الرزاق عن معمر، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عدي، عن البراء
  

ارون،   ثنا هدبة، ثنا حماد بن سلمة    وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي، والحسن بن سفيان ي ه عن علي بن زيد وأب
ى غدير      عن عدي بن ثابت، عن البراء قال آنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في حجة الوداع، فلما أتينا عل

اس         ودي في النَّ لَّم تحت شجرتين، ون ه وس ا رسول اهللا        خم آشح لرسول اهللا صلَّى اهللا علي ة، ودع الصالة جامع
      ؟ ألست أولى بكل امرء من نفسه    م عليًا، وأخذ بيده فأقامه عن يمينه فقالصلَّى اهللا عليه وسلَّ

  
    ! بلى    قالوا

  
    .   فإن هذا مولى من أنا مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه    قال
  

    . ومؤمنة هنيئًا لك، أصبحت وأمسيت مولى آل مؤمن   فلقيه عمر بن الخطاب فقال
  

ارون        ي ه د وأب ن زي ي ب ورواه ابن جرير عن أبي زرعة، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عل
    . عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب به -وآالهما ضعيف  -العبدي 

  
ان الحضرمي     ن عثم دًا     -وروى ابن جرير هذا الحديث من حديث موسى ب ي إسحاق    -وهو ضعيف ج ، عن أب

    . السبيعي، عن البراء وزيد بن أرقم، فاهللا أعلم
  

ال           وقال اإلمام أحمد ي عمر ق دي، عن زاذان أب رحيم الكن د ال ي عب سمعت     حدثنا ابن نمير، ثنا عبد الملك عن أب
    ؟ ما قال   عليًا بالرحبة وهو ينشد النَّاس من شهد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم غدير خم وهو يقول

  
ي       فقام اثنا عشر رجًال فشهدوا أنهم سمعوا من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو يقول   قال واله فعل من آنت م

    . تفرد به أحمد، وأبو عبد الرحيم هذا ال يعرف   مواله
  



 

ه   ند أبي ا        وقال عبد اهللا بن اإلمام أحمد في مس يم األودي أخبرن ن حك ي ب ي إسحاق، عن       حديث عل شريك عن أب
ول     سعيد بن وهب، وعن زيد بن يثيغ قال نشد علي النَّاس في الرحبة من سمع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يق

      ؟ ما قال إال قام    يوم غدير خم
  
ي      فقام من قبل سعيد ستة، ومن قبل زيد ستة، فشهدوا أنهم سمعوا رسول اهللا صلَّى     قال ول لعل لَّم يق ه وس اهللا علي

      ؟ أليس اهللا أولى بالمؤمنين من أنفسهم    يوم غدير خم
  

    ! بلى    قالوا
  
    .   اللهم من آنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه    قال
  

ي إسحاق          وحدثني علي بن حكيم، أنَّا شريك عن أبي   قال عبد اهللا ل حديث أب ر، مث  -إسحاق، عن عمرو ذي أم
    .   وانصر من نصره، واخذل من خذله    وزيد، وزاد فيه -عن سعيد    يعني

  
م،       قال عبد اهللا ن أرق د ب وحدثنا علي، ثنا شريك عن األعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زي

    . وسلَّم مثلهعن النَّبّي صلَّى اهللا عليه 
  

ي                آتاب خصائص علي ( وقال النسائي في  ن موسى عن األعمش، عن أب ا الفضل ب ن حرب، ثن حدثنا حسين ب
وم           قال علي في الرحبة   إسحاق، عن سعيد بن وهب قال لَّم ي ه وس أنشد باهللا رجًال سمع رسول اهللا صلَّى اهللا علي

مؤمنين ومن آنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من   إن اهللا ولي ال    غدير خم يقول
    .   نصره

  
    . وآذلك رواه شعبة عن أبي إسحاق، وهذا إسناد جيد

  
ة،      ورواه النسائي أيضًا من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، عن عمرو ذي أمر قال اس بالرحب ام  نشد علي النَّ فق

وم غدير خم    م وال من وااله،             أناس فشهدوا أنهم سمعوا رسول اهللا يقول ي واله، الله ًا م إن علي واله ف من آنت م
    .   وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره

  
ي إسحاق       رزاق، عن إسرائيل، عن أب ن وهب،     ورواه ابن جرير عن أحمد بن منصور، عن عبد ال د ب ، عن زي

    . وعبد خير، عن علي
  

، عن فطر بن خليفة، عن  -شيعي ثقة    وهو -وقد رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور، عن عبيد اهللا بن موسى 
    . أبي إسحاق، عن زيد بن وهب، وزيد بن يثيغ، وعمرو ذي أمر، أن عليًا أنشد النَّاس بالكوفة، وذآر الحديث

  
د           أحمدوقال عبد اهللا بن  اد عن عب ي زي ن أب د اب ا يزي حدثني عبيد اهللا بن عمر القواريري، ثنا يونس بن أرقم، ثن

لَّم      الرحمن ابن أبي ليلى شهدت عليًا في الرحبة ينشد النَّاس فقال ه وس أشهد اهللا من سمع رسول اهللا صلَّى اهللا علي
أني          لما قام فشهد، قال عبد الرحمن   من آنت مواله فعلي مواله    يوم غدير خم يقول دريًا آ ا عشر رجًال ب ام اثن فق

ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي     نشهد أنا سمعنا رسول اهللا يقول يوم غدير خم   أنظر إلى أحدهم فقالوا
      ؟ أمهاتهم

  
    ! بلى يا رسول اهللا    فقلنا

  
    . ، إسناد ضعيف غريب  فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداهمن آنت مواله     قال
  

ن ضرار القيسي،       وقال عبد اهللا بن أحمد حدثنا أحمد بن عمير الوآيعي، ثنا زيد بن الحباب، ثنا الوليد بن عقبة ب
ال   ي ليل          أنبأنا سماك عن عبيد بن الوليد القيسي ق ن أب رحمن اب د ال ى عب ًا في        ى، فحدثني دخلت عل ه شهد علي أن

وم إال من             الرحبة قال ام وال يق وم غدير خم إال ق لَّم وشهده ي ه وس أنشد باهللا رجًال سمع رسول اهللا صلَّى اهللا علي
الوا   ول          رآه، فقام اثنا عشر رجًال فق ده يق اه وسمعناه حيث أخذ بي د رأين اداه،          ق اد من ع م وال من وااله، وع الله

    . فقام إال ثالثة لم يقوموا فدعا عليهم، فأصابتهم دعوته   انصر من نصره، واخذل من خذلهو
  



 

    . وروى أيضًا عن عبد األعلى بن عامر التغلبي وغيره، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى به
  

ان الغالبي، عن أبي ثنا أحمد بن منصور، ثنا أبو عامر العقدي، وروى ابن أبي عاصم عن سليم   وقال ابن جرير
عامر العقدي، ثنا آثير بن زيد، حدثني محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن علي أن رسول اهللا حضر الشجرة  

    .   من آنت مواله فإن عليًا مواله    بخم، فذآر الحديث، وفيه
  

    . قطعًاوقد رواه بعضهم عن أبي عامر، عن آثير، عن محمد بن عمر بن علي، عن علي من
  

ه        -وهو ضعيف  -وقال إسماعيل بن عمرو البجلي  ن سعد أن رة اب عن مسعر، عن طلحة بن مصرف، عن عمي
ا    ام اثن شهد عليا على المنبر يناشد أصحاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من سمع رسول اهللا يوم غدير خم، فق

ول     عشر رجًال منهم أبو هريرة، وأبو سعيد، وأنس بن مالك، ف م سمعوا رسول اهللا يق واله        شهدوا أنه من آنت م
    .   فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه

  
    . وقد رواه عبيد اهللا بن موسى عن هاني بن أيوب وهو ثقة، عن طلحة بن مصرف به

  
ن            وقال عبد اهللا بن أحمد يم ب ا نع بابة، ثن ا ش ن الشاعر، ثن ريم، ورجل من        حدثني حجاج ب و م يم، حدثني أب حك

زاد     ، قال  من آنت مواله فعلي مواله    جلساء علي عن علي أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال يوم غدير خم ف
    . النَّاس بعد وال من وااله، وعاد من عاداه

  
    . روى أبو داود بهذا السند، حديث المخرج

  
جمع علي النَّاس في     ثنا قطن عن أبي الطفيل قال   حدثنا حسين بن محمد، وأبو نعيم المعني قاال   وقال اإلمام أحمد

وم غدير       فقال -رحبة مسجد الكوفة    يعني -الرحبة  ول ي أنشد اهللا آل من سمع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يق
      ؟ أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم    ر فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناسخم ما سمع لما قام، فقام ناس آثي

  
    ! نعم يا رسول اهللا    قالوا

  
    .   من آنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه    قال
  
    . آذا، وآذا   إني سمعت عليًا يقول   قلت لهفخرجت آأن في نفسي شيئًا، فلقيت زيد بن أرقم ف   قال
  
    . سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول ذلك له  ؟ فما تنكر   قال
  

    . هكذا ذآره اإلمام أحمد في مسند زيد بن أرقم رضي اهللا عنه
  

    . ن أرقم به، وقد تقدمورواه النسائي من حديث األعمش عن حبيب ابن أبي ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد ب
  

ي                   ل يحدِّث عن أب ا الطفي ل، سمعت أب ن آهي لمة ب در، عن شعبة، عن س دار، عن غن وأخرجه التِّرمذي عن بن
    .   من آنت مواله فعلي مواله    أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال -شكَّ شعبة  -سريحة أو زيد بن أرقم 

  
ى      ورواه ابن جرير عن أح ت، عن يحي ي ثاب ن أب مد بن حازم، عن أبي نعيم، عن آامل أبي العالء، عن حبيب اب

    . بن جعدة، عن زيد بن أرقم
  

قال زيد بن    حدثنا عفان، ثنا أبو عوانة عن المغيرة، عن أبي عبيد، عن ميمون أبي عبد اهللا قال   وقال اإلمام أحمد
زالً     أرقم وأنا أسمع ه  نزلنا مع رسول اهللا من ال ل ال          يق ر ق أمر بالصالة فصالها بهجي ا وظل      وادي خم، ف فخطبن

أني أولى بكل مؤمن من    -أو ألستم تشهدون  -ألستم تعلمون     رسول اهللا بثوب على شجرة ستره من الشمس فقال
      ؟ نفسه

  
    ! بلى    قالوا

  



 

    .   م وال من وااله، وعاد من عاداهفمن آنت مواله فإن عليًا مواله، الله    قال
  

ه    ى قول م، إل ي         ثم رواه أحمد عن غندر، عن شعبة، عن ميمون أبي عبد اهللا، عن زيد بن أرق واله فعل من آنت م
    .   مواله

  
ال         قال ميمون لَّم ق ه وس د أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي م و     حدثني بعض القوم عن زي اد من    الله ال من وااله، وع

    . وهذا إسناد جيد رجاله ثقات على شرط السنن، وقد صحَّح التِّرمذي بهذا السند حديثًا في الريث   عاداه
  

جاء رهط    ثنا يحيى بن آدم، ثنا حنش بن الحارث بن لقيط األشجعي، عن رباح بن الحارث قال   وقال اإلمام أحمد
    . السالم عليك يا موالنا   إلى علي بالرحبة فقالوا

  
    ؟ آيف أآون موالآم وأنتم قوم عرب   قال
  

     من آنت مواله فهذا مواله    سمعنا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم غدير خم يقول   قالوا
  

    ؟ فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤالء   قال رباح
  

    . و أيوب األنصارينفر من األنصار منهم أب   قالوا
  

ال        ثنا حنش عن رباح بن الحارث قال   وقال اإلمام أحمد ة فق ي في الرحب ى عل    رأيت قومًا من األنصار قدموا عل
    ؟ من القوم

  
    . مواليك يا أمير المؤمنين، فذآر معناه، هذا لفظه وهو من أفراده   فقالوا

  
وب الزمعي         ثنا أحمد بن عثمان أبو    وقال ابن جرير ن يعق ا موسى ب ة، ثن ن عثم د ب  -الجوزاء، ثنا محمد بن خال

رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم    ، حدثني مهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد سمعت أباها يقول-وهو صدوق 
    .   أيها النَّاس إني وليكم    يقول يوم الجحفة وأخذ بيد علي فخطب، ثم قال

  
    ! صدقت    قالوا

  
    .   هذا وليي، والمؤدي عني، وإن اهللا موالي من وااله، ومعادي من عاداه    فرفع يد علي فقال

  
    . وهذا حديث حسن غريب   قال شيخنا الذهبي

  
ذآر الحد       ن مسمار، ف اجر ب ه   ثم رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر ابن أبي آبير عن مه ه علي يث، وأن

    . السالم وقف حتَّى لحقه من بعده، وأمر برد من آان تقدم فخطبهم، الحديث
  

وجدته في    قال شيخنا أبو عبد اهللا الذهبي    الجزء األول من آتاب غدير خم ( وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في 
ن آشيط      نسخة مكتوبة عن ابن جرير، حدثنا محمود بن عوف الطائي، ثنا عبي ا إسماعيل ب د اهللا بن موسى، أنبأن
ر      ن جري ال اب ال عن عمر      -عن جميل بن عمارة، عن سالم بن عبد اهللا بن عمر ق ابي       -أحسبه ق يس في آت ول

اد   سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو آخذ بيد علي، من آنت مواله فهذا مواله، اللهم وال من وااله، وع
    . ديث غريب، بل منكر وإسناده ضعيفمن عاداه، وهذا ح

  
    . هذا فيه نظر   قال البخاري في جميل بن عمارة

  
آنا بالجحفة بغدير خم، فخرج     وقال المطلب بن زياد عن عبد اهللا بن محمد بن عقيل سمع جابر بن عبد اهللا يقول

    .   من آنت مواله فعلي مواله    علي فقالعلينا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من خباء، أو فسطاط، فأخذ بيد 
  

    . هذا حديث حسن   قال شيخنا الذهبي
  



 

    . وقد رواه ابن لهيعة عن بكر بن سوادة، وغيره، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بنحوه
  

ال    ثنا إسرائيل عن أ   حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قاال   وقال اإلمام أحمد ادة، ق ن جن بي إسحاق، عن حبشي ب
وداع     -يحيى بن آدم  ال  -وآان قد شهد حجة ال لَّم        ق ه وس ال رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه، وال         ق ا من ي وأن ي من عل

    .   يؤدي عني إال أنا أو علي
    .   ال يقضي عني ديني إال أنا أو علي    وقال ابن أبي بكير

  
    . واه أحمد أيضًا عن أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيلوآذا ر

  
ال     قال اإلمام أحمد ه ق ي إسحاق      وحدثناه الزبيري، ثنا شريك عن أبي إسحاق، عن حبشي بن جنادة مثل    فقلت ألب
    ؟ أين سمعت منه

  
ن ع          قال د عن أسود ب ذا رواه أحم بيع، وآ ن آدم،   وقف علينا على فرس في مجلسنا في جبانة الس ى ب امر، ويحي

    . عن شريك
  

ن سعيد،        يبة، وسويد ب ي ش ن أب ورواه التِّرمذي عن إسماعيل بن موسى، عن شريك، وابن ماجه عن أبي بكر اب
    . وإسماعيل بن موسى، ثالثتهم عن شريك به

  
    . ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل به

  
    . سن صحيح غريبح   وقال التِّرمذي

  
روك   -ورواه سليمان بن قرم  ه            -وهو مت ادة، سمع رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن جن ي إسحاق، عن حبش ب عن أب
    . وذآر الحديث   من آنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه    وسلَّم يقول يوم غدير خم

  
ال    وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي دخل     ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أنبأنا شريك عن أبي يزيد األودي، عن أبيه ق

ول        أبو هريرة المسجد فاجتمع النَّاس إليه، فقام إليه شاب فقال اهللا أسمعت رسول اهللا يق واله        أنشدك ب من آنت م
    .   فعلي مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه

  
    ! نعم    قال
  

    . ورواه ابن جرير عن أبي آريب، عن شاذان، عن شريك به
  

    . داود بن يزيد به   واسمه -تابعه إدريس األودي عن أخيه أبي يزيد 
  

  ص/ ج (   . ورواه ابن جرير أيضًا من حديث إدريس األودي عن أبيهما، عن أبي هريرة، فذآره
  

ا     رة عن ابن شوذب، عن مطر الورَّاق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قالفأما الحديث الذي رواه ضم لم
واله      أخذ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بيد علي قال ي م أنزل اهللا عز وجل      من آنت مواله فعل وم أآملت    ، ف الي

    .   لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
  

ه          و   قال أبو هريرة ه صيام ستين شهرًا، فإن هو يوم غدير خم، من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة، آتب ل
ة          ذه اآلي ن الخطاب أن ه ؤمنين عمر ب ر الم حديث منكر جدًا، بل آذب لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمي

ه نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة ورسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم واقف بها، آما قدمنا وم      ، وآذا قول إن صيام ي
اه في                    ا معن د ثبت م ه ق دل صيام ستين شهرًا ال يصح، ألن وم غدير خم يع الثامن عشر من ذي الحجة وهو ي

    . الصحيح أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستين شهرًا هذا باطل
  

    . هذا حديث منكر جدًا   يراده هذا الحديثوقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد اهللا الذهبي بعد إ
  



 

ي، عن                ن سعيد الرمل ي ب ا صدوقان عن عل ري و هم د الني ن أحم د اهللا ب ن عب د ب ورواه حبشون الخالل، وأحم
ي سعيد،       ضمرة قال ك، وأب ويروى هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب، ومالك بن الحويرث، وأنس بن مال

    . وغيرهم بأسانيد واهية
  
ة        قال ادة قوي م وال من وااله، فزي وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قاله، وأما الله

ام، واهللا               ل غدير خم بأي ة قب وم عرف ة إال ي ذه اآلي ا نزلت ه يس بصحيح، وال واهللا م اإلسناد، وأما هذا الصوم فل
    . تعالى أعلم

  
بن إسحاق الوزير األصبهانّي، حدثنا علي بن محمد المقدمي، حدثنا محمد بن عمر بن  حدثنا علي   وقال الطبراني

ن         ن سهل ب ن حنيف ب دثنا سهل ب علي المقدمي، حدثنا علي بن محمد بن يوسف بن شبان بن مالك بن مسمع، ح
وداع،  لما قدم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ال   مالك أخي آعب بن مالك عن أبيه، عن جده قال مدينة من حجة ال

ي             صعد المنبر فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال اس إن ا النَّ ه، أيه ك ل اعرفوا ذل أيها النَّاس إن أبا بكر لم يسؤني قط ف
ين راض        اجرين األول ن عوف، والمه رحمن ب د ال عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعب

ا    فاعرفوا ذلك لهم، أيها النَّ نهم، أيه اس احفظوني في أصحابي، وأصهاري، وأحبابي ال يطلبكم اهللا بمظلمة أحد م
   .   النَّاس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين، وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه خيرًا

  
   

  
    بسم اهللا الرحمن الرحيم (
  
  سنة إحدى عشرة من الهجرة  
  

د          استهلت هذه السنة وقد استقر الرآاب الشر   وداع، وق ه من حجة ال رة مرجع ة المطه ة النبوي وي بالمدين يف النب
ه       ه السالم نقل ه علي لَّم ولكن وقعت في هذه السنة أمور عظام من أعظمها خطبًا وفاة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

ة ال أ      ة، ودرجة في الجن ة رفيع ا وال   اهللا عز وجل من هذه الدار الفانية إلى النعيم األبدي في محلة عالي ى منه عل
الة       ولآلخرة خير لك من األولى ولسوف يعطيك ربك فترضى    أسنى آما قال تعالى ا أآمل أداء الرس د م وذلك بع

ه مضرة            ا في اهم عم م، وحذرهم ونه يعلمه له ا س ر م ى خي التي أمره اهللا تعالى بإبالغها، ونصح أمته، ودلهم عل
ال         عليهم في دنياهم وأخراهم، وقد قدمنا ما ه ق ن الخطاب أن ه      رواه صاحبا الصحيح من حديث عمر ب زل قول ن

اً     تعالى ة ورسول اهللا صلَّى اهللا        اليوم أآملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دين وم الجمع ي
    . عليه وسلَّم واقف بعرفة

  
    ؟ ما يبكيك   لخطاب حين نزلت هذه اآلية بكى، فقيلوروينا من طريق جيد أن عمر بن ا

  
    . إنه ليس بعد الكمال إال النقصان، وآأنه استشعر وفاة النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم   فقال

  
ابر، أن رسول اهللا       ر، عن ج ي الزبي وقد أشار عليه السالم إلى ذلك فيما رواه مسلم من حديث ابن جريج، عن أب

ا     خذوا عني مناسككم، فلعلي ال أحج بعد عامي هذا    عليه وسلَّم وقف عند جمرة العقبة وقال لنا صلَّى اهللا وقدمنا م
ن عمر      رواه الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي، عن صدقة بن يسار، عن اب

ُر اللَّ    { نزلت هذه السورة     قال اَء َنْص ْتحُ ِإَذا َج ه           } ِه َواْلَف ام التشريق، فعرف رسول اهللا صلَّى اهللا علي في أوسط أي
    . وسلَّم أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم ذآر خطبته في ذلك اليوم آما تقدم

  
ر  لعمر بن الخطاب حين سأله عن تفسير هذه السورة بمحضر    وهكذا قال عبد اهللا بن عبَّاس رضي اهللا عنهما آثي

در،   من الصحابة ليريهم فضل ابن عبَّاس وتقدمه وعلمه، حين المه بعضهم على تقديمه وإجالسه له مع مشايخ ب
     إنه من حيث تعلمون    فقال

  
دْ  * ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح  { ثم سألهم وابن عبَّاس حاضر عن تفسير هذه السورة  اَس َي ِن   َوَرَأْيَت النَّ ي ِدي ُخُلوَن ِف

    .  } َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّه َآاَن َتوَّابًا* اللَِّه َأْفَواجًا 
  

    . أمرنا إذا فتح لنا أن نذآر اهللا ونحمده ونستغفره   فقالوا
  



 

    ؟ ما تقول يا ابن عبَّاس   فقال
  

    . م نعي إليههو أجل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّ   فقال
  

    . ال أعلم منها إال ما تعلم   فقال عمر
  

ه الصحابة      ا فسر ب وقد ذآرنا في تفسير هذه السورة ما يدل على قول ابن عبَّاس من وجوه، وإن آان ال ينافي م
    . رضي اهللا عنهم

  
رة، أن رسول     حدثنا وآيع عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،   وآذلك ما رواه اإلمام أحمد ي هري عن أب

ذا         إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر      اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لما حج بنسائه قال د من ه ه أحم رد ب تف
    . الوجه

  
    . وقد رواه أبو داود في سننه من وجه آخر جيد

  
ق      أن النفوس استشعرت بوفاته عليه السالم في هذه ا   والمقصود ا يتعل ا روي فيم ورد م ك ون لسنة، ونحن نذآر ذل

    . به من األحاديث واآلثار، وباهللا المستعان
  

ذا                و بكر البيهقي في ه ر، وأب ن جري ر ب و جعف ن يسار، وأب ن إسحاق ب د ب ولنقدم على ذلك ما ذآره األئمة محم
ى الم   له إل ه، ورس راياه، وآتب ه، وس ه، وغزوات داد حجج ن تع اة م ل الوف ًا  الموضع قب ك ملخص ذآر ذل وك، فلن ل

    . مختصرًا، ثم نتبعه بالوفاة
  

لَّم غزا تسع        ه وس ففي الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم، أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . عشرة غزوة، وحج بعد ما هاجر حجة الوداع، ولم يحج بعدها

  
    . اق السبيعيوواحدة بمكة، آذا قال أبو إسح   قال أبو إسحاق

  
ابر أن رسول اهللا صلَّى اهللا           ه، عن ج د، عن أبي ن محم ر ب وقد قال زيد بن الحباب عن سفيان الثوري، عن جعف

ة،        عليه وسلَّم حج ثالث حجات ين بدن تًا وثالث حجتين قبل أن يهاجر، وواحدة بعد ما هاجر معها عمرة، وساق س
        . وجاء علي بتمامها من اليمن

  
ع عمر                ه السالم اعتمر أرب ه علي ك في الصحيحين أن ن مال نهم أنس ب    وقد قدمنا عن غير واحد من الصحابة م

    . عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي مع حجة الوداع
  

ال    فروى البخاري عن أبي عاصم النَّبّيل، عن يزيد ابن أبي عبيد،    وأما الغزوات ن األآوع ق لمة ب غزوت     عن س
مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم سبع غزوات، ومع زيد بن حارثة تسع غزوات يؤمِّره علينا رسول اهللا صلَّى  

    . اهللا عليه وسلَّم
  

ال  ه         وفي الصحيحين عن قتيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن زيد بن سلمة ق غزوت مع رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . سلَّم سبع غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات، مرة علينا أبو بكر، ومرة على أسامة بن زيدو
  

    . غزا رسول اهللا خمس عشرة غزوة   وفي صحيح البخاري من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، عن البراء قال
  

راء أن رسول ا ي إسحاق، عن الب ي الصحيحين من حديث شعبة عن أب لَّم غزا تسع وف ه وس هللا صلَّى اهللا علي
    . العشير، أو العسير   عشرة غزوة، وشهد معه منها سبع عشرة، أولها

  
وروى مسلم عن أحمد بن حنبل، عن معتمر، عن آهمس بن الحسن، عن ابن بريدة، عن أبيه أنه غزا مع رسول 

    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ست عشرة غزوة
  



 

ه غزا مع رسول اهللا صلَّى اهللا          وفي رواية لمسلم ه أن دة، عن أبي من طريق الحسين بن واقد عن عبد اهللا بن بري
    . عليه وسلَّم تسع عشرة غزوة قاتل منها في ثمان

  
ر،     وفي رواية عنه بهذا اإلسناد وبعث أربعًا وعشرين سرية، قاتل يوم بدر، وُأحد، واألحزاب، والمريسيع، وخيب

    . ومكة، وحنين
  

لَّم غزا إحدى وعشرين                 ه وس ابر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ر عن ج ي الزبي لم من حديث أب وفي صحيح مس
غزوة، غزوت معه منها تسع عشرة غزوة، ولم أشهد بدرًا، وال أحدًا منعني أبي، فلما قتل أبي يوم ُأحد لم أتخلف 

    . عن غزاة غزاها
  

ال أنبأنا معمر عن الزُّهر    وقال عبد الرزاق ول        ي ق ن المسيب يق ه        سمعت سعيد ب غزا رسول اهللا صلَّى اهللا علي
أربعًا وعشرين غزوة، فال أدري أآان ذلك وهمًا، أو شيئًا سمعته    وسمعته مرة يقول   وسلَّم ثمان عشرة غزوة قال

    . بعد ذلك
  

ه      غزا رسول اهللا تسع عشرة، قاتل في ثمان منها، وبعث من الب     وقال قتادة ع غزوات ًا وعشرين، فجمي عوث أربع
    . وسراياه ثالث وأربعون

  
ذا               ة ه ر واحد من أئم ن يسار، وغي د إسحاق ب ة، ومحم ن عقب وقد ذآر عروة بن الزبير، والزُّهري، وموسى ب
دق               م الخن الث، ث م في ُأحد في شوال سنة ث ين، ث الشأن أنه عليه السالم قاتل يوم بدر في رمضان من سنة اثنت

خمس، ثم في بني المصطلق بالمريسيع في شعبان سنة خمس،       يظة في شوال أيضًا من سنة أربع وقيلوبني قر
م        ثم في خيبر في صفر سنة سبع، ومنهم من يقول سنة ست، والتحقيق أنه في أول سنة سبع، وآخر سنة ست، ث

ل هوازن وحاصر أهل الطائف في شوال و           ان، وقات بعض ذي الحجة سنة    قاتل أهل مكة في رمضان سنة ثم
م       و بكر الصديق، ث ثمان، آما تقدم تفصيله، وحج سنة ثمان بالنَّاس عتاب بن أسيد نائب مكة، ثم في سنة تسع أب

        . حج رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بالمسلمين سنة عشر
  

بعًا وعشرين غزوة    وآان جميع ما غزا رسول اهللا صلَّى اهللا   وقال محمد ابن إسحاق    عليه وسلَّم بنفسه الكريمة س
م غزوة       ع، ث غزوة ِودَّان، وهي غزوة األبواء، ثمَّ غزوة بواط من ناحية رضوى، ثم غزوة العشيرة من بطن ينب
ليم             ي س مَّ غزوة بن ريش، ث ا صناديد ق ل اهللا فيه ي قت در العظمى الت بدر األولى بطلب آرز بن جابر، ثم غزوة ب

، ثمَّ غزوة  -وهي غزوة ذي أمر -الكدر، ثم غزوة السويق بطلب أبا سفيان بن حرب، ثمَّ غزوة غطفان حتَّى بلغ 
نجران معدن بالحجاز، ثم غزوة ُأحد، ثم حمراء األسد، ثم غزوة بني النضير، ثم غزوة ذات الرِّقاع من نخل، ثم 

مَّ غزوة        دق، ث م غزوة الخن دل، ث ة الجن ان من         غزوة بدر اآلخرة، ثم غزوة دوم ي لحي مَّ غزوة بن ي قريظة، ث بن
هذيل، ثم غزوة ذي قرد، ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة، ثم غزوة الحديبية ال يريد قتاًال فصده المشرآون،  

    . ثم غزوة خيبر، ثم غزوة القضاء، ثم غزوة الفتح، ثم غزوة حنين، ثم غزوة الطَّائف، ثمَّ غزوة تبوك
  

تح،         ا في تسع غزواتقاتل منه   قال ابن إسحاق ر، والف دق، وقريظة، والمصطلق، وخيب غزوة بدر، وأحد، والخن
    . وحنين، والطَّائف

  
    . وقد تقدَّم ذلك آله مبسوطًا في أماآنه بشواهده وأدلته، وهللا الحمد   قلت

  
ين بعث وسري      قال ابن إسحاق ه اهللا في     وآانت بعوثه عليه السَّالم وسراياه ثمانيًا وثالثين من ب م شرع رحم ة، ث

    . ذآر تفصيل ذلك، وقد قدمنا ذلك آله، أو أآثره مفصًال في مواضعه، وهللا الحمد والمنة
  

د المطلب      ولنذآر ملخص ما ذآره ابن إسحاق بعث عبيدة بن الحارث إلى أسفل ثنية المرة، ثم بعث حمزة بن عب
ي    إلى السَّاحل من ناحية العيص، ومن النَّاس من يقدِّ ن أب م هذا على بعث عبيدة آما تقدم، فاهللا أعلم، بعث سعد اب

وقاص إلى الخرار، بعث عبد اهللا بن جحش إلى نخلة، بعث زيد بن حارثة إلى القردة، بعث محمد بن مسلمة إلى 
ة، بعث           ر معون ى بئ ن عمرو إل ذر ب ع، بعث المن آعب بن األشرف، بعث مرثد ابن أبي مرتد الغنوي إلى الرجي

يمن، بعث            أبي عب ى ال ي إل امر، بعث عل ي ع ة في أرض بن ى بري اب إل يدة إلى ذي القصة، بعث عمر بن الخطَّ
م،          نهم فاستاق نعمه ة م ل طائف ل، فقت يهم في اللَّي غالب بن عبد اهللا الكلبي إلى الكديد فأصاب بني الملوح أغار عل

ن     فجاء نفرهم في طلب النعم فلما اقتربوا حال بينهم واد من السيل، وأس ك ب ن مال روا في مسيرهم هذا الحارث ب
    . البرصاء، وقد حرر ابن إسحاق هذا هاهنا، وقد تقدم بيانه



 

  
ليم أصيب هو وأصحابه، بعث          ي س ى بن لمي إل بعث علي ابن أبي طالب إلى أرض فدك، بعث أبي العوجاء السَّ

ي أسد    ماء بنجد    وهو -عكاشة إلى الغمرة، بعث أبي سلمة بن عبد األسد إلى قطن  لمة     -لبن ن مس د ب ، بعث محم
ن                د ب ين، بعث زي ة حن ى ناحي ه أيضًا إل دك، وبعث رة بف ي م ى بن ن سعد إل إلى القرطاء من هوازن، بعث بشير ب

  ص/ج  (   . حارثة إلى الجموم من أرض بني سليم، بعث زيد بن حارثة إلى جذام من أرض بني خشين
  

أنَّ دحية بن خليفة لما رجع من     ى، وآان سببها فيما ذآره ابن إسحاق وغيرهوهي من أرض حسم   قال ابن هشام
غ     ا بل دايا، فلم عند قيصر وقد أبلغه آتاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يدعوه إلى اهللا فأعطاه من عنده تحفًا وه

ه  ال ل ذام يق ي ج ي أرض بن ًا ف ه عوص     وادي ن عوص، وابن د ب ه الهني ار علي نار أغ د الضليعيان  ش ن الهني  -ب
ا   -والضليع بطن من جذام  فأخذا ما معه، فنفر حّي منهم قد أسلموا، فاستنقذوا ما آان أخذ لدحية فردوه عليه، فلم

د    ذ زي رجع دحية إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أخبره الخبر، واستسقاه دم الهنيد، وابنه عوص، فبعث حينئ
ا وجدوا     بن حارثة في جيش إليهم،  وا م فساروا إليهم من ناحية األوالج، فأغار بالماقض من ناحية الحرة، فجمع

والهم       د أم از زي ا احت من مال وناس، وقتلوا الهنيد وابنه، ورجلين من بني األحنف، ورجًال من بني خصيب، فلمَّ
ى   وذراريهم اجتمع نفر منهم برفاعة بن زيد، وآان قد جاءه آتاب من رسول اهللا صلَّى اهللا دعوهم إل  عليه وسلَّم ي

اهللا، فقرأه عليهم رفاعة، فاستجاب له طائفة منهم، ولم يكن زيد بن حارثة يعلم ذلك، فرآبوا إلى رسول اهللا صلَّى 
    . اهللا عليه وسلَّم إلى المدينة في ثالثة أيام، فأعطوه الكتاب فأمر بقراءته جهرة على النَّاس

  
    . ثالث مرات    ؟ صنع بالقتلىآيف أ    ثم قال رسول اهللا

  
دمي              -أبو زيد ابن عمرو    يقال له -فقال رجل منهم  و تحت ق ل فه ًا، ومن قت ان حيَّ ا رسول اهللا من آ أطلق لنا ي

    . هذه
  

    . فبعث معهم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم علي ابن أبي طالب
  

    . إن زيدًا ال يطيعني   فقال علي
  
م  فأع ه ومعه دًا وجيش وا زي م، فلق ل له ى جم م عل ار معه ة، فس يفه عالم لَّم س ه وس اه رسول اهللا صلَّى اهللا علي ط

    . األموال والذرارّي بفيفاء الفحلتين، فسلمهم علي جميع ما آان أخذ لهم، لم يفقدوا منه شيئًا
  

ا     بعث زيد بن حارثة أيضًا إلى بني فزارة بوادي القرى، فقتل طائفة من أصحا ى، فلم ين القتل به وارتث هو من ب
رجع آلى أن ال يمس رأسه غسل من جنابة حتَّى يغزوهم أيضًا، فلما استبل من جراحه بعثه رسول اهللا صلَّى اهللا  
ن           ك ب د مال در، وآانت عن ن ب ة ب ة بنت ربيع عليه وسلَّم ثانيًا في جيش فقتلهم بوادي القرى، وأسر أم قرفة فاطم

ة،   حذيفة بن بدر، ومعها ا ل أم قرف بنة لها وعبد اهللا بن مسعدة، فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر اليعمري فقت
وع،            ن األآ لمة ب ا مع س ا، وآانت بنته ل في عزِّه ة المث واستبقى ابنتها، وآانت من بيت شرف، يضرب بأم قرف

ا رسول اهللا   ا، فوهبه اه إياه لَّم فأعط ه وس ه رسول اهللا صلَّى اهللا علي توهبها من ب، فاس ي وه ن أب ه حزن اب لخال
    . فولدت له ابنه عبد الرَّحمن

  
ان لغزو         بعث عبد اهللا بن رواحة إلى خيبر مرتين، أحداهما ان يجمع غطف ن رزام، وآ التي أصاب فيها اليسير ب

ه  رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فبعث رسول اهللا عبد اهللا بن رواحة في نفر، منهم عبد اهللا بن أنيس، فقد موا علي
ال    فلم يزالوا يرغبونه ليقدموه على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فسار معهم، فلمَّا آانوا بالقرقرة على ستة أمي

يف     -من خيبر ندم اليسير على مسيره، ففطن له عبد اهللا بن أنيس  د السَّ ه،     -وهو يري أطن قدم يف ف فضربه بالسَّ
ه،     وضربه الُيسير بمخرش من شوحط في رأسه ود فقتل فأمة، ومال آل رجل من المسلمين على صاحبه من اليه

ح    م يق لَّم فل ه وس ي رأسه رسول اهللا صلَّى اهللا علي ل ف يس تف ن أن دم اب ا ق ه، فلم ى قدمي دًا أفلت عل إال رجًال واح
    . جرحه، ولم يؤذه

  
    . بر، واهللا أعلموأظن البعث اآلخر إلى خيبر لما بعثه عليه السَّالم خارصًا على نخيل خي   قلت

  
    . بعث عبد اهللا بن عتيك وأصحابه إلى خيبر فقتلوا أبا رافع اليهودي

  
    . بعث عبد اهللا بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح فقتله بعرنه



 

  
    . وقد روى ابن إسحاق قصته هاهنا مطولة، وقد تقدم ذآرها في سنة خمس، واهللا أعلم

  
    . بن حارثة، وجعفر، وعبد اهللا بن رواحة إلى مؤتة من أرض الشَّام، فأصيبوا آما تقدمبعث زيد 

  
    . بعث آعب بن عمير إلى ذات أطالح من أرض الشَّام، فأصيبوا جميعًا أيضًا

  
مَّ رآب                ًا، ث نهم أناس يهم فأصاب م يم، فأغار عل ر من تم ي العنب ى بن در إل ن ب بعث عيينة بن حصن بن حذيفة ب

    . م إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في أسراهم فأعتق بعضًا، وفدى بعضًاوفده
  

بعث غالب بن عبد اهللا أيضًا إلى أرض بني مرة، فأصيب بها مرداس بن نهيك حليف لهم من الحرقة من جهينة، 
، فلما رجعا المهما رسول اهللا ال إله إال اهللا   قتله أسامة بن زيد، ورجل من األنصار أدرآاه فلما شهرا السِّالح قال

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم أشد اللوم، فاعتذرا بأنه ما قال ذلك إال تعوذا من القتل
  

    .   من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة    وجعل يقول ألسامة   هال شققت عن قلبه    فقال ألسامة
  

    . حتَّى لوددت أن لم أآن أسلمت قبل ذلك، وقد تقدم الحديث بذلك فما زال يكررها   قال أسامة
  

ن    بعث عمرو بن العاص إلى ذات السالسل من أرض بني عذرة يستنفر العرب إلى الشام، وذلك أن أم العاص ب
م       اء له ى م ا وصل إل ه   -وائل آانت من بلي، فلذلك بعث عمرًا يستنفرهم ليكون أنجع فيهم، فلم ال ل  -سل  السل   يق

و          ا أب ر، وعليه ر، وعم و بك يهم أب لَّم سرية ف خافهم، فبعث يستمد رسول اهللا، فبعث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
إنما بعثتم مددًا لي، فلم يمانعه أبو عبيدة ألنه آان    عبيدة بن الجراح، فلما انتهوا إليه تأمَّر عليهم آلهم عمرو وقال

ال        رجًال سهًال لينًا هينًا عند أمر  ا رجع ق ذا لم م، وله م آله ا     الدنيا، فسلم له، وانقاد معه، فكان عمرو يصلي به ي
    ؟ رسول اهللا أي النَّاس أحب إليك

  
    .   عائشة    قال
  
    ؟ فمن الرجال   قال
  
    .   أبوها    قال
  

ها قصة محلم بن جثامة، وقد تقدم مطوًال في  بعث عبد اهللا ابن أبي حدرد إلى بطن أضم، وذلك قبل فتح مكة، وفي
    . سنة سبع

  
    . بعث ابن أبي حدرد أيضًا إلى الغابة

  
    . بعث عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل

  
د           حدثني من ال أتهم عن عطاء ابن أبي رباح قال   قال محمد بن إسحاق سمعت رجًال من أهل البصرة يسأل عب

    .  بن عمر بن الخطاب عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتّماهللا
  
ّي صلَّى اهللا               فقال عبد اهللا   قال ي آنت عاشر عشرة رهط من أصحاب النَّب م أن ك، تعل أخبرك إن شاء اهللا عن ذل

ل،  أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن مسعود،    عليه وسلَّم في مسجده ومعاذ بن جب
لم     وحذيفة ابن اليمان، وأبو سعيد الخدرّي، وأنا، مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إذ أقبل فتى من األنصار فس

    ؟ يا رسول اهللا، أي المؤمنين أفضل   على رسول اهللا ثم جلس فقال
  
    .   أحسنهم خلقًا    قال
  
    ؟ فأي المؤمنين أآيس   قال
  



 

    .   أآثرهم ذآرًا للموت، وأحسنهم استعدادًا له قبل أن ينزل به، أولئك األآياس    لقا
  

م      ثم سكت الفتى، وأقبل علينا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا نزلن بك
درآوهن  - اهللا أن ت وذ ب ة ف  -وأع ر الفاحش م تظه ه ل اعون،   أنَّ يهم الط ر ف ا إال ظه وا عليه ى يغلب ط حتَّ وم ق ي ق

ة،      نين، وشدة المؤن واألوجاع التي لم تكن في أسالفهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إال أخذوا بالس
ا نقضو     ا مطروا، وم ا وجور السلطان، ولم يمنعوا الزآاة من أموالهم إال منعوا القطر من السماء، فلوال البهائم م

تهم              م أئم م يحك ا ل ديهم، وم ان في أي ا آ رهم، فأخذ بعض م عهد اهللا، وعهد رسوله، إال سلط عليهم عدوًا من غي
    .   بكتاب اهللا، ويجبروا فيما أنزل اهللا، إال جعل اهللا بأسهم بينهم

  
ة من           قال تم بعمام د اع ا، فأصبح وق ه عليه رابيس سوداء،   ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعث آ

    . فأدناه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثم نقضها، ثم عممه بها، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوًا من ذلك
  

    .   هكذا يا ابن عوف فاعتم، فإنه أحسن، وأعرف    ثم قال
  

ًا           لى نفسه ثم قالثم أمر بالًال أن يدفع إليه اللِّواء، فدفعه إليه، فحمد اهللا، وصلى ع ن عوف إغزوا جميع ا ب خذه ي
يكم       د اهللا وسيرة نب ذا عه دًا، فه في سبيل اهللا، فقاتلوا من آفر باهللا ال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا ولي

    .   فيكم
  

    . فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء
  

    . فخرج إلى دومة الجندل   قال ابن هشام
  

ًا من            ه السالم جراب ى سيف البحر، وزودوه علي ة راآب إل بعث أبي عبيدة بن الجراح، وآانوا قريبًا من ثالثمائ
ى سمنوا،     تمر، و فيها قصة العنبر، وهي الحوت العظيم الذي دسره البحر، وأآلهم آلهم منه قريبًا من شهر، حتَّ

ه،        حتَّى رجعوا إلى رسول   -أي شرائح  -وتزودوا منه وشائق  ه، فأآل من أطعموه من لَّم ف ه وس اهللا صلَّى اهللا علي
    . آما تقدم بذلك الحديث

  
ن إسحاق من البعوث          قال ابن هشام ذآر اب م ي ي  -ومما ل ا     يعن ي         -هاهن ل أب ة الضمري لقت ن أمي بعث عمرو ب

ة     سفيان صخر بن حرب بعد مقتل خبيب بن عدي، وأصحابه، فكان من أمره ما قدمناه، وآان مع  ن أمي عمرو ب
    . جبار بن صخر، ولم يتفق لهما قتل أبي سفيان بل قتال رجًال غيره، وأنزال خبيبا عن جذعه

  
ل رسول      ه حين قت وبعث سالم بن عمير أحد البكائين، إلى أبي عفك أحد بني عمرو بن عوف، وآان قد نجم نفاق

    . اهللا الحارث بن سويد بن الصامت آما تقدم
  

     فقال يرثيه ويذم قبحه اهللا الدخول في الدين
  

  ِمَن النَّاِس َدارًا َوال مجَمعا * َلقْد عشُت َدهرًا َوما أْن أَرى 
  

  يعاقُد فيهم إذا ما َدعا * َأَبرُّ عهودًا وأوفي لمْن 
  

  يهِد الجباَل ولم يخضَعا * مْن َأوالِد قيلَة في جمعِهْم 
  

  الٌل حراٌم لشتى مَعا ح* فصدَّعُهم راآٌب جاءُهم 
  

  أو الملُك تابعُتُم تبَّعا * فلو أن بالعزِّ صدقُتُم 
  

    . فانتدب له سالم بن عمير هذا فقتله   من لي بهذا الخبيث    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

     فقالت أمامة المريدية في ذلك
  



 

  مرو الذي َأمَناك بئس الذي يْمني لع* تكذِّب ديَن اِهللا والمرَء َأحمَدا 
  

  َأبا ِعفك ُخذها على آبر السِّن * َحباَك حنيٌف آخُر الليل طعنًة 
  

ا   وبعث عمير بن عدي الخطمي لقتل العصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد، آانت تهجو اإلسالم وأهله، ولم
     قتل أبو عفك المذآور أظهرت النفاق وقالت في ذلك

  
  َوعوف وباست بني الخزرِج * ي مالك والنَّبّيَت بَأَست بن

  
  فال مْن ُمراَد وال مذحِج * َأطعتْم َأتاوي من غيرآْم 

  
  آما يرتجى َورَق المنضِج * ترجوَنَه بعد قتل الرؤوِس 

  
  فيقطع من أمِل المرتِجي * أال آنُف يبتغي ِغرًة 

  
     فأجابها حسان بن ثابت فقال   قال
  

  وخطمَة دوَن بني الخزرِج * واقِف َبنو وائٍل وبنو 
  

  ُبعولَتها والمنايا تِجي * متى ما دعْت سفهًا ويحها 
  

  آريُم المداخِل والمخرِج * فهزَّت فتى ماجدًا عرُقه 
  

  وبعيد الهدوِّ فلم يحرِج * فضرَّجها من نجيِع الدما 
  

ا          ذ لي من ابنة مروان أال آخ    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين بلغه ذلك ن عدي، فلم ر ب ك عمي فسمع ذل
    .   نصرت اهللا ورسوله يا عمير    يا رسول اهللا قتلتها فقال   أمسى من تلك الليلة سرى عليها فقتلها، ثم أصبح فقال

  
    . هل علي من شأنها   قال يا رسول اهللا

  
ال         ال تنتطح فيها عنزان، فرجع عمير إل   قال ون فق ه خمسة بن ان ل ا، وآ ون في قتله م يختلف ا      ى قومه وه ا قتلته أن

فكيدوني جميعًا ثم ال تنظرون، فذلك أول يوم عز اإلسالم في بني خطمة، فأسلم منهم بشر آثير لما رأوا من عز 
    . اإلسالم

  
ان من      ا آ ي، وم ك في األحاديث         ثم ذآر البعث الذين أسروا ثمامة بن أثال الحنف دم ذل د تق ره في إسالمه، وق أم

لَّم        ه وس ه رسول اهللا صلَّى اهللا علي ال في ذي ق المؤمن يأآل في معي واحد،          الصحاح، وذآر ابن هشام أنه هو ال
راً              والكافر يأآل في سبعة أمعاء ة معتم ة دخل مك ا انفصل عن المدين ه لم د إسالمه، وأن ه بع  لما آان من قلة أآل

ة           ى اليمام اد إل ا ع ة، فلم نهم من اليمام رة ع وهو يلبي، فنهاه أهل مكة عن ذلك فأبى عليهم، وتوعدهم بقطع المي
    . منعهم الميرة حتَّى آتب إليه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأعادها إليهم

  
     وقال بعض بني حنيفة

  
  األشهِر الحرِم برغم أبي سفياَن في * وِمنَّا الذي لبى بمكة محرمًا 

  
وبعث علقمة بن مجزز المدلجي ليأخذ بثأر أخيه وقاص بن مجزز يوم قتل بذي قرد، فاستأذن رسول اهللا ليرجع   
د       يهم عب دم، واستعمل عل في آثار القوم فأذن له، وأمَّره على طائفة من النَّاس، فلما فقلوا أذن لطائفة منهم في التق

إنما آنت    استوقد نارًا وأمرهم أن يدخلوها، فلما عزم بعضهم على الدخول قالاهللا بن حذافة، وآانت فيه دعابة، ف
ن       من أمرآم بمعصية اهللا فال تطيعوه    أضحك، فلما بلغ النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال ره اب ذا ذآ ، والحديث في ه

    . حكم بن ثوبان، عن أبي سعيد الخدريهشام عن الدراوردي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمرو ابن ال
  



 

ة        توخموا المدين ة فاس ن بجيل يس م ن ق انوا م ة، وآ دموا المدين ذين ق ر ال ك النف ل أولئ ابر لقت ن ج رز ب ث آ وبع
وا          ا صحوا قتل ا، فلم ه فيشربوا من ألبانه ى إبل واستوبؤها، فأمرهم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن يخرجوا إل

اح،             راعيها، وهو يسار تاقوا اللق ه واس لَّم ذبحوه، وغرزوا الشوك في عيني ه وس مولى رسول اهللا صلَّى اهللا علي
ه السالم من             ه علي ة مرجع ر من بجيل فبعث في آثارهم آرز بن جابر في نفر من الصحابة، فجاؤوا بأولئك النف

انوا       ر إن آ نهم، وهؤالء النف ذآورين في حديث     غزوة ذي قرد، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسملت أعي م الم ه
    . أنس المتفق عليه، أن نفرًا ثمانية من عكل أو عرينة قدموا المدينة الحديث

  
    . والظاهر أنهم هم فقد تقدم قصتهم مطولة، وإن آانوا غيرهم فها قد أوردنا عيون ما ذآره ابن هشام، واهللا أعلم

  
    . ها مرتينوغزوة علي ابن أبي طالب اليمن التي غزا   قال ابن هشام

  
ال      قال أبو عمرو المدني د آخر، وق ن         بعث رسول اهللا عليًا إلى اليمن، وخالدًا في جن ي اب األمير عل تم ف إن اجتمع

    .   أبي طالب
  
ه         قال دة في قول عًا     وقد ذآر ابن إسحاق بعث خالد، ولم يذآره في عدد البعوث والسرايا، فينبغي أن تكون الع تس

    . وثالثين
  

وطئ                  قال ابن إسحاق  رة أن ي ام، وأم ى الش ة إل ن حارث د ب ن زي لَّم أسامة ب ه وس وبعث رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . الخيل تخوم البلقاء، والداروم من أرض فلسطين، فتجهز النَّاس وأوعب مع أسامة المهاجرون األولون

  
    . بعثه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو آخر بعث   قال ابن هشام

  
ن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا                وقال البخاري د اهللا ب ار، عن عب ن دين د اهللا ب ك عن عب ا مال حدثنا إسماعيل، ثن

لَّ     ه وس ّي صلَّى اهللا علي ال عليه وسلَّم بعث بعثًا، وأمَّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن النَّاس في إمارته، فقام النَّب    م فق
ان لمن               ارة، وإن آ ًا لإلم ان لخليق م اهللا إن آ ل، وأي ه من قب ارة أبي ون في إم إن تطعنوا في إمارته فقد آنتم تطعن

    .   أحب النَّاس إلّي، وإن هذا لمن أحب النَّاس إلي بعده
  

    . حديث صحيح حسن   ورواه التِّرمذي من حديث مالك وقال
  

ن الخطاب ومن    وقد انتدب آثير م ن الكبار من المهاجرين األولين واألنصار في جيشه، فكان من أآبرهم عمر ب
يم                قال ه المرض، وجيش أسامة مخ تد ب لَّم اش ه وس إن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ط، ف أن أبا بكر آان فيهم فقد غل

س، آما سيأتي، فكيف يكون في الجيش وهو  بالجرف، وقد أمر النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أبا بكر أن يصلي بالنَّا
نهم         تثناه الشارع من بي د اس م فق دب معه إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالمين، ولو فرض أنه آان قد انت
تطلق    ه الصالة والسالم اس وفي علي ا ت م لم ان اإلسالم، ث ر أرآ ي هي أآب ي الصالة الت ة ف ه لإلمام النص علي ب

الخطاب فأذن له في المقام عند الصديق، ونفذ الصديق جيش أسامة، آما سيأتي بيانه الصديق من أسامة عمر بن 
    . وتفصيله في موضعه، إن شاء اهللا

  
  فصل في اآليات واألحاديث المنذرة بوفاة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم  
  

  وآيف ابتدئ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بمرضه الذي مات فيه 
  

    .  ] -   الزمر [  } ُثمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربُِّكْم َتْخَتِصُموَن* ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم َميُِّتوَن {     تعالىقال اهللا
  

    .  ]    األنبياء [  } َوَما َجَعْلَنا ِلَبَشٍر ِمْن َقْبِلَك اْلُخْلَد َأَفِإْن ِمتَّ َفُهُم اْلَخاِلُدوَن {    وقال تعالى
  

اِر َوُأْدخِ   {    وقال تعالى اَز    ُآلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوِإنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُآْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّ ْد َف َة َفَق َل اْلَجنَّ
    .  ]    عمران آل [   } َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُروِر

  
ى        وقال تعالى وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرُّسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب عل

    .   عقبيه فلن يضرَّ اهللا شيئًا وسيجزي اهللا الشَّاآرين



 

  
م يسمعوها    وهذه اآلية هي التي تالها الصديق يوم وفاة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فلما سمعها النَّاس آأنهم ل

    . قبل
  

َتْغِفْرُه     * َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِفي ِديِن اللَِّه َأْفَواجًا * ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح  {    وقال تعالى َك َواْس ِد َربِّ بِّْح ِبَحْم َفَس
    .  } ِإنَُّه َآاَن َتوَّابًا

  
    . هو أجل رسول اهللا نعي إليه   ل عمر بن الخطاب وابن عبَّاسقا
  

ة             وقال ابن عمر اس خطب وداع، فخطب النَّ ه ال وداع، فعرف رسول اهللا أن نزلت أوسط أيام التشريق في حجة ال
    . آما تقدم -الخطبة المشهورة  -أمرهم فيها ونهاهم 

  
    .   لتأخذوا عني مناسككم فلعلي ال أحج بعد عامي هذا     يرمي الجمار فوقف وقالرأيت رسول اهللا   وقال جابر

  
ه      وقال عليه السالم البنته فاطمة آما سيأتي إن جبريل آان يعارضني بالقرآن في آل سنة مرة، وإنه عارضني ب

    .   العام مرتين، وما أرى ذلك إال اقتراب أجلي
  

ال    وفي ص رة ق ي هري ان     حيح البخاري من حديث أبي بكر ابن عياش عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أب آ
    . رسول اهللا يعتكف في آل شهر رمضان عشرة أيام، فلما آان من العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين يومًا

  
    . ه القرآن مرتينوآان يعرض عليه القرآن في آل رمضان، فلما آان العام الذي توفي فيه عرض علي

  
ه،        وقال محمد بن إسحاق ة بقيت ام بالمدين رجع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من حجة الوداع في ذي الحجة فأق

لَّم بشكواه          ه وس دىء رسول اهللا صلَّى اهللا علي ك ابت ى ذل والمحرم، وصفرًا، وبعث أسامة بن زيد، فبينا النَّاس عل
ع األول،       الذي قبضه اهللا فيه إلى م ين من صفر، أو في أول شهر ربي ا أراده اهللا من رحمته وآرامته في ليال بق

م   فكان أول ما ابتدئ به رسول اهللا من ذلك فيما ذآر لي، أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لهم ث
    . رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه ذلك

  
عبد اهللا بن جعفر عن عبيد بن جبر مولى الحكم، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص، عن  وحدثني   قال ابن إسحاق

ال     أبي مويهبة مولى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال ل فق ي         بعثني رسول اهللا من جوف اللي ة، إن ا مويهب ا أب ي
    .   قد أمرت أن أستغفر ألهل هذا البقيع فانطلق معي

  
ال  فانط رهم ق ا أصبح                 لقت معه، فلما وقف بين أظه ه مم ا أصبحتم في م م يهن لك ابر، ل ا أهل المق يكم ي السالم عل

    .   النَّاس فيه، أقبلت الفتن آقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، اآلخرة شر من األولى
  

ين       يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتي    ثم أقبل عليَّ فقال ك وب ين ذل ة، فخيرت ب م الجن ح خزائن الدنيا والخلد فيها ث
    .   لقاء ربي والجنة

  
    . بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة   قلت   قال
  
    .   ال واهللا يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة    قال
  

    . ع ثم انصرف، فبدئ برسول اهللا وجعه الذي قبضه اهللا فيهثم استغفر ألهل البقي
  

ه     . لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب، وإنما رواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق ب
  ص/ج  ( 

  
ال ثنا أبو النضر، ثنا الحكم بن فضيل، ثنا يعلى بن عطاء عن عبيد ب   وقال اإلمام أحمد    ن جبر، عن أبي مويهبة ق

ي      أمر رسول اهللا أن يصلي على أهل البقيع فصلى عليهم ثالث مرات فلما آانت الثالثة قال يا أبا مويهبة أسرج ل
    .   دابتي



 

  
يهم     أو قال -فرآب ومشيت حتَّى انتهى إليهم، فنزل عن دابته وأمسكت الدابة فوقف    قال ال  -قام عل ا       فق نكم م ليه

تم     ا أن نكم م أنتم فيه مما فيه النَّاس، أتت الفتن آقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، اآلخرة أشّد من األولى، فليه
    .   فيه مما فيه النَّاس

  
ى أم       أو قال   يا أبا مويهبة إني أعطيت    ثم رجع فقال تح عل ا يف اء      خيرت بين مفاتيح م ة، أو لق ي من بعدي والجن ت

    .   ربي
  
    . بأبي أنت وأمي فاخترنا   فقلت   قال
  
    .   ألن ترد علي عقبها ما شاء اهللا، فاخترت لقاء ربي    قال
  

    . فما لبث بعد ذلك إال سبعًا، أو ثمانيًا حتَّى قبض
  

نصرت بالرعب، وأعطيت الخزائن،       قال رسول اهللا   لوقال عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قا
    .   وخّيرت بين أن أبقى حتَّى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل

  
    . وهذا مرسل، وهو شاهد لحديث أبي مويهبة   قال البيهقي

  
ن مسعود، عن      وحدثني يعقوب بن عتبة عن الزُّهري، عن عب   قال ابن إسحاق ة، عن اب يد اهللا بن عبد اهللا بن عتب
ت ول   عائشة قال ا أق ي رأسي وأن ا أجد صداعًا ف ع فوجدني وأن لَّم من البقي ه وس    رجع رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    .   بل أنا واهللا يا عائشة وارأساه    وارأساه، فقال

  
    .   ي فقمت عليك، وآفنتك، وصليت عليك، ودفنتكوما ضرك لو مت قبل    ثم قال   قالت

  
    . واهللا لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك   قلت   قالت

  
ة       قالت فتبسم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ونام به وجعه، وهو يدور على نسائه حتَّى استعزبه في بيت ميمون

    . فاستأذنهن أن يمرض في بيتي، فأذنَّ له فدعا نسائه
  

دماه             فخرج رسول اهللا بين رجلين من أهله أحدهما   قالت ّط ق اس، ورجل آخر، عاصبًا رأسه، تخ ن عبَّ الفضل ب
    . األرض حتَّى دخل بيتي

  
    . فحدثت به ابن عبَّاس   قال عبيد اهللا

  
    . أبي طالب، وهذا الحديث له شواهد ستأتي قريبًاهو علي ابن   ؟ أتدري من الرجل اآلخر   فقال

  
ن إسحاق،           وقال البيهقي د ب ر، عن محم ن بكي ونس ب أنبأنا الحاآم، أنبأنا األصم، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار عن ي

د اهللا، عن عائشة قالت            ن عب د اهللا ب ة عن الزُّهري، عن عبي ن عتب ي     حدثني يعقوب ب رسول اهللا وهو    دخل عل
    .  ! وارأساه    يصدع وأنا أشتكي رأسي فقلت

  
    .    ! بل أنا واهللا يا عائشة وارأساه     فقال

  
    .   وما عليك لو مّت قبلي فوليت أمرك، وصليت عليك، وواريتك    ثم قال

  
    . في بيتي من آخر النهار فأعرست بهاواهللا إني ألحسب لو آان ذلك، لقد خلوت ببعض نسائك    فقلت

  
ال      ه فق ه أهل اجتمع إلي فضحك رسول اهللا ثم تمادى به وجعه، فاستعز به وهو يدور على نسائه في بيت ميمونة، ف

      ؟ من فعل هذا    إنا لنرى برسول اهللا ذات الجنب، فهلموا فلنلده فلدوه فأفاق رسول اهللا فقال   العبَّاس
  



 

    . عمك العبَّاس تخوَّف أن يكون بك ذات الجنب   وافقال
  

     إنها من الشيطان، وما آان اهللا ليسلطه علي، ال يبقى في البيت أحد إال لددتموه إال عمي العبَّاس    فقال رسول اهللا
  

ليه وسلَّم ثم استأذن أزواجه أن فلدَّ أهل البيت آلهم حتَّى ميمونة وإنها لصائمة، وذلك بعين رسول اهللا صلَّى اهللا ع
اس، ورجل آخر           ين العبَّ ه، فخرج وهو ب أذنَّ ل ي، ف م تسمه    -يمرض في بيت ى بيت       -ل األرض إل دماه ب تخط ق

    . عائشة
  

    . الرجل اآلخر علي ابن أبي طالب   قال ابن عبَّاس   قال عبيد اهللا
  

عقيل عن ابن شهاب، أخبرني عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة  حدثنا سعيد بن عفير، ثنا الليث، حدثني   قال البخاري
لما ثقل رسول اهللا، واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض      أن عائشة زوج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قالت

ال       اس ق ين عبَّ رجلين تخط رجاله األرض ب ب، و      في بيتي فأذنَّ له، فخرج وهو بين ال د المطل ن عب ين رجل   اب ب
    . بالذي قالت عائشة -ابن عبَّاس    يعني -عبيد اهللا، فأخبرت عبد اهللا    آخر قال

  
    ؟ هل تدري من الرجل اآلخر الذي لم تسمِّ عائشة   فقال لي عبد اهللا بن عبَّاس

  
    ! ال   قلت   قال
  

ه وسلَّم تحدِّث أن رسول اهللا لما دخل بيتي واشتد هو علي، فكانت عائشة زوج النَّبّي صلَّى اهللا علي   قال ابن عبَّاس
هريقوا عليَّ من سبع قرب لم تحلل أوآيتهن، لعلي أعهد إلى النَّاس، فأجلسناه في مخضب لحفصة       به وجعه قال

قالت زوج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب، حتَّى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن 
    . ثم خرج إلى النَّاس فصلى لهم، وخطبهم   عائشة

  
    . وقد رواه البخاري أيضًا في مواضع أخر من صحيحه، ومسلم من طرق عن الزُّهري به

  
ن عروة     وقال البخاري ي عن عائشة، أن رسول اهللا         حدثنا إسماعيل، ثنا سليمان بن بالل قال هشام ب ي أب أخبرن

ه             صلَّى اهللا عليه وس أذن ل وم عائشة، ف د ي دًا، يري ا غ ن أن دًا، أي ا غ ن أن ه أي لَّم آان يسأل في مرضه الذي مات في
    . أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، حتَّى مات عندها

  
ا ين    قالت عائشة رضي اهللا عنه ي، وقبضه اهللا وإن رأسه لب ي بيت ه ف ي في دور عل ان ي ذي آ وم ال ي الي ات ف فم

ه               حري، وخالط ريقه ريقي، قالتسحري ون ه، فنظر إلي ه سواك يستن ب ي بكر ومع ن أب رحمن اب د ال ودخل عب
ه   م مضغته              رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فقلت ل ه، فقضمته ث رحمن، فأعطاني د ال ا عب ذا السواك ي ي ه أعطن

    . ريفأعطيته رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فاستن به، وهو مسند إلى صد
  

  ص/ج  (   . انفرد به البخاري من هذا الوجه
  

ه، عن        وقال البخاري أخبرنا عبد اهللا بن يوسف، ثنا الليث، حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبي
الموت ألحد أبدًا بعد النَّبّي  مات النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وأنه لبين حاقنتي، وذاقنتي، فال أآره شدة   عائشة قالت

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

ال      وقال البخاري ن شهاب ق ه أن        حدثنا حيان، أنبأنا عبد اهللا، أنبأنا يونس عن اب ي عروة أن عائشة أخبرت أخبرن
ا          ده، فلم ه بي المعوذات ومسح عن ى نفسه ب ه   رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آان إذا اشتكى نفث عل اشتكى وجع

    . الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي آان ينفث، وأمسح بيد النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم عنه
  

ن              د ب لم عن محم ه، والفالس ومس ي، عن الزُّهري ب د اإليل ن يزي ونس ب ورواه مسلم من حديث ابن وهب عن ي
    . حاتم آلهم

  



 

اجتمع نساء      ة عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالتوثبت في الصحيحين من حديث أبي عوان
ا           يتها مشية أبيه ة تمشي ال تخطئ مش رأة، فجاءت فاطم نهن ام رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عنده لم يغادر م

    . فضحكت فأقعدها عن يمينه، أو شماله، ثم سارَّها بشيء فبكت، ثم سارَّها   مرحبًا بابنتي    فقال
  

    ؟ أخبريني ما سارَّك   فلما أن قامت قلت ! خصك رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بالسرار وأنت تبكين   فقلت لها
  

ا    فقالت ا           ما آنت ألفشي سر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فلما توفي قلت له ي عليك من الحق لم ا ل أسألك لم
    . أخبرتيني

  
    ! أما اآلن فنعم   قالت

  
ام             سارني في األول قال لي   قالت ذا الع د عارضني في ه رة، وق إن جبريل آان يعارضني في القرآن آل سنة م

    . فبكيت   مرتين، وال أرى ذلك إال القتراب أجلي؛ فاتقي اهللا واصبري، فنعم السلف أنا لك
  

ة   أما ترضيني أن ت    ثم سارَّني فقال ذه األم ه طرق عن        كوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء ه فضحكت، ول
    . عائشة

  
ي          ن أب وري، عن موسى اب فيان الث وقد روى البخاري عن علي بن عبد اهللا، عن يحيى بن سعيد القطان، عن س

ه وسلَّم في مرضه، فجعل يشير  لددنا رسول اهللا صلَّى اهللا علي   عائشة، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن عائشة قالت
    .   أن ال تلدوني إلينا 

  
      ؟ ألم أنهكم أن ال تلدوني    آراهية المريض للدواء، فلما أفاق، قال   فقلنا

  
    . آراهية المريض للدواء   قلنا
  

    .   نه لم يشهدآمال يبقى أحد في البيت إال لد، وأنا أنظر إال العبَّاس، فإ    فقال
  

    . ورواه ابن أبي الزناد عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال البخاري
  

ول في مرضه       قالت عائشة   وقال يونس عن الزُّهري قال عروة   وقال البخاري آان النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يق
    .   يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أآلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم    الذي مات فيه

  
  ص/ج  (   . هكذا ذآره البخاري معلقًا

  
ن موسى،      وقد أسنده الحافظ البيهقي عن الحاآم، عن أبي بكر ابن محمد بن أحمد بن يحيى األشقر، عن يوسف ب

    . عن أحمد بن صالح، عن عنبسة، عن يونس بن يزيد األيلي، عن الزُّهري به
  

د اهللا         وقال البيهقي ة، عن األعمش، عن عب أنبأنا الحاآم، أنبأنا األصم، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوي
ل    لئن أحلف تسعًا أن رسول اهللا   بن مرة، عن أبي األحوص، عن عبد اهللا بن مسعود قال لَّم قت ه وس  صلَّى اهللا علي

    . قتال، أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن اهللا اتخذه نبيًا، واتخذه شهيدًا
  

أخبرني عبد اهللا بن    ثنا إسحاق بن بشر، حدثنا شعيب عن أبي حمزة، حدثني أبي عن الزُّهري قال   وقال البخاري
ره      -بن مالك أحد الثالثة الذين تيب عليهم  وآان آعب -آعب بن مالك األنصاري  اس، أخب ن عبَّ أن    أن عبد اهللا ب

اس          ال النَّ ه فق وفي في ذي ت ه ال د رسول اهللا في وجع ا الحسن آيف أصبح         علي ابن أبي طالب خرج من عن ا أب ي
    ؟ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . أصبح بحمد اهللا بارئًا   فقال

  



 

ي واهللا ألرى رسول اهللا صلَّى اهللا          ه عبَّاس بن عبد المطلب فقال لهفأخذ بيد د العصا، وإن أنت واهللا بعد ثالث عب
ى رسول         ا إل د الموت، اذهب بن عليه وسلَّم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني ألعرف وجوه بني عبد المطلب عن

    . في غيرنا علمناه فأوصى بنا إن آان فينا علمنا ذلك، وإن آان  ؟ اهللا فلنسأله فيمن هذا األمر
  

ي واهللا ال               فقال علي ده، وإن اس بع ا النَّ ا ال يعطيناه لَّم فمنعناه ه وس ألناها رسول اهللا صلَّى اهللا علي ئن س إنا واهللا ل
    . أسألها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . انفرد به البخاري

  
اس    ليمان األحول، عن سعيد بن جبير قالثنا قتيبة، ثنا سفيان عن س   وقال البخاري ا       قال ابن عبَّ وم الخميس وم ي
يس وم الخم ال    ؟ ي ه فق لَّم وجع ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي تد برس دًا       اش ده أب ًا ال تضلوا بع م آتاب ب لك وني أآت ائت

    .   -وال ينبغي عند نبي تنازع  -فتنازعوا 
  

    . استفهموه، فذهبوا يردون عنهما شأنه أهجر    فقالوا
  

    .   دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه    فقال
  

    . فأوصاهم بثالث
  
    .   أخرجوا المشرآين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما آنت أجيزهم    قال
  

    . فنسيتها   وسكت عن الثالثة أو قال
  

    . ي في موضع آخر، ومسلم من حديث سفيان بن عيينة بهورواه البخار
  

حدثنا علي بن عبد اهللا، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزُّهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن     ثم قال البخاري
هلموا     اهللا عليه وسلَّم لما حضر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وفي البيت رجال فقال النَّبّي صلَّى   ابن عبَّاس قال

    .   أآتب لكم آتابًا ال تضلُّوا بعده أبدًا
  

إن رسول اهللا قد غلبه الوجع، وعندآم القرآن حسبنا آتاب اهللا، فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم    فقال بعضهم
    . ذلك، فلما أآثروا اللغو واالختالف قرِّبوا يكتب لكم آتابًا ال تضلُّوا بعده، ومنهم من يقول غير   من يقول

  
    .   قوموا    قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
ين أن يكتب            قال عبيد اهللا، قال ابن عبَّاس لَّم وب ه وس ين رسول اهللا صلَّى اهللا علي إن الرزية آل الرزية ما حال ب
    . لغطهملهم ذلك الكتاب الختالفهم و

  
    . ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد، آالهما عن عبد الرزاق بنحوه

  
    . وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه من حديث معمر ويونس عن الزُّهري به

  
د أن ي   ان يري كتب  وهذا الحديث مما قد توَّهم به بعض األغبياء من أهل البدع من الشيعة وغيرهم، آل مدع أنه آ

م، وأهل السنة يأخذون                 رك المحك ابه وت ذا هو التمسك بالمتش االتهم، وه ه من مق ا يرمون إلي اب م في ذلك الكت
ذا         ه، وه ا وصفهم اهللا عز وجل في آتاب م آم ي العل ة الراسخين ف ذه طريق ه، وه ابه إلي ا تش ردون م المحكم وي ب

    . الموضع مما زل فيه أقدام آثير من أهل الضالالت
  

ا أهل  ه الصالة وأم د علي ان يري ذي آ ذا ال ا دار، وه ه آيفم دورون مع اع الحق ي ذهب إال اتب م م يس له نة فل الس
    . والسالم أن يكتبه قد جاء في األحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه

  



 

ة عن عائشة قالت       فإنه قد قال اإلمام أحمد ان وجع       حدثنا مؤمل، ثنا نافع عن ابن عمرو، ثنا ابن أبي مليك ا آ لم
ي بكر طامع          رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الذي قبض فيه قال إدعو لي أبا بكر وابنه لكي ال يطمع في أمر أب

    .   وال يتمناه متمن
  

    .   يأبى اهللا ذلك والمؤمنون مرتين    ثم قال
  

    . فأبى اهللا ذلك والمؤمنون   قالت عائشة
  
    . رد به أحمد من هذا الوجهانف
  

ل      حدثنا أبو معاوية، ثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر القرشي عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت    وقال أحمد ا ثق لم
    .   ائتني بكتف أو لوح حتَّى أآتب ألبي بكر آتابًا ال يختلف عليه أحد    رسول اهللا قال لعبد الرحمن ابن أبي بكر

  
    . أبى اهللا والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر   فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال

  
    . انفرد به أحمد من هذا الوجه أيضًا

  
وروى البخاري عن يحيى بن يحيى، عن سليمان بن بالل، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة 

    .   أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى متمنونلقد هممت     قال رسول اهللا   قالت
  

    . ويأبى المؤمنون -أو يدفع المؤمنون أو يدفع اهللا  -يأبى اهللا    فقال
  

ال         ه ق م، عن أبي ن مطع ر ب ن جبي د ب    وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن محم
ه فقالت       أتت امرأة إلى ا أن ترجع إلي لَّم فأمره ه وس م أجدك        رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا   -أرأيت إن جئت ول آأنه
    . -تقول الموت 

  
    .   إن لم تجديني فأت أبا بكر    قال
  

    . والظاهر واهللا أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه السالم في مرضه الذي مات فيه صلوات اهللا وسالمه عليه
  

ا        ين فيه ة ب ة عظيم ام خطب وقد خطب عليه الصالة والسالم في يوم الخميس قبل أن يقبض عليه السالم بخمس أي
ه مع                   يأتي بيان ا س ين، آم ؤم الصحابة أجمع ه أن ي د نص علي ان ق ا آ ائر الصحابة، مع م فضل الصديق من س

    . حضورهم آلهم
  

ه في      ا أراد أن يكتب ة           ولعل خطبته هذه آانت عوضًا عم ذه الخطب دي ه ين ي ه السالم ب د اغتسل علي اب، وق الكت
الكريمة، فصبوا عليه من سبع قرب لم تحلل أوآيتهن، وهذا من باب االستشفاء بالسبع، آما وردت بها األحاديث 
دَّم في حديث     في غير هذا الموضع، والمقصود أنه عليه السالم اغتسل ثم خرج فصلَّى بالنَّاس، ثم خطبهم آما تق

    . ة رضي اهللا عنهاعائش
  

    . ذآر األحاديث الواردة في ذلك
  

ن إسحاق، عن       قال البيهقي أنبأنا الحاآم، أنبأنا األصم عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن محمد ب
ى   أفيضوا عليَّ من سبع     الزُّهري، عن أيوب بن بشير أن رسول اهللا قال في مرضه قرب من سبع آبار شتى، حتَّ

    .   أخرج فأعهد إلى النَّاس
  

م             ه ذآر أصحاب ُأحد، فاستغفر له اء علي د اهللا والثن د حم ا ذآر بع ففعلوا، فخرج فجلس على المنبر فكان أول م
    . ودعا لهم

  
وإنهم عيبتي التي أوتيت إليها،  يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون، واألنصار على هيئتها ال تزيد،    ثم قال

    .   فأآرموا آريمهم، وتجاوزوا من مسيئهم



 

  
    .   أيها النَّاس إن عبدًا من عباد اهللا قد خيره اهللا بين الدنيا وبين ما عند اهللا، فاختار ما عند اهللا    ثم قال عليه السالم

  
    . بكىففهمها أبو بكر رضي اهللا عنه من بين النَّاس ف

  
    . بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا   وقال

  
لَّم  ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي ال رس ر     فق ا بك ا أب لك ي ى رس جد   ! عل ي المس ارعة ف واب الش ذه األب ى ه روا إل انظ

    .   فسدوها، إال ما آان من بيت أبي بكر، فإني ال أعلم أحدًا عندي أفضل يدًا في الصحبة منه
  

    . هذا مرسل له شواهد آثيرة
  

ّي صلَّى          وقال الواقدي لمة زوج النَّب حدثني فروة بن زبيد بن طوسا عن عائشة بنت سعد، عن أم ذرة، عن أم س
ت  لَّم قال ه وس المنبر،         اهللا علي اس ب دَّق النَّ ر تح ى المنب توى عل ا اس ة، فلم ه بخرق بًا رأس ول اهللا عاص رج رس خ

    . واستكفوا
  

    .   والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة    فقال
  

    . ثم تشهَّد فلما قضى تشهده آان أول ما تكلَّم به، أن استغفر للشهداء الذين قتلوا بُأحد
  

    .   إن عبدًا من عباد اهللا خيِّر بين الدنيا وبين ما عند اهللا فاختار العبد ما عند اهللا    ثم قال
  

    . بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا   فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه وقال
  

لَّم وجعل         ه وس ا برسول اهللا صلَّى اهللا علي فكان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم هو المخيَّر، وآان أبو بكر أعلمن
    .   على رسلك    رسول اهللا يقول له

  
ال         وقال اإلمام أحمد ي سعيد ق ن سعيد، عن أب خطب     حدثنا أبو عامر، ثنا فليح عن سالم أبي النضر، عن بشر ب

    .   إنَّ اهللا خيِّر عبدًا بين الدنيا، وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اهللا    رسول اهللا النَّاس فقال
  
    . فبكى أبو بكر   قال
  
    . تعجَّبنا لبكائه أن يخبر رسول اهللا عن عبد، فكان رسول اهللا هو المخيَّر، وآان أبو بكر أعلمنا بهف   قال
  

ا بكر            فقال رسول اهللا ي التخذت أب ر رب يًال غي ذًا خل إن أمنَّ النَّاس علّي في صحبته وماله أبو بكر، لو آنت متخ
    .   لمسجد باب إال سد إال باب أبي بكرخليًال، ولكن خلة اإلسالم ومودته ال يبقى في ا

  
    . وهكذا رواه البخاري من حديث أبي عامر العقدي به

  
ي            ن سعيد عن أب ين، وبشر ب ن حن د ب ثم رواه اإلمام أحمد عن يونس، عن فليح، عن سالم أبي النضر، عن عبي

    . سعيد به
  

ح ومالك بن أنس عن سالم، عن بشر بن سعيد وعبيد بن حنين، آالهما وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث فلي
    . عن أبي سعيد بنحوه

  
ه أن                 وقال اإلمام أحمد ى، عن أبي ي المعل ن أب ك، عن اب د المل ة عن عب و عوان ا أب ام، ثن حدثنا أبو الوليد، ثنا هش

ا    إن رجًال خيَّره ربه بين أن يعيش     رسول اهللا خطب يومًا فقال دنيا م في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها، يأآل من ال
    .   شاء أن يأآل منها، وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه

  



 

أال تعجبون من هذا الشيخ أن ذآر رسول اهللا رجًال     فبكى أبو بكر، فقال أصحاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
    . وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربهصالحًا خيَّره ربه بين البقاء في الدنيا، 

  
    . فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول اهللا

  
    . بل نفديك بأموالنا وأبنائنا   فقال أبو بكر

  
و           فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ة، ول ي قحاف ن أب ده من اب ما من النَّاس أحد أمّن علينا في صحبته وذات ي

يًال التخذت ابن أبي قحافة، ولكن ود وإخاء وإيمان، ولكن ود وإخاء وإيمان مرتين، وإن صاحبكم  آنت متخذًا خل
    .   خليل اهللا عز وجل

  
    . تفرَّد به أحمد

  
    . وصوابه أبو سعيد بن المعلى فاهللا أعلم   قالوا

  
ا زآر         ه ثن ن راهوي راهيم هو اب ن إب ق إسحاق ب ن       وقد روى الحافظ البيهقي من طري د اهللا ب ا عبي ن عدي، ثن ا ب ي

عمرو الرقي عن زيد ابن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن الحارث حدثني جندب أنه سمع رسول  
ول    ى آل               اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قبل أن يتوفى بخمس وهو يق رأ إل ي أب نكم أخوة وأصدقاء، وإن ي م ان ل د آ ق

تخذًا من أمتي خليًال، التخذت أبا بكر خليًال، وإن ربي اتخذني خليًال آما اتخذ إبراهيم خليل من خلته، ولو آنت م
اآم   خليًال، وإن قومًا ممن آان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم، وصلحائهم مساجد فال تتخذوا القبور مساجد، فإني أنه

    .   عن ذلك
  

    . وقد رواه مسلم في صحيحه عن إسحاق بن راهويه بنحوه
  

    . وهذا اليوم الذي آان قبل وفاته عليه السالم بخمس أيام هو يوم الخميس الذي ذآره ابن عبَّاس فيما تقدَّم
  

    . وقد روينا هذه الخطبة من طريق ابن عبَّاس
  

دثنا يوسف ب       قال الحافظ البيهقي ن أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ح
ن          قال -هو ابن عوانة اإلسفراييني  -يعقوب  ى ب ي سمعت يعل ا أب ر، ثن ثنا محمد ابن أبي بكر، ثنا وهب بن جري

ه عاصبًا        حكيم يحدِّث عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال ذي مات في خرج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم في مرضه ال
    . رأسه بخرقة، فصعد المنبر فحمد اهللا وأثنى عليه

  
ا           ثم قال يًال التخذت أب اس خل ذًا من النَّ إنه ليس من النَّاس أحد أمّن عليَّ بنفسه وماله من أبي بكر، ولو آنت متخ

    .   بكر خليًال، ولكن خلة اإلسالم أفضل، سدوا عني آل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر
  

    . ن وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه بهرواه البخاري عن عبيد اهللا بن محمد الجعفي، ع
  

    .   إلى المسجد غير خوخة أبي بكر -األبواب الصغار    يعني -سدوا عني آل خوخة     وفي قوله عليه السالم
  

    . ليخرج منها إلى الصالة بالمسلمين   إشارة إلى الخالفة أي
  

حديث عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل عن عكرمة، عن ابن عبَّاس أن  وقد رواه البخاري أيضًا من
رسول اهللا خرج في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه بعصابة دسماء، ملتحفًا بملحفة على منكبيه، فجلس على 

ه رسو       المنبر، فذآر الخطبة، وذآر فيها الوصاة باألنصار إلى أن قال ل اهللا صلَّى اهللا  فكان آخر مجلس جلس في
    . آخر خطبة خطبها عليه السالم   يعني -عليه وسلَّم حتَّى قبض 

  
    . وقد روي من وجه آخر عن ابن عبَّاس بإسناد غريب، ولفظ غريب

  



 

د    -أنبأنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا ابن أبي قماش     فقال الحافظ البيهقي وهو محم
ن     -سى بن عي ك ب د المل ثنا موسى بن إسماعيل أبو عمران الجبلي، ثنا معن بن عيسى القزاز عن الحارث بن عب

اس، عن             ن عبَّ ه، عن عطاء، عن اب ن قسيط، عن أبي د اهللا ب عبد اهللا بن أناس الليثي، عن القاسم بن يزيد بن عب
ال   أتاني رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وه   الفضل بن عبَّاس قال خذ      و يوعك وعكًا شديدًا، وقد عصب رأسه فق

     بيدي يا فضل
  
    . فأخذت بيده حتَّى قعد على المنبر   قال
  

    .   ناد في النَّاس يا فضل    ثم قال
  

    . الصالة جامعة   فناديت
  
أما بعد أيها النَّاس، إنه قد دنى مني خلوف من بين     لفاجتمعوا فقام رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم خطيبًا فقا   قال

يكم، أال فمن آنت      ه ف أظهرآم ولن تروني في هذا المقام فيكم، وقد آنت أرى أن غيره غير مغن عني حتَّى أقوِّم
ه عر  ضا  جلدت له ظهرًا فهذا ظهري فليستقد، ومن آنت أخذت له ماًال فهذا مالي فليأخذ منه، ومن آنت شتمت ل

ل رسول اهللا، أال وإن الشحناء ليست من شأني وال         فهذا عرضي فليستقد، وال يقولن قائل أخاف الشحناء من قب
    .   من خلقي، وإن أحبكم إليَّ من أخذ حقًا إن آان له عليَّ أو حللني، فلقيت اهللا عز وجل وليس ألحد عندي مظلمة

  
    . لي عندك ثالثة دراهميا رسول اهللا    فقام منهم رجل فقال   قال
  

      ؟ أما أنا فال أآذب قائًال، وال مستحلفه علي يمين فيم آانت لك عندي    فقال
  
    . أما تذآر أنه مرَّ بك سائل فأمرتني فأعطيته ثالثة دراهم   قال
  
    .   أعطه يا فضل    قال
  
    . وأمر به فجلس   قال
  
ال      ثم عاد رس   قال م ق ى ث ه األول لَّم في مقالت ول شيء             ول اهللا صلَّى اهللا عليه وس ده من الغل اس من عن ا النَّ ا أيه ي

    .   فليرده
  

    . يا رسول اهللا عندي ثالثة دراهم غللتها في سبيل اهللا   فقام رجل فقال
  
      ؟ فلم غللتها    قال
  
    . آنت إليها محتاجًا   قال
  
    .   خذها منه يا فضل    قال
  

يقم أدعو           ثم عاد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في مقالته األولى وقال يئًا فل يا أيها النَّاس من أحس من نفسه ش
    .   اهللا له

  
    . يا رسول اهللا إني لمنافق، وإني لكذوب، وإني لشئوم   فقام إليه رجل فقال

  
    . ويحك أيها الرجل لقد سترك اهللا لو سترت على نفسك   ال عمر بن الخطابفق
  

لَّم   ه وس ه                 فقال رسول اهللا صلَّى اهللا علي م ارزق دنيا أهون من فضوح اآلخرة، الله ن الخطاب فضوح ال ا اب ه ي م
    .   صدقًا، وإيمانًا، وأذهب عنه الشؤم إذا شاء

  
    .   عمر معي، وأنا مع عمر، والحق بعدي مع عمر    اهللا عليه وسلَّمثم قال رسول اهللا صلَّى 



 

  
    . وفي إسناده ومتنه غرابة شديدة

  
  ذآر أمره عليه السالم أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه أن يصلي بالصحابة أجمعين  
  

ي بكر      وقال ابن شهاب الزُّهري   قالثنا يعقوب، ثنا أبي عن ابن إسحاق    قال اإلمام أحمد حدثني عبد الملك ابن أب
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه، عن عبد اهللا بن هشام، عن أبيه، عن عبد اهللا بن زمعة بن األسود 

ال         بن المطلب بن أسد قال الل للصالة فق ا ب روا من       لما استعز برسول اهللا وأنا عنده في نفر من المسلمين دع م
    .   يصلي بالنَّاس

  
    . فخرجت فإذا عمر في النَّاس، وآان أبو بكر غائبًا   قال
  

    . قم يا عمر فصل بالنَّاس   فقلت
  
    . فقام فلما آبَّر عمر سمع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم صوته، وآان عمر رجًال مجهرًا   قال
  

    .   فأين أبو بكر، يأبى اهللا ذلك والمسلمون، يأبى اهللا ذلك والمسلمون    فقال رسول اهللا
  
    . فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد ما صلى عمر تلك الصالة، فصلى بالنَّاس   قال
  

ي إال أن رسول اهللا            قال لي عمر   وقال عبد اهللا بن زمعة ا ظننت حين أمرتن ة، م ن زمع ا اب ويحك ماذا صنعت ي
    . أمرني بذلك، ولوال ذلك ما صليت

  
    . واهللا ما أمرني رسول اهللا، ولكن حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصالة   قلت   قال
  

    . وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق، حدثني الزُّهري
  

ن ع       ي بكر ب ة، عن أب ن عتب ن      ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق، حدثني يعقوب ب د اهللا ب ن عب رحمن ب د ال ب
    . زمعة فذآره

  
ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن أبي فديك، حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن      وقال أبو داود

ال   ر ق ّي صلَّى        ابن شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، أن عبد اهللا بن زمعة أخبره بهذا الخب ا سمع النَّب لم
    . عليه وسلَّم صوت عمر اهللا
  

ال         قال ابن زمعة م ق ه، ث ع رأسه من حجرت اس إال       خرج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم حتَّى أطل ال ال، ال يصلي للن
    . يقول ذلك مغضبًا   ابن أبي قحافة

  
آنا عند عائشة فذآرنا المواظبة    سودثنا عمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا األعمش عن إبراهيم، قال األ   وقال البخاري

    . على الصالة والمواظبة لها
  

    . لما مرض النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصالة، فأذَّن بالل   قالت
  

    .   مروا أبا بكر فليصل بالنَّاس    فقال
  

ال    إن أبا بكر رجل أسيف إذا قا   فقيل له ة فق اد الثالث ه، فأع    م مقامك لم يستطع أن يصلي بالنَّاس، وأعاد، فأعادوا ل
    .   إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالنَّاس 

  
ه        ى رجلي أني أنظر إل ين آ ين رجل فخرج أبو بكر فوجد النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم في نفسه خفة، فخرج يهادي ب

ى             تخطان من الوجع ه حتَّ ى ب م أت ك، ث لَّم أن مكان ه وس ّي صلَّى اهللا علي ه النَّب أ إلي أخَّر، فأوم ، فأراد أبو بكر أن يت
  ص/ج  (   . جلس إلى جنبه



 

  
    . فكان النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يصلي، وأبو بكر يصلي بصالته، والنَّاس يصلون بصالة أبي بكر   قيل لألعمش

  
    ! نعم   هفقال برأس

  
ان          ثم قال البخاري ر، فك ي بك رواه أبو داود عن شعبة بعضه، وزاد أبو معاوية عن األعمش جلس عن يسار أب

    . أبو بكر يصلي قائمًا
  

    . وقد رواه البخاري في غيرما موضع من آتابه، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه من طرق متعددة عن األعمش به
  

    . ي عن قتيبةمنها ما رواه البخار
  

    . ومسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة
  

    . ويحيى بن يحيى عن أبي معاوية به
  

إن رسول     ثنا عبد اهللا بن يوسف، أنبأنا مالك عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت    وقال البخاري
    .   فليصل بالنَّاسمروا أبا بكر     اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال في مرضه

  
ي           فأخبرني عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عائشة أنها قالت    قال ابن شهاب ا حملن ك، وم د عاودت رسول اهللا في ذل لق

اس     اءم النَّ على معاودته إال أني خشيت أن يتشاءم النَّاس بأبي بكر، وإال أني علمت أنه لن يقوم مقامه أحد إال تش
    . ل ذلك رسول اهللا عن أبي بكر إلى غيرهبه، فأحببت أن يعد

  
ن عمر عن       وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر، عن الزُّهري قال وأخبرني حمزة بن عبد اهللا ب

    .   ُمروا أبا بكر فليصل بالنَّاس    لما دخل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بيتي قال   عائشة قالت
  

    . يا رسول اهللا إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن ال يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر   قلت   قالت
  

    . ما بي إال آراهية أن يتشاءم النَّاس بأول من يقوم في مقام رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ! واهللا   قالت
  

    . فراجعته مرتين، أو ثالثًا   قالت
  

    .   ليصل بالنَّاس أبو بكر، فإنكن صواحب يوسف    فقال
  

ال     ه ق مرض رسول اهللا      وفي الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن أبي
    .   مروا أبا بكر فليصل بالنَّاس    صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال

  
    . أبا بكر رجل رقيق، متى يقم مقامك ال يستطيع يصلي بالنَّاسيا رسول اهللا إن    فقالت عائشة

  
    .   مروا أبا بكر يصل بالنَّاس، فإنكن صواحب يوسف    فقال   قال
  
    . فصلى أبو بكر حياة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال
  

ن        ثنا عبد الرحمن بن مهدي، أنبأنا زائدة   وقال اإلمام أحمد د اهللا ب ي عائشة، عن عبي ن أب بن قدامة عن موسى اب
    . أال تحدثيني عن مرض رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   دخلت على عائشة فقلت   عبد اهللا قال

  
    . ثقل برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وجعه ! بلى   فقالت

  
      ؟ أصلى النَّاس    فقال

  



 

    . ، هم ينتظرونك يا رسول اهللاال   قلنا
  

      ؟ أصلى النَّاس    فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه، ثم أفاق فقال   ففعلنا قالت   صبوا إلي ماء في المخضب    فقال
  
    . ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا   قلنا
  
      ؟ أصلى النَّاس    ا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقالففعلن   ضعوا لي ماء في المخضب    قال
  
    . ال، هم ينتظرونك يا رسول اهللا   قلنا
  
      ؟ أصلى النَّاس    ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال   ضعوا لي ماء في المخضب    قال
  
لَّم         ال، هم ينتظرونك يا رسول اهللا، قالت   قلنا ه وس والنَّاس عكوف في المسجد ينتظرون رسول اهللا صلَّى اهللا علي

و بكر رجًال               ان أب اس، وآ أن يصلي بالنَّ ي بكر ب ى أب لَّم إل ه وس لصالة العشاء، فأرسل رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . يا عمر صلِّ بالنَّاس   رقيقًا فقال

  
  ص/ج  (   . أنت أحق بذلك   فقال

  
العبَّاس لصالة     فصلى بهم تلك األيام، ثم إن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وجد خفة، فخرج بين رجلين أحدهما

الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخَّر، فأومأ إليه أن ال يتأخَّر، وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي  
    . ائمًا، ورسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يصلي قاعدًاق
  

    ؟ أال أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول اهللا   فدخلت على ابن عبَّاس فقلت   قال عبيد اهللا
  
    ؟ سمَّت لك الرجل الذي آان مع العبَّاس   هات، فحدَّثته فما أنكر منه شيئًا غير أنه قال   قال
  

    . ال   قلت
  
    . هو علي   قال
  

    . وقد رواه البخاري ومسلم جميعًا عن أحمد بن يونس، عن زائدة به
  

ر، ورسول اهللا                 وفي رواية ي بك اس يصلون بصالة أب ائم، والنَّ و بكر يصلي بصالة رسول اهللا وهو ق فجعل أب
    . قاعد

  
    . م تقدم في هذه الصالة، وعلَّق أبو بكر صالته بصالتهففي هذا أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّ   قال البيهقي

  
    . وآذلك رواه األسود وعروة عن عائشة   قال
  

ي       ما رواه اإلمام أحمد -بذلك    وآذلك رواه األرقم بن شرحبيل عن ابن عبَّاس يعني ن أب ا اب حدثنا يحيى بن زآري
ه       حبيل، عن ابن عبَّاس قالزائدة، حدثني أبي عن أبي إسحاق، عن األرقم بن شر ّي صلَّى اهللا علي لما مرض النَّب

ّي      ه النَّب أ إلي نكص، فأوم وسلَّم أمر أبا بكر أن يصلي بالنَّاس، ثم وجد خفة فخرج، فلما أحسَّ به أبو بكر أراد إن ي
ي انتهى إليه    وبكر رضي اهللا   صلَّى اهللا عليه وسلَّم فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره، واستفتح من اآلية الت ا أب

    . عنه
  

    . ثم رواه أيضًا عن وآيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أرقم، عن ابن عبَّاس بأطول من هذا
  

    . فكان أبو بكر يأتم بالنَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم والنَّاس يأتمون بأبي بكر   وقال وآيع مرة
  



 

ن      ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد، عن وآيع، ع ن شرحبيل، عن اب م ب ن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أرق
    . عبَّاس بنحوه

  
ثنا شبابة بن سوار، ثنا شعبة عن نعيم ابن أبي هند، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة    وقد قال اإلمام أحمد

    . هصلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم خلف أبا بكر قاعدًا في مرضه الذي مات في   قالت
  

    . وقد رواه التِّرمذي، والنسائي من حديث شعبة
  

    . حسن صحيح   وقال التِّرمذي
  

ل، عن مسروق، عن         وقال أحمد ي وائ ثنا بكر بن عيسى سمعت شعبة بن الحجاج عن نعيم ابن أبي هند، عن أب
    . عائشة أن أبا بكر صلى بالنَّاس ورسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في الصّف

  
لم      وقال البيهقي دثنا مس أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأنا عبد اهللا بن جعفر، أنبأنا يعقوب بن سفيان، ح

ه        بن إبراهيم، ثنا شعبة عن سليمان األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . وسلَّم صلى خلف أبا بكر

  
    . ، ولم يخرِّجوهوهذا إسناد جيد

  
يم،               قال البيهقي ق هش ك من طري ند ذل م أس ونس عن الحسن مرسًال، ث ك، وي وآذلك رواه حميد عن أنس بن مال

و     وأنبانا حميد عن أنس بن مالك   أخبرنا يونس عن الحسن قال هشيم أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم خرج وأب
    . ، وهو في بردة قد خالف بين طرفيها، فصلى بصالتهبكر يصلي بالنَّاس فجلس إلى جنبه

  
ي              قال البيهقي ن أب ا اب ن شريك، أنبأن د ب ا عبي د الصفار، ثن ن عبي وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد ب

ول        ًا يق ه سمع أنس د أن ي حمي ر، أخبرن ه   آخر صالة صالها رسول        مريم، أنبأنا محمد بن جعف اهللا صلَّى اهللا علي
    . وسلَّم مع القوم، في ثوب واحد ملتحفًا به خلف أبي بكر

  
اس                 قلت ا آخر صالة صالها مع النَّ د بأنه د جي ذا التقيي م يخّرجوه، وه وهذا إسناد جيد على شرط الصحيح، ول

    . صلوات اهللا وسالمه عليه
  

يوب عن حميد، عن أنس أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقد ذآر البيهقي من طريق سليمان بن بالل، ويحيى بن أ
د       صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد برد مخالفًا بين طرفيه، فلما أراد إن يقوم، قال ن زي اء،     أدع لي أسامه ب فج

    . فأسند ظهره إلى نحره، فكانت آخر صالة صالها
  

ي  ال البيهق ذه الص     ق ة أن ه ذا دالل ي ه ا آخر صالة    فف اة، ألنه وم الوف ين ي وم االثن الة آانت صالة الصبح من ي
ة        ن عقب ازي موسى ب لمًا من مغ صالها، لما ثبت أنه توفي ضحى يوم اإلثنين، وهذا الذي قاله البيهقي، أخذه مس

    . فإنه آذلك ذآر
  

ا            وم، آم ذه آخر صالة صالها مع الق ل ه ك ضعيف، ب و األسود عن عروة، وذل ذا روى أب ي   وآ ده ف دم تقيي تق
وم                 ذه صالة الصبح من ي م ال يجوز أن تكون ه ده، ث ى مقي ه عل الرواية األخرى، والحديث واحد فيحمل مطلق
ه            ه من الضعف صلوات اهللا وسالمه علي ا ب ه، لم ل في بيت اإلثنين يوم الوفاة، ألن تلك لم يصلها مع الجماعة، ب

دثنا    والدليل على ذلك ما قال البخاري في صحيحه    ن           ح ي أنس ب ا شعيب عن الزُّهري، أخبرن ان، أنبأن و اليم أب
ّي صلَّى اهللا       م في وجع النَّب مالك وآان تبع النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر آان يصلي له

لَّم   عليه وسلَّم الذي توفي فيه، حتَّى إذا آان يوم اإلثنين وهم صفوف في الصالة، فكشف النَّبّي صلَّى ا ه وس هللا علي
ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم آأن وجهه ورقة مصحف تبسَّم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النَّبّي 
ى     لَّم خارج إل صلَّى اهللا عليه وسلَّم، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس

ه   الصالة، فأشار إلينا صلَّى اهللا  عليه وسلَّم أن أتموا صالتكم، وأرخى على الستر، وتوفي من يومه صلَّى اهللا علي
    . وسلَّم

  
    . وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة، وصبيح بن آيسان، ومعمر عن الزُّهري، عن أنس



 

  
ال      ثم قال البخاري ك ق ن مال ّي صلَّى اهللا        ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، ثنا عبد العزيز عن أنس ب م يخرج النَّب ل

ّي                ا وضح وجه النَّب ه فلم ي اهللا بالحجاب، فرفع ال نب دم فق و بكر يتق ذهب أب عليه وسلَّم ثالثًا، فأقيمت الصالة، ف
أ     ا، فأوم صلَّى اهللا عليه وسلَّم ما نظرنا منظرًا آان أعجب إلينا من وجه النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين وضح لن

ه    النَّبّي  در علي م يق صلَّى اهللا عليه وسلَّم بيده إلى أبي بكر أن يتقدَّم، وأرخى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم الحجاب فل
    . حتَّى مات صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . ورواه مسلم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه به

  
م  فهذا أوضح دليل على أنه عليه ا لسالم لم يصل يوم اإلثنين صالة الصبح مع النَّاس، وأنه آان قد انقطع عنهم، ل

    . يخرج إليهم ثالثًا
  
ك         قلنا دم، ويكون ذل فعلى هذا يكون آخر صالة صالها معهم الظهر آما جاء مصرحًا به في حديث عائشة المتق

اه البيهقي عن     ا        يوم الخميس ال يوم السبت، وال يوم األحد آما حك ة، وهو ضعيف، ولم ن عقب ازي موسى ب مغ
    . قدمنا من خطبته بعدها، وألنه انقطع عنهم يوم الجمعة، والسبت، واألحد، وهذه ثالثة أيام آوامل

  
    . وقال الزُّهري عن أبي بكر ابن أبي سبرة، أن أبا بكر صلى بهم سبع عشرة صالة

  
    . عشرين صالة، فاهللا أعلم   وقال غيره

  
ورهم     ثم بدا له د جمه ك آخر عه م وجهه الكريم صبيحة يوم اإلثنين، فودعهم بنظرة آادوا يفتتنون بها، ثم آان ذل

     آما قال بعضهم   به، ولسان حالهم يقول
  

  فكيَف ببيٍن آاَن موعدُه الحشُر * َوآنُت أَرى آالموِت مْن بيِن ساعٍة 
  

ا حاصله  والعجب أن الحافظ البيهقي أورد هذا الحديث من هاتين ا ه السالم احتجب        لطريقين، ثم قال م ه علي فلعل
ة، وخفي      ن عقب عنهم في أول رآعة، ثم خرج في الرآعة الثانية، فصلى خلف أبي بكر آما قال عروة وموسى ب

    . ذلك على أنس بن مالك، أو أنه ذآر بعض الخبر وسكت عن آخره
ه،     قال   م يقدر عليه حتَّى مات، وفي روايةفل   وهذا الذي ذآره أيضًا بعيد جدًا، ألن أنسًا قال فكان ذلك آخر العهد ب

    . وقول الصحابي مقدم على قول التابعي، واهللا أعلم
  

ر     والمقصود أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قدم أبا بكر الصديق إمامًا للصحابة آلهم في الصالة التي هي أآب
    . أرآان اإلسالم العملية

  
ه         وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين اإلسالم قال   ل الشيخ أبو الحسن األشعرّيقا ى أن ل عل ه دلي ه ل وتقديم

لَّم          ه وس اء أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ين العلم ى صحته ب أعلم الصحابة وأقرؤهم، لما ثبت في الخبر المتفق عل
أآبرهم    يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا، فإن آ    قال انوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن آانوا في السنة سواء ف

    .   سنًَّا، فإن آانوا في السِّن سواء فأقدمهم مسلمًا
  

من آالم األشعرّي رحمه اهللا مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب، ثم قد اجتمعت هذه الصفات آلها في الصديق     قلت
الة   اه وص ه وأرض ذلك        رضي اهللا عن دمنا ب ا ق لوات، آم ي بعض الص ه ف لَّم خلف ه وس لَّى اهللا علي ول ص الرس

ا   الروايات الصحيحة، ال ينافي ما روى في الصحيح أن أبا بكر إئتم به عليه السالم ألن ذلك في صالة أخرى آم
    . نص على ذلك الشافعي وغيره من األئمة رحمهم اهللا عز وجل

  
ه   استدل مالك والشافعي، و   فائدة ديًا ب جماعة من العلماء ومنهم البخاري، بصالته عليه السالم قاعدًا وأبو بكر مقت

    . حين صلى ببعض أصحابه قاعدًا   قائمًا والنَّاس بأبي بكر، على نسخ قوله عليه السالم في الحديث المتفق عليه
  

يهم أن اجلسوا، فل        ًا، فأشار إل قه، فصلوا وراءه قيام ال   وقد وقع عن فرس فجحش ش ا انصرف ق ذي       م ذلك وال آ
إذا          وقال   نفسي بيده تفعلون آفعل فارس والرُّوم، يقومون على عظمائهم وهم جلوس ه، ف ؤتم ب ام لي إنما جعل اإلم

     آبَّر فكبِّروا، وإذا رآع فارآعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون



 

  
    . ثم إنه عليه السالم أمَّهم قاعدًا وهم قيام في مرض الموت، فدلَّ على نسخ ما تقدم، واهللا أعلم   قالوا

  
ر  ( وقد تنوَّعت مسالك النَّاس في الجواب عن هذا االستدالل على وجوه آثيرة، موضع ذآرها    آتاب األحكام الكبي

    . إن شاء اهللا، وبه الثقة، وعليه التكالن
  

غ         وملخص ذلك ًا ألجل التبلي و بكر قائم أن من النَّاس من زعم أن الصحابة جلسوا ألمره المتقدم، وإنما استمر أب
ه بعض              عنه صلَّى اهللا عليه وسلَّم ومن النَّاس من قال ا صرَّح ب ر، آم ام في نفس األم بل آان أبو بكر هو اإلم
ه           الرواة آما تقدم، وآان أبو بكر لشدة أدبه م  ه علي ه، فكأن دي ب ل يقت ادره ب لَّم ال يب ه وس ع الرسول صلَّى اهللا علي

ه     ام، وألن ه إم السالم صار إمام اإلمام، فلهذا لم يجلسوا القتدائهم بأبي بكر وهو قائم؛ ولم يجلس الصديق ألجل أن
  ص/ج  (   . يبلغهم عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم الحرآات، والسكنات، واالنتقاالت، واهللا أعلم

  
ًا، وإن طرأ جلوس                ومن النَّاس من قال ا قائم ام فيستمر فيه ام في حال القي دأ الصالة خلف اإلم فرق بين أن يبت

دم،            وس، للحديث المتق ام جالس فيجب الجل دي الصالة خلف إم ين أن يبت اإلمام في أثنائها آما في هذه الحال وب
    . واهللا أعلم

  
ائز،         من قالومن النَّاس  ائغ ج ا س ًال منهم وس، وأن آ هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز القيام، والجل

   . الجلوس لما تقدم، والقيام للفعل المتأخر، واهللا أعلم
  

  احتضاره ووفاته عليه السالم 
  

ن           قال اإلمام أحمد راهيم التيمي، عن الحارث ب د اهللا هو    ثنا أبو معاوية، ثنا األعمش عن إب ن     سويد، عن عب اب
لَّم وهو يوعك، فمسسته فقلت         مسعود قال ه وس ًا         دخلت على النَّبّي صلَّى اهللا علي ا رسول اهللا إنك لتوعك وعك ي

    . شديدًا
  
    .   إني أوعك آما يوعك الرجالن منكم ! أجل    قال
  

    ؟ إن لك أجرين   قلت
  
ا         والذ ! نعم    قال اه آم ه خطاي ا سواه، إال حطَّ اهللا عن ي نفسي بيده ما على األرض مسلم يصيبه أذى من مرض فم

    .   تحطُّ الشجرة ورقها
  

    . وقد أخرجه البخاري ومسلم من طرق متعددة عن سليمان بن مهران األعمش به
  

د   حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل   وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده ، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن زي
ق أن      وضع يده على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال   بن أسلم، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري قال ا أطي واهللا م

    . أضع يدي عليك من شدة حماك
  

ّي من        إنَّا معشر األنبياء يضاعف لنا ا    فقال النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ان النَّب ا األجر، إن آ ا يضاعف لن لبالء آم
انوا ليفرحون      ا، وإن آ اءة فيجوبه األنبياء ليبتلى بالقمل حتَّى يقتله، وإن آان الرجل ليبتلى بالعري حتَّى يأخذ العب

    . فيه رجل مبهم ال يعرف بالكلية، فاهللا أعلم   بالبالء آما يفرحون بالرخاء
  

لم اري ومس د روى البخ لم  وق اج، زاد مس ن الحج عبة ب وري، وش فيان الث ن حديث س ر  -م تهم عن  -وجري ثالث
ى         األعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق، عن عائشة قالت ه عل ى أحد أشد من ما رأيت الوجع عل

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

رحيم           د ال اد عن عب ن اله د ب ه، عن عائشة قالت       وفي صحيح البخاري من حديث يزي ن القاسم، عن أبي مات     ب
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بين حاقنتي وذاقنتي، فال أآره شدة الموت ألحد بعد النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  



 

دُّ     قال رسول اهللا   وفي الحديث اآلخر الذي رواه البخاري في صحيحه قال مَّ الصالحون،       أش اء ث الء األنبي اس ب النَّ
    .   ثمَّ األمثل فاألمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن آان في دينه صالبة شدِّد عليه في البالء

  
ن       وقال اإلمام أحمد د ب حدثنا يعقوب، ثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن محم
ى              الأسامة بن زيد ق دخلت عل ة، ف ى المدين اس معي إل لَّم هبطت وهبط النَّ ه وس لما ثقل رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . رسول اهللا وقد أصمت فال يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء، ثمَّ يصيبها على وجهه، أعرف أنَّه يدعو لي
  

    . حسن غريب   الورواه التِّرمذي عن أبي آريب، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق وق
  

ول      ز يق د العزي ن عب ا        وقال اإلمام مالك في موطئه عن إسماعيل ابن أبي حكيم، أنَّه سمع عمر ب ان من آخر م آ
ين         تكلَّم به رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن قال ائهم مساجد، ال يبق ور أنبي قاتل اهللا اليهود والنَّصارى اتخذوا قب

    .   العربدينان بأرض 
  

    . هكذا رواه مرسًال عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا
  

اال  ا     وقد روى البخاري ومسلم من حديث الزُّهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن عائشة وابن عبَّاس ق لم
ال وهو     نزل برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم طفق يطرح خميصة له على وجهه،  ه فق فإذا اغتمَّ آشفها عن وجه

    .   لعنة اهللا على اليهود والنَّصارى اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا    آذلك
  

ا        وقال الحافظ البيهقي ار، ثن د الجب ن عب أنبأنا أبو بكر ابن أبي رجاء األديب، أنبأنا أبو العبَّاس األصم، ثنا أحمد ب
ال      أبو بك د اهللا ق ن عب ابر ب فيان، عن ج ه        ر ابن عياش عن األعمش، عن أبي س سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا علي

     أحسنوا الظن باهللا    وسلَّم يقول قبل موته بثالث
  

ال                 ابر ق افع، عن ج ن ن فيان طلحة ب ي س لم من حديث األعمش عن أب ا رواه مس ال     وفي بعض األحاديث آم ق
    .   ال يموتنَّ أحدآم إال وهو يحسن الظّن باهللا تعالى     صلَّى اهللا عليه وسلَّمرسول اهللا

  
    .   أنا عند ظنِّ عبدي بي، فليظنَّ بي خيرًا    وفي الحديث اآلخر يقول اهللا تعالى

  
ن إسحاق الصغاني،            وقال البيهقي د ب ا محم دثنا األصم، ثن اآم، ح ا        أنبأنا الح ن حرب، ثن ر ب ة زهي و خيثم ا أب ثن

ال        ادة، عن أنس ق ليمان التيمي، عن قت لَّم حين            جرير عن س ه وس ة وصية رسول اهللا صلَّى اهللا علي آانت عام
    . الصالة، وما ملكت أيمانكم، حتَّى جعل يغرغر بها في صدره، وما يفصح بها لسانه   حضره الوفاة

  
    . ويه، عن جرير بن عبد الحميد بهوقد رواه النسائي عن إسحاق بن راه

  
    . وابن ماجه عن أبي األشعث، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه به

  
ال    وقال اإلمام أحمد ة وصية رسول        حدثنا أسباط بن محمد، ثنا التيمي عن قتادة، عن أنس بن مالك ق آانت عام

ه             موت اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين حضر ال ى جعل رسول اهللا صلَّى اهللا علي انكم، حتَّ ا ملكت أيم الصالة، وم
    . وسلَّم يغرغر بها صدره، وما يكاد يفيض بها لسانه

  
    . عن قتادة، عن أنس به -وهو التيمي  -وقد رواه النسائي وابن ماجه من حديث سليمان بن طرخان 

  
    . نس بهوفي رواية النسائي عن قتادة، عن صاحب له، عن أ

  
ال                 وقال أحمد ي طالب ق ن أب ي اب د، عن عل ن يزي يم ب ن الفضيل عن نع ا عمر ب    ثنا بكر بن عيسى الراسبي، ثن

    . أمرني رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما ال تضلُّ أمته من بعده
  
    . فخشيت أن تفوتني نفسه   قال
  
    . تفرَّد به أحمد من هذا الوجه   أوصي بالصَّالة، والزَّآاة، وما ملكت أيمانكم    ظ وأعي قالإني أحف   قلت   قال



 

  
لمة قالت        وقال يعقوب بن سفيان فينة، عن أم س    ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، ثنا أبو عوانة عن قتادة، عن س

ا في          عند موته آان عامة وصية رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ى جعل يلجلجه انكم، حتَّ الصالة، وما ملكت إيم
    . صدره وما يفيض بها لسانه

  
فينة،       ادة، عن س ة، عن قت وهكذا رواه النسائي عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، عن سعد ابن أبي عروب

    . عن أم سلمة به
  

    . قتادة، عن أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة بهوالصَّحيح ما رواه عفَّان عن همام، عن    قال البيهقي
  

ل،          ي الخلي ادة، عن صالح أب ام، عن قت وهكذا رواه النسائي أيضًا وابن ماجه من حديث يزيد بن هارون عن هم
    . عن سفينة، عن أم سلمة به

  
    . لَّى اهللا عليه وسلَّم فذآرهوقد رواه النسائي أيضًا عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن سفينة، عن النَّبّي ص

  
    . حدثنا عن سفينة، فذآر نحوه   ثم رواه عن محمد بن عبد اهللا بن المبارك عن يونس بن محمد قال

  
رأيت     ثنا يونس، ثنا اللَّيث عن يزيد بن الهاد، عن موسى بن سرجس، عن القاسم، عن عائشة قالت        وقال أحمد

مَّ       رسول اهللا صلَّى اهللا عليه و اء ث ه بالم مَّ يمسح وجه دح ث سلَّم وهو يموت، وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في الق
    .   اللَّهم أعني على سكرات الموت    يقول

  
    . ورواه التِّرمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث اللَّيث به

  
    . غريب   وقال التِّرمذي

  
ّي صلَّى اهللا       حدثنا وآيع ع   وقال اإلمام أحمد ن إسماعيل، عن مصعب بن إسحاق بن طلحة، عن عائشة عن النَّب
    . تفرد به أحمد، وإسناده ال بأس به   ليهون علي أني رأيت بياض آّف عائشة في الجنَّة    عليه وسلَّم أنَّه قال

  
لنَّاس معاني آثيرة في آثرة المحبة، ولم وهذا دليل على شدَّة محبته عليه السالم لعائشة رضي اهللا عنها وقد ذآر ا

    . يبلغ أحدهم هذا المبلغ، وما ذاك إال ألنهم يبالغون آالمًا ال حقيقة له، وهذا آالم حق ال محالة وال شك فيه
  

ي     قالت عائشة   وقال حماد بن زيد عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في بيت
ى               ع بصره إل ذهبت أعوذه، فرف دعاء إذا مرض، ف وذه ب ل يع ان جبري ين سحري ونحري، وآ ويومي، وتوفي ب

ة فنظر             في الرفيق األعلى، في الرفيق األعلى    السماء وقال دة رطب ده جري ي بكر وبي ن أب رحمن اب د ال ودخل عب
ت ا حاجة قال ه به ه، فظننت أن ل دفع   إلي ذتها فنفضتها، ف م ذهب فأخ تنًا، ث ان مس ا آ ا أحسن م ه فاستن به تها إلي

    . فجمع اهللا بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من اآلخرة   يناولنيها فسقطت من يده قالت
  

    . ورواه البخاري عن سليمان بن جرير، عن حماد بن زيد به
  

د اهللا    وقال البيهقي د              أنبانا أبو عب ن محم ا صالح ب ه ببخارى، ثن ن سهل الفقي د ب و نصر أحم ي أب افظ، أخبرن  الح
ي حسين،        ن أب ن سعيد اب الحافظ البغدادي، ثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي، ثنا عيسى بن يونس عن عمر ب

ول             ره أنَّ عائشة آانت تق ولى عائشة أخب وان م ا عمرو ذآ ة أن أب ي مليك ن أب ة     أنبأنا اب يَّ أنَّ   إنَّ من نعم اهللا عل
ي        ين ريق ين سحري ونحري، وإن اهللا جمع ب ي، وب ومي، وفي بيت وفي في ي لَّم ت ه وس رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . وريقه عند الموت
  

د      قالت ه وق دخل عليَّ أخي بسواك معه، وأنا مسندة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى صدري، فرأيته ينظر إلي
م    السواك ويألفه، فقلت عرفت أنه يحبُّ ه قالت       ! آخذه لك، فأراد برأسه أي نع ى ِفي أمرَّه عل ه، ف ه ل ه      فلينت ين يدي وب

ول    مَّ يق ه ث ه إال اهللا، إنَّ للموت لسكرات       رآوة، أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجه    ال إل
    . حتَّى قبض ومالت يده على الماء   في الرفيق األعلى، في الرفيق األعلى    ثم نصب إصبعه اليسرى وجعل يقول

  



 

    . ورواه البخاري عن محمد، عن عيسى بن يونس
  

ّي       ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت عروة يحدِّث عن عائشة قالت   وقال أبو داود الطيالسي ا نحدث أن النَّب آنَّ
ه              بين الدنيا واآلخرة، قالت ال يموت حتَّى يخيَّر  ذي مات في لَّم ال ه وس ان مرض رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا آ فلم

دِّيقين، والشهداء، والصالحين، وحسن           عرضت له بحة فسمعته يقول ين، والصِّ مع الذين أنعم اهللا عليهم من النَّبّي
    .   أولئك رفيقًا

  
    . رفظننا أنه آان يخيَّ   قالت عائشة

  
    . وأخرجاه من حديث شعبة به

  
م أن عائشة قالت       وقال الزُّهري ان رسول      أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العل آ

    .   إنَّه لم يقبض نبي حتَّى يرى مقعده من الجنة ثمَّ يخيَّر    اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول وهو صحيح
  

اق، فأشخص    -فلما نزل برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ورأسه على فخذي    قالت عائشة غشي عليه ساعة ثمَّ أف
فعرفت أنه الحديث الذي آان حدَّثناه، وهو صحيح أنه لم يقبض    اللهم الرفيق األعلى    بصره إلى سقف البيت وقال

    . ثمَّ يخيَّرنبي قط حتَّى يرى مقعده من الجنَّة 
  

ه              إذًا ال تختارنا وقالت عائشة     فقلت   قالت عائشة ا رسول اهللا صلَّى اهللا علي م به ة تكلَّ ة آخر آلم ك الكلم آانت تل
    .   الرفيق األعلى وسلَّم 

  
    . أخرجاه من غير وجه عن الزُّهري به

  
ردة، عن عائشة قالت       عن إسما -وقال سفيان هو الثوري  ي ب د، عن أب ى رسول اهللا       عيل ابن أبي خال أغمي عل

ال  فاء فق ه بالش ه، وأدعو ل ت أمسح وجه ي حجري، فجعل و ف لَّم وه ه وس ق     صلَّى اهللا علي أل اهللا الرفي ل أس ال ب
    .   األعلى األسعد مع جبريل، وميكائيل وإسرافيل

    . وري بهرواه النسائي من حديث سفيان الثَّ
  

ثنا أبو العبَّاس األصم، ثنا محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم، ثنا    أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ وغيره قالوا   وقال البيهقي
ا سمعت رسول اهللا        ه أنه ر، أنَّ عائشة أخبرت أنس بن عياض عن هشام بن عروة، عن عباد بن عبد اهللا بن الزبي

ي         وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها يقولصلَّى اهللا عليه وسلَّم  ي وألحقن ي وارحمن ر ل اللهم اغف
    .   بالرفيق

  
    . أخرجاه من حديث هشام بن عروة

  
ه             وقال اإلمام أحمد ر عن أبي ن الزبي د اهللا ب ن عب اد ب ن عب ى ب حدثنا يعقوب، ثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني يحي
ه              ة تقولعباد سمعت عائش م في م أظل ي، ول ين سحري ونحري وفي دولت لَّم ب ه وس مات رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ى   أحدًا فمن سفهي وحداثة سني، أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه عل
    . وسادة، وقمت ألدم مع النساء وأضرب وجهي

  
ال      حدثنا محمد   وقال اإلمام أحمد د اهللا ق ن عب    قالت عائشة     بن عبد اهللا بن الزبير، ثنا آثير بن زيد عن المطلب ب

ين أن         آان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول ر ب ه فيخيَّ رد إلي ما من نبي إال تقبض نفسه ثم يرى الثواب، ثم ت
   مسندته إلى صدري، فنظرت إليه حين مالت عنقه، فقلتفكنت قد حفظت ذلك منه، فإني ل   ترد إليه وبين أن يلحق

ال     قلت   قد قضى فعرفت الذي قال، فنظرت إليه حين ارتفع فنظر قالت ا فق ى        إذًا واهللا ال يختارن ق األعل مع الرفي
    .   لئك رفيقًافي الجنة، مع الذين أنعم اهللا عليهم من النَّبّيين والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أو

  
    . تفرد به أحمد، ولم يخرِّجوه

  
ه، عن عائشة قالت              وقال اإلمام أحمد ن عروة عن أبي ام ب ا هش ام، أنبأن ا هم قبض رسول اهللا      حدثنا عفان، أنبأن

    . فلما خرجت نفسه لم أجد ريحًا قط أطيب منها   صلَّى اهللا عليه وسلَّم ورأسه بين سحري ونحري قالت



 

  
    . وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين، ولم يخرِّجه أحد من أصحاب الكتب الستة

    . ورواه البيهقي من حديث حنبل بن إسحاق عن عفان
  

ي                 وقال البيهقي ونس عن أب ا ي ار، ثن د الجب ن عب د ب ا أحم اس األصم، ثن و العبَّ ا أب أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، أنبأن
لمة قالت      معشر، عن محمد بن قيس ي عروة، عن أم س ى صدر رسول اهللا صلَّى اهللا          ، عن أب دي عل وضعت ي

    . عليه وسلَّم يوم مات، فمرت لي جمع آآل وأتوضأ، وما يذهب ريح المسك من يدي
  

اال     وقال أحمد ال               حدثنا عفان، وبهز ق ردة ق ي ب ن هالل عن أب د ب ا حمي رة، ثن ن المغي ليمان ب ا س ى      ثن دخلت عل
دة فقالت    عا دعون الملب ي ي إن رسول اهللا صلَّى      ئشة فأخرجت إلينا إزارًا غليظًا مما يصنع باليمن، وآساء من الت

    . اهللا عليه وسلَّم قبض في هذين الثوبين
  

    . وقد رواه الجماعة إال النسائي من طرق عن حميد بن هالل به
  

    . حسن صحيح   وقال التِّرمذي
  

ال            وقال اإلمام أحمد ابنوس ق ن ب د ب ران الجوني عن يزي و عم ا أب ا      حدثنا بهز، ثنا حماد بن سلمة، أنبأن ذهبت أن
    . وصاحب لي إلى عائشة فاستأذنا عليها، فألقت لنا وسادة، وجذبت إليها الحجاب

  
    ؟ يا أم المؤمنين، ما تقولين في العراك   فقال صاحبي

  
    ؟ وما العراك   قالت

  
    . فضربت منكب صاحبي

  
م قالت        قولوا ! المحيض   ما العراك   مه، آذيت أخاك ثم قالت   قالت ان رسول      ما قال اهللا عز وجل في المحيض ث آ

آان رسول اهللا صلَّى     اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يتوشحني وينال من رأسي، وبيني وبينه ثوب وأنا حائض ثم قالت
يئًا،               اهللا عل ل ش م يق رَّ فل م م يئًا، ث ل ش م يق وم فل رَّ ذات ي ا، فم ي اهللا به ة ينفعن يه وسلَّم إذا مرَّ ببابي مما يلقي الكلم

      ؟ يا عائشة ما شأنك    يا جارية ضعي لي وسادة على الباب، وعصبت رأسي فمرَّ بي فقال   مرتين أو ثالثًا فقلت
  

    . أشتكي رأسي   فقلت
  
ال         لفقا ى النساء فق يَّ وبعث إل دخل عل    أنا وارأساه، فذهب فلم يلبث إال يسيرًا حتَّى جيء به محموًال في آساء، ف

دًا            م أمرِّض أح د عائشة، فكنت أمرضه ول ي فألآن عن إني قد اشتكيت، وإني ال أستطيع أن أدور بينكن، فإذنَّ ل
رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من   قبله، فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال

ًا، فجاء عمر           ه، فسجيته ثوب ه غشي علي دي، فظننت أن ِفيه نقطة باردة، فوقعت على نقرة نحري فاقشعر لها جل
ال           ه فق يَّ الحجاب، فنظر عمر إلي ا، وجذبت إل تأذنا، فأذنت لهم دَّ غشي        والمغيرة بن شعبة فاس ا أش ياه، م واغش

رة  رس ال المغي ه          ول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثم قاما فلما دنوا من الباب ق ا عمر مات رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي
    . وسلَّم

  
    . آذبت بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ال يموت حتَّى يفني اهللا المنافقين   فقلت

  
ه          فرفعت الحجاب، فنظر إليه فقال ثم جاء أبو بكر،   قالت ه راجعون مات رسول اهللا صلَّى اهللا علي إنا هللا وإنا إلي

ال       م ق ه ث ل جبهت ال            وسلَّم ثم أتاه من قبل رأسه فحدرناه، فقبَّ م ق ه، ث ل جبهت ع رأسه فحدرناه، وقبَّ م رف اه، ث    وانبي
ى       واخل   واصفياه، ثم رفع رأسه وحدرناه، وقبَّل جبهته وقال لَّم وخرج إل ه وس ياله، مات رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . إنَّ رسول اهللا ال يموت حتَّى يفني اهللا المنافقين   المسجد، وعمر يخطب النَّاس، ويتكلم ويقول
  

ة       .  ]    الزمر [   } ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم َميُِّتوَن {    إنَّ اهللا يقول   فتكلم أبو بكر فحمد اهللا، وأثنى عليه، ثم قال رغ من اآلي ى ف حتَّ
هِ    َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُك {  ى َعِقَبْي ْب َعَل ْن َيْنَقِل آل  [   } ْم َوَم



 

فمن آان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال يموت، ومن آان يعبد محمد فإن محمدًا قد    قال حتَّى فرغ من اآلية، ثم  ]    عمران
    . مات

  
    . ما شعرت أنها في آتاب اهللا  ؟ أو إنها في آتاب اهللا   فقال عمر

  
    . يا أيها النَّاس هذا أبو بكر وهو ذو شيبة المسلمين، فبايعوه فبايعوه   ثم قال عمر

  
من حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني به   الشمائل ( ، والتِّرمذي في وقد روى أبو داود

    . ببعضه
  

ا      وقال الحافظ البيهقي أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، أنبانا أبو بكر ابن إسحاق، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثن
ا     ن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة عن عبد الرحمن أن عائشة أخبرتهيحيى بن بكير، ثنا الليث ع أن أب

يمم             ى عائشة، ف ى دخل عل اس حتَّ م النَّ م يكّل دخل المسجد، فل زل ف بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتَّى ن
م أآبَّ عل     ه، ث ال      رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو مسجَّى ببرد حبرة فكشف عن وجه م ق م بكى ث ه، ث ه فقبَّل    ي

    . بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا، واهللا ال يجمع اهللا عليك موتتين أبدًا، أما الموتة التي آتبت عليك فقد متَّها
  

    ! اجلس يا عمر   وحدثني أبو سلمة عن ابن عبَّاس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم النَّاس فقال   قال الزُّهري
  

    . سفأبى عمر أن يجل
  

    . اجلس يا عمر   فقال
  

أما بعد فمن آان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات،    فأبى عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر فأقبل النَّاس إليه فقال
ِه الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِل {    ومن آان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال يموت قال اهللا تعالى

    . اآلية  ]    آل عمران [   } ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم
  
ا سمع بشر        قال م فم فواهللا لكأن النَّاس لم يعلموا أن اهللا أنزل هذه اآلية حتَّى تالها أبو بكر، فتلقاها منه النَّاس آله

    . من النَّاس إال يتلوها
  
ه الحق،         وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال   ال الزُّهريق ا فعرفت أن واهللا ما هو إال أن سمعت أبا بكر تاله

ا أن رسول اهللا صلَّى اهللا             ى األرض، وعرفت حين سمعته تاله ى هويت إل ي رجالي وحتَّ فعقرت حتَّى ما تقلن
    . عليه وسلَّم قد مات

  
    . به ورواه البخاري عن يحيى ابن بكير

  
اة رسول اهللا صلَّى         وروى الحافظ البيهقي من طريق ابن لهيعة، ثنا أبو األسود عن عروة بن الزبير في ذآر وف

ول       اهللا عليه وسلَّم قال ل والقطع ويق ات، بالقت إن رسول     وقام عمر بن الخطاب يخطب النَّاس، ويتوعَّد من قال م
ائم      اهللا صلَّى اهللا ع وم ق ن أم مكت ن األصم ب ليه وسلَّم في غشية، لو قد قام قتل وقطع، وعمرو بن قيس بن زائدة ب

اآلية والنَّاس في المسجد يبكون ويموجون   } َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل {    في مؤخر المسجد يقرأ
د من رسول         طلب على النَّاس فقالال يسمعون، فخرج عبَّاس بن عبد الم نكم من عه يا أيها النَّاس هل عند أحد م

    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في وفاته فليحدِّثنا
  

    ! ال   قالوا
  
    ؟ هل عندك يا عمر من علم   قال
  
    ! ال   قال
  

ه إال        اشهدوا أيها النَّاس أن أحدًا ال يشهد على رسول اهللا   فقال العبَّاس ذي ال إل ه، واهللا ال ه في وفات ده إلي د عه  بعه
    . هو لقد ذاق رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الموت



 

  
تأذن          قال ًا، فاس ًا حزين ل مكروب اب المسجد وأقب وأقبل أبو بكر رضي اهللا عنه من السنح على دابته، حتَّى نزل بب

دخل ورسول اهللا ص     ه ف ه،         في بيت ابنته عائشة، فأذنت ل راش والنسوة حول ى الف وفي عل د ت لَّم ق ه وس لَّى اهللا علي
لَّم               ه وس ان من عائشة، فكشف عن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا آ ي بكر إال م فخمرن وجوههن، واستترن من أب

ة اهللا              فحثى عليه يقبِّله ويبكي ويقول ده، رحم ذي نفسي بي وفي رسول اهللا وال يئًا، ت ن الخطاب ش ه اب ليس ما يقول
اس،            اب النَّ ى المسجد يتخطى رق م خرج سريعًا إل الثوب، ث اه ب عليك يا رسول اهللا، ما أطيبك حيًا وميتًا، ثم غش
اس فجلسوا        ادى النَّ ر ون ى جانب المنب حتَّى أتى المنبر وجلس عمر حين رأى أبا بكر مقبًال إليه، وقام أبو بكر إل

رآم،         وأنصتوا، فتشهد أبو بكر بما علمه من التشهد وقال ين أظه إن اهللا عز وجل نعى نبيه إلى نفسه وهو حي ب
ْت    {    ونعاآم إلى أنفسكم وهو الموت حتَّى ال يبقى منكم أحد إال اهللا عز وجل قال تعالى ْد َخَل َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسوٌل َق

    . اآلية  } ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل
  

    .  ما علمت أن هذه اآلية أنزلت قبل اليومواهللا  ؟ هذه اآلية في القرآن   فقال عمر
  

    .  ]    الزمر [   } ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم َميُِّتوَن {    وقد قال اهللا تعالى لمحمد صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    .  ]    القصص [   .  } وَنُآلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُه َلُه اْلُحْكُم َوِإَلْيِه ُتْرَجُع {    وقال اهللا تعالى
  

    .  ] -   الرحمن [   .  } َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجَلاِل َواْلِإْآَراِم* ُآلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن  {    وقال تعالى
  

    .  ]    آل عمران [  } ِقَياَمِةُآلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوِإنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُآْم َيْوَم اْل {    وقال
  

د        وقال الة اهللا، وجاه غ رس إن اهللا عمَّر محمدًا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وأبقاه حتَّى أقام دين اهللا، وأظهر أمر اهللا، وبلَّ
ة وال         د البين ك إال من بع ك هال ن يهل ة، فل ى الطريق فاء، فمن   في سبيل اهللا، ثمَّ توفاه اهللا على ذلك وقد ترآكم عل ش

اس       ا النَّ اتقوا اهللا أيه ه، ف ك إله د هل ًا فق ه إله دًا وينزل د محم ان يعب ن آ وت، وم ّي ال يم إن اهللا ح ه ف ان اهللا رب آ
ة، وإن اهللا ناصر من نصره ومعز           ة اهللا تام ائم، وإن آلم ن اهللا ق إن دي واعتصموا بدينكم، وتوآلوا على ربكم، ف

ه حالل اهللا          دينه، وإن آتاب اهللا بين أظهرنا وهو الن  لَّم وفي ه وس دًا صلَّى اهللا علي ه هدى اهللا محم فاء، وب ور والش
د، ولنجاهدن من              ا وضعناها بع لولة م ق اهللا، إن سيوف اهللا لمس ا من خل وحرامه، واهللا ال نبالي من أجلب علين

    . خالفنا آما جاهدنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فال يبغينَّ أحد إال على نفسه
  

ه، والصالة            له، وتكفين ذآر الحديث في غس لَّم، ف ه وس ثم انصرف معه المهاجرون إلى رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . عليه، ودفنه

  
    . آما سنذآره مفصًال بدالئله وشواهده، إن شاء اهللا تعالى   قلت

  
    ! مات   سلَّم فقال بعضهمولما شكَّ في موت النَّبّي صلَّى اهللا عليه و   وذآر الواقدي عن شيوخه قالوا

  
    . لم يمت   وقال بعضهم

  
لَّم فقالت     ه وس وفي رسول اهللا صلَّى اهللا        وضعت أسماء بنت عميس يدها بين آتفي رسول اهللا صلَّى اهللا علي د ت ق

    . عليه وسلَّم وقد رفع الخاتم من بين آتفيه، فكان هذا الذي قد عرف به موته
  

م هو     دالئل النبوة ( يهقي في آتابه هكذا أورده الحافظ الب من طريق الواقدي، وهو ضعيف، وشيوخه لم يسمون، ث
    . منقطع بكل حال ومخالف لما صح، وفيه غرابة شديدة وهو رفع الخاتم، فاهللا أعلم بالصواب

  
ا صفحًا لضعف   وقد ذآر الواقدي وغيره في الوفاة أخبارًا آثيرة فيها نكارات وغرابة شديدة، أضربنا عن أآثره 

ه موضوع ال               ر من رهم، فكثي أخرين وغي ر من القصاص المت ورده آثي ا ي يما م ا، وال س ارة متونه أسانيدها، ونك
ا ال يعرف     ب، وم ة عن األآاذي ي الكتب المشهورة ِغْنَي ة ف ي األحاديث الصحيحة والحسنة والمروي ة، وف محال

    . سنده، واهللا أعلم
  
  



 

  
  ر أمور مهمة وقعت بعد وفاته صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقبل دفنه فصل في ذآ 
  

ه           ه علي ك ألن ه، وذل ي بكر الصديق رضي اهللا عن ة أب ومن أعظمها وأجلها وأيمنها برآة على اإلسالم وأهله بيع
اق          د أف ان إذ ذاك ق لمين صالة الصبح، وآ د صلى بالمس الصالة والسالم لما مات آان الصديق رضي اهللا عنه ق
ى       ر إل رة، ونظ ترة الحج ع، وآشف س ن الوج ه م ان في ا آ رة م ن غم ة م لَّم إفاق ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي رس
مَّ       ى ه ه حتَّ المه علي م صلوات اهللا وس ك، وتبس ه ذل ر فأعجب ي بك ف أب ي الصالة خل م صفوف ف لمين وه المس

يهم    المسلمون أن يترآوا ما هم فيه من الصالة لفرحهم به، وحتَّى أراد أبو بكر أن يتأخَّر ليصل الصف، فأشار إل
و بكر رضي اهللا           ا انصرف أب ه الصالة والسالم فلم ه علي أن يمكثوا آما هم وأرخى الستارة، وآان آخر العهد ب

وم     عنه من الصالة دخل عليه وقال لعائشة ما أرى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إال قد أقلع عنه الوجع، وهذا ي
يي -بنت خارجة   ه    عن ى    -إحدى زوجتي ه وذهب إل ى فرس ل ة، فرآب عل اآنة بالسنح شرقي المدين وآانت س

ل     وم، وقي ك الي د زوال الشمس، واهللا      منزله، وتوفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين اشتد الضحى من ذل عن
    . أعلم

  
    . هللا صلَّى اهللا عليه وسلَّممات رسول ا   فلما مات واختلف الصحابة فيما بينهم فمن قائل يقول

  
    . لم يمت   ومن قائل

  
لَّم فجاء الصديق من          ه وس فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق إلى السنح فأعلمه بموت رسول اهللا صلَّى اهللا علي
ه،               ه وقبَّل ه، وآشف الغطاء عن وجه لَّم منزل ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي دخل عل ر، ف منزله حين بلغه الخب
وتحقق أنه قد مات، خرج إلى النَّاس فخطبهم إلى جانب المنبر وبيَّن لهم وفاة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آما 
ه في المسجد جماعة من الصحابة، ووقعت         قدمنا، وأزاح الجدل، وأزال اإلشكال، ورجع النَّاس آلهم إليه وبايع

ت         ام في أذهان بعضهم جواز اس بعض األنصار، وق ين أن       شبهة ل ة من األنصار، وتوسط بعضهم ب خالف خليف
يكون أمير من المهاجرين وأمير من األنصار، حتَّى بيَّن لهم الصديق أن الخالفة ال تكون إال في قريش، فرجعوا 

    . إليه وأجمعوا عليه، آما سنبينه، وننبه عليه
  
  قصة سقيفة بني ساعدة  
  

ن       ثنا إسحاق بن عيسى الطب   قال اإلمام أحمد د اهللا ب ن عب د اهللا ب اع، ثنا مالك بن أنس، حدثني ابن شهاب عن عبي
د       عتبة بن مسعود أن ابن عبَّاس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله قال ابن عبَّاس رئ عب وآنت أق

    . الرحمن بن عوف فوجدني وأنا أنتظره وذلك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب
  

    . إن رجًال أتى عمر بن الخطاب   ن بن عوففقال عبد الرحم
  

    . لو قد مات عمر بايعت فالنًا   إن فالنًا يقول   فقال
  

    . إني قائم العشية إن شاء اهللا في النَّاس فمحذرهم هؤالء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم   فقال عمر
  

ون    يا أمير المؤمنين ال تف   فقلت   قال عبد الرحمن ذين يغلب م ال عل فإن الموسم يجمع رعاع النَّاس وغوغاءهم، وأنه
على مجلسك إذا قمت في النَّاس فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فال يعوها وال يضعوها مواضعها، ولكن    

فيعون مقالتك  حتَّى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص بعلماء النَّاس وأشرافهم فتقول ما قلت متمكنًا، 
    . ويضعوها مواضعها

  
    . لئن قدمت المدينة صالحًا ألآلمن بها النَّاس في أول مقام أقومه   قال عمر

  
ك              رواح صكة األعمى قلت لمال ة عجلت ال وم الجمع ان ي ة في عقب ذي الحجة وآ ا صكة      فلما قدمنا المدين وم

    ؟ األعمى
  



 

ر               إنه ال يبالي    قال د رآن المنب د عن ن زي ذا، فوجدت سعيد ب رد، أو نحو ه أي ساعة خرج ال يعرف الحر والب
ى       األيمن قد سبقني، فجلست حذاءه تحك رآبتي رآبته فلم أنشب أن طلع عمر، فلما رأيته قلت  ولن العشية عل ليق

    . هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله
  
    . ما عسيت أن يقول ما لم يقل أحد   الفأنكر سعيد بن زيد ذلك وق   قال
  

ل      فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذن، قام فأثنى على اهللا بما هو أهله، ثم قال إني قائ أما بعد أيها النَّاس ف
ه     ث انتهت ب ا حي دِّث به ا فليح ا وعقله ن وعاه ي، فم دي أجل ين ي ا ب ا ال أدري لعله ي أن أقوله در ل د ق ة وق مقال

زل   راحلته ا أن ، ومن لم يعها فال أحّل له أن يكذب علّي، إن اهللا بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيم
ده، فأخشى إن        ا بع لَّم ورجمن ه وس عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، وعقلناها، ورجم رسول اهللا صلَّى اهللا علي

رجم      طال بالنَّاس زمان أن يقول قائل ة ال ا اهللا عز وجل          ال نجد آي د أنزله رك فريضة ق اب اهللا فيضلوا بت في آت
ل أو         ان الحب ة، أو آ ت البين اء، إذا قام ال والنس ن الرج ا إذا أحصن م ن زن ى م ق عل اب اهللا ح ي آت الرجم ف ف

رأ     ا نق د آن ا ق ائكم، أال وإن رسول اهللا              االعتراف، أال وإن وا عن آب م أن ترغب رًا بك إن آف ائكم ف وا عن آب ال ترغب
وقد بلغني    عبد اهللا ورسوله   ال تطروني آما أطري عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا    لَّى اهللا عليه وسلَّم قالص

إن بيعة أبي بكر آانت فلتة فتمت، أال    لو قد مات عمر بايعت فالنًا، فال يغترن امرؤ أن يقول   أن قائًال منكم يقول
ان من           وأنها آانت آذلك، إال ه آ ر، وأن ي بك ل أب اق مث ه األعن  إن اهللا وقى شرها، وليس فيكم اليوم من تقطع إلي

ة بنت          وا في بيت فاطم ا تخلَّف ان معهم خبرنا حين توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن عليًا والزبير ومن آ
قيف   ى      رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وتخلَّف عنها األنصار بأجمعها في س اجرون إل ي ساعدة، واجتمع المه ة بن

ا رجالن صالحان،                 أبي بكر، فقلت له ى لقين ؤمهم حتَّ ا ن ا من األنصار، فانطلقن ى إخوانن ا إل ق بن يا أبا بكر انطل
    ؟ أين تريدون يا معشر المهاجرين   فذآرًا لنا الذي صنع القوم فقاال

  
    . نريد إخواننا من األنصار   فقلت

  
    .  عليكم أن ال تقربوهم واقضوا أمرآم يا معشر المهاجرينال   فقاال

  
واهللا لنأتينهم، فانطلقنا حتَّى جئناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعون، وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل    فقلت
    ؟ من هذا   فقلت

  
    . سعد بن عبادة   قالوا

  
    ؟ ماله   فقلت

  
ال   وجع، فلما جلسنا   قالوا ه وق ة اإلسالم،          قام خطيبهم فأثنى على اهللا بما هو أهل نحن أنصار اهللا وآتيب د، ف ا بع أم

    . وأنتم يا معشر المهاجرين رهط نبينا، وقد دفت دافة منكم تريدون أن تختزلونا من أصلنا، وتحصنونا من األمر
  

ه  فلما سكت أردت أن أتكلم، وآنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقول ها بين يدي أبي بكر، وآنت أداري من
ه وأفضل        ا في بديهت ري إال قاله بعض الحد وهو آان أحكم مني وأوقر واهللا ما ترك من آلمة أعجبتني في تزوي

    . حتَّى سكت
  

م أوسط                فقال ريش، ه ذا الحي من ق ذا األمر إال له ا تعرف العرب ه ه، وم أما بعد فما ذآرتم من خير فأنتم أهل
    . بًا ودارًا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتمالعرب نس

  
ي            دم فتضرب عنقي ال يقربن ان واهللا أن أق ا، آ ال غيره ا ق ره مم م أآ وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن الجراح، فل

    . ذلك إلى إثم أحب إليَّ أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، إال أن تغير نفسي عند الموت
  

    . أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش   فقال قائل من األنصار
  

    ؟ أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب   ما يعني   فقلت لمالك
  
    . أنا داهيتها   آأنه يقول   قال



 

  
    . ففكثر اللغط، وارتفعت األصوات حتَّى خشينا االختال   قال
  

ادة           فقلت ن عب ى سعد ب ا عل ه األنصار، ونزون أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايع
    . قتلتم سعدًا   فقال قائل منهم

  
    . قتل اهللا سعدًا   فقلت

  
ة   أما واهللا ما وجدنا فيما حضرنا أمرًا هو أرفق من مبايعة أبي بكر، خشينا إ   قال عمر ن فارقنا القوم ولم تكن بيع

ر             رًا عن غي ايع أمي اد، فمن ب الفهم فيكون فس ا أن نخ ا ال نرضى، وإم أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما نبايعهم على م
    . مشورة المسلمين فال بيعة له، وال بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتال

  
    . عويم بن ساعدة، ومعن بن عدي   همافأخبرني ابن شهاب عن عروة أن الرجلين اللذين لقيا   قال مالك

  
ال       قال ابن شهاب ذي ق ن المسيب أن ال ذيقها المرجب        وأخبرني سعيد ب ذيلها المحكك، وع ا ج ن       أن اب ب هو الحب

    . المنذر
  

    . وقد أخرج هذا الحديث الجماعة في آتبهم من طرق عن مالك وغيره عن الزُّهري به
  

نا معاوية عن عمرو، ثنا زائدة، ثنا عاصم، وحدثني حسين بن علي عن زائدة، عن عاصم، حدث   وقال اإلمام أحمد
لَّم قالت األنصار       قال -ابن مسعود    هو -عن زر، عن عبد اهللا  ه وس ر      لما قبض رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا أمي من

ل اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قد أمر أبا بكر  يا معشر األنصار ألستم تعلمون أن رسو   ومنكم أمير، فأتاهم عمر فقال
    . نعوذ باهللا أن نتقدم أبا بكر   أن يؤمَّ النَّاس، فأيُّكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر، فقالت األنصار

  
    . ورواه النسائي عن إسحاق بن راهويه، وهناد بن السري عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة به

  
    . صحيح ال أحفظه إال من حديث زائدة عن عاصم   ني عن حسين بن علي، وقالورواه علي بن المدي

  
وقد رواه النسائي أيضًا من حديث سلمة بن نبيط، عن نعيم ابن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد، 

    . عن عمر مثله
  

ن إسح    د ب ي     وقد روي عن عمر بن الخطاب نحوه من طريق آخر، وجاء من طريق محم ن أب د اهللا اب اق عن عب
ى       قلت   بكر، عن الزُّهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عبَّاس، عن عمر أنه قال يا معشر المسلمين إن أول

درني رجل من                 ده وب م أخذت بي بَّاق المسن، ث و بكر الس ار، وأب ا في الغ ين إذ هم اني اثن النَّاس بأمر النَّبّي اهللا ث
    . يده قبل أن أضرب على يده، ثم ضربت على يده وتبايع النَّاساألنصار فضرب على 

  
وقد روى محمد بن سعد عن عارم بن الفضل، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد فذآر 

ال      ن الخطاب فق ل عمر ب د         نحوًا من هذه القصة، وسمَّى هذا الرجل الذي بايع الصديق قب ن سعد وال هو بشير ب
    . لنعمان بن بشيرا

  
  اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق يوم السقيفة 

  
ال    قال اإلمام أحمد وفي     حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد اهللا األودي، عن حميد بن عبد الرحمن ق ت

ه      في صائفة من المدينة قالرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وأبو بكر رضي اهللا عنه  ه فقبَّل فجاء فكشف عن وجه
    . فداك أبي وأمي ما أطيبك حيًا وميتًا، مات محمد ورب الكعبة، فذآر الحديث   وقال

  
فانطلق أبو بكر وعمر يتعادان حتَّى أتوهم، فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئًا أنزل في األنصار، وال ذآره رسول    قال

أنهم ال اهللا من ش ره وق ال   إال ذآ لَّم ق ه وس تم أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي د علم ًا وسلكت     لق اس وادي و سلك النَّ ل
ال وأنت قاعد              األنصار واديًا، سلكت وادي األنصار   لَّم ق ه وس ا سعد أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي د علمت ي    ولق

    .   لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم قريش والة هذا األمر فبر النَّاس تبع 



 

  
    . صدقت نحن الوزراء، وأنتم األمراء   فقال له سعد

  
ن ذي عضوان العبسي عن        وقال اإلمام أحمد حدثنا علي بن عبَّاس، ثنا الوليد بن مسلم، أخبرني يزيد بن سعيد ب

ال   عبد الملك بن عمير اللخمي، عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصديق ف ا      ي غزوة ذات السالسل ق ألته عم وس
    . قيل في بيعتهم

  
ه            فقال رهم ب ا ذآ ن الخطاب األنصار، وم ه عمر ب وهو يحدِّثه عما تقاولت به األنصار وما آلمهم به، وما آلم ب

أن تكون من إمامتي إياهم بأمر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في مرضه، فبايعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت 
    . فتنة بعدها ردة

  
ا،         وهذا إسناد جيد قوي، ومعنى هذا ه قبوله ى من ترآ ة أرب أنه رضي اهللا عنه إنما قبل اإلمامة تخوفًا أن يقع فتن

    . رضي اهللا عنه وأرضاه
  

ة من   آان هذا في بقية يوم اإلثنين، فلما آان الغد صبيحة يوم الثالثاء اجتمع النَّاس في المسجد، فت   قلت ممت البيع
    . المهاجرين واألنصار قاطبة، وآان ذلك قبل تجهيز رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم تسليمًا

  
ة     قال البخاري أنبأنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام عن معمر، عن الزُّهري، أخبرني أنس بن مالك، أنه سمع خطب

توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وأبو بكر صامت  عمر األخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم
    . ال يتكلم

  
دبرنا         قال ى ي لَّم حتَّ ه وس ذلك أن يكون آخرهم      -آنت أرجو أن يعيش رسول اهللا صلَّى اهللا علي د ب إن يك    -يري ف

ه           دًا صلَّى اهللا علي ه، هدي محم دون ب ورًا تهت رآم ن ين أظه ا بكر     محمد قد مات، فإن اهللا قد جعل ب لَّم وإن أب وس
ايعوه، وآانت   دموا فب أمورآم، فق لمين ب ى المس ه أول ين، وأن اني اثن لَّم وث ه وس صاحب رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وآانت بيعة العامة على المنبر
  

ر    قال الزُّهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول يومئذ ألبي بكر ر،        ! اصعد المنب ى صعد المنب ه حتَّ زل ب م ي فل
    . فبايعه عامة النَّاس

  
د، جلس       حدثني الزُّهري، حدثني أنس بن مالك قال   وقال محمد بن إسحاق ان الغ لما بويع أبو بكر في السقيفة وآ

ال   أبو بكر على المنبر، وقام عمر فتكلَّم قبل أبي بكر، فحمد اهللا و م ق ه ث د        أثنى عليه بما هو أهل ي ق اس إن ا النَّ أيه
ي رسول      دها إل دًا عه آنت قلت لكم باألمس مقالة ما آانت إال عن رأيي وما وجدتها في آتاب اهللا، وال آانت عه

ول     ا يق يدبر أمرن د أبقى        اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، ولكني آنت أرى أن رسول اهللا س ا وإن اهللا ق يكم  يكون آخرن ف
ى               رآم عل د جمع أم ه، وأن اهللا ق داه اهللا ل ان ه ا آ داآم اهللا لم ه ه إن اعتصمتم ب آتابه الذي هدى به رسول اهللا، ف
خيرآم صاحب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه، فبايع النَّاس أبا بكر 

    . بيعة العامة بعد بيعة السقيفة
  

ال      ثم  م ق ه، ث ا هو أهل ه بم يكم، ولست             تكلَّم أبو بكر، فحمد اهللا وأثنى علي د وليت عل إني ق اس، ف ا النَّ د أيه ا بع أم
دي   بخيرآم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عن

اد في سبيل اهللا        حتَّى أزيح علته إن شاء اهللا، والقوي فيكم ضعيف حتَّى آخ وم الجه دع ق ذ الحق إن شاء اهللا، ال ي
إذا   وله، ف ا أطعت اهللا ورس وني م البالء، أطيع م اهللا ب ة إال عمَّه ط الفاحش وم ق يع ق ذل، وال يش إال ضربهم اهللا بال

    . عصيت اهللا ورسوله فال طاعة لي عليكم، قوموا إلى صالتكم يرحمكم اهللا
  

ى         وليتكم ولست بخيرآم   عنه وهذا إسناد صحيح فقوله رضي اهللا إنهم مجمعون عل من باب الهضم والتواضع، ف
    . أنه أفضلهم، وخيرهم رضي اهللا عنهم

  
ن           وقال الحافظ أبو بكر البيهقي ي الحسين ب و عل دثنا أب أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الحافظ اإلسفراييني، ح

ن يسار،        زيمة وابن إبراهيم ابن أبي طالب قاالعلي الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خ دار ب دثنا مي ح
ال     وحدثنا أبو هشام المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا داود ابن أبي هند، حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري ق

فقام خطيب    لقبض رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم واجتمع النَّاس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر قا



 

اجرين، ونحن           األنصار فقال ه من المه اجرين، وخليفت ان من المه أتعلمون أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آ
    . آنا أنصار رسول اهللا، ونحن أنصار خليفته آما آنا أنصاره

  
ا     ! صدق قائلكم   فقام عمر بن الخطاب فقال   قال م نب ذا ل ر ه ال     أما لو قلتم على غي ي بكر وق د أب ذا     يعكم، وأخذ بي ه

    . صاحبكم فبايعوه، فبايعه عمر، وبايعه المهاجرون واألنصار
  
    . فدعا بالزبير فجاء   فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير قال   قال
  

    . تشق عصا المسلمينابن عمة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وحواريه أردت أن    قلت   فقال
  

    . ال تثريب يا خليفة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقام فبايعه   فقال
  

    . ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليًا فدعا بعلي بن أبي طالب، فجاء
  

    . سلمينابن عم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا الم   قلت   فقال
  
    . ال تثريب يا خليفة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فبايعه، هذا أو معناه   قال
  

افظ ي الح و عل ال أب ول    وق ة يق ن خزيم حاق ب ن إس د ب معت محم ذا     س ألني عن ه اج فس ن الحج لم ب اءني مس ج
    .  ! ي بدرة الحديث، فكتبته له في رقعة وقرأته عليه، وهذا حديث يسوي بدنة، بل يسو

  
وب األصم،          ن يعق د ب اس محم ي العبَّ ا عن أب وقد رواه البيهقي عن الحاآم، وأبي محمد بن حامد المقري، آالهم
ل لخطيب                  ه، ولكن ذآر أن الصديق هو القائ لم، عن وهيب ب ن س ان ب ن شاآر، عن عف د ب عن جعفر بن محم

و           قالاألنصار بدل عمر، وفيه أن زيد بن ثابت أخذ بيد أبي بكر ف د أب ا قع وا، فلم م انطلق ايعوه، ث هذا صاحبكم فب
بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليًا، فسأل عنه، فقام ناس من األنصار فأتوا به، فذآر نحو ما تقدم، 

    . ثم ذآر قصة الزبير بعد علي، فاهللا أعلم
  

ناد     وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري، عن أب ذا إس دَّم، وه ا تق ي نضرة، عن أبي سعيد الخدري فذآر نحو م
ن سنان الخدري،     صحيح محفوظ، من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك ب

إن       وفيه فائدة جليلة وهي ذا حق ف اة، وه  مبايعة علي ابن أبي طالب، أما في أول يوم، أو في اليوم الثاني من الوف
ا                  ه، آم م ينقطع في صالة من الصلوات خلف ات، ول ارق الصديق في وقت من األوق م يف علي ابن أبي طالب ل
ًا، ولكن    سنذآره، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرًا سيفه يريد قتال أهل الردة آما سنبينه قريب

راث رسول   لما حصل من فاطمة رضي اهللا عنها عتب على الصديق بسبب ما آانت متوه مة من أنها تستحق مي
ال    ه ق ه أن و صدقة         اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ولم تعلم بما أخبرها به الصديق رضي اهللا عن ا فه ا ترآن ورث م    ال ن

ألته أن           ك في موضعه، فس نبين ذل ا س ذا النص الصريح، آم فحجبها وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث به
ا   ينظر علي في صدقة األرض التي بخيبر وفدك، فلم يجبها إلى ذلك، ألنه رأى أن حقًا عليه أن يقوم في جميع م

ا           ه فحصل له ابع للحق رضي اهللا عن ار، الراشد الت آان يتواله رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو الصادق الب
م الصديق حتَّ  م تكلِّ ة العصمة عتب وتغضب، ول رأة من البشر ليست بواجب ي أن وهي ام اج عل ت، واحت ىمات

ي أن يجدد       لَّم رأى عل ه وس يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلَّى اهللا علي
دم    ا تق البيعة مع أبي بكر رضي اهللا عنه، آما سنذآره من الصحيحين، وغيرهما فيما بعد إن شاء اهللا تعالى مع م

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّمله من البيعة قبل دفن رسول اهللا 
  

ن                رحمن ب د ال اه عب ي أن أب راهيم، حدثني أب ن إب ه عن سعد ب ة في مغازي ن عقب ويزيد ذلك صحة قول موسى ب
ما آنت    عوف آان مع عمر، وأن محمد بن مسلمة آسر سيف الزبير، ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى النَّاس وقال

ر     حريصًا على اإلمارة يومًا وال ليلة، وال ي والزبي ال عل ه، وق اجرون مقالت     سألتها في سر وال عالنية، فقبل المه
ا لنعرف              ار، وإن ه لصاحب الغ ا، إن اس به ا بكر أحق النَّ رى أن أب ا ن ما غضبنا إال ألنا أخرنا عن المشورة، وإن

    . شرفه وخبره، ولقد أمره رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن يصلي بالنَّاس وهو حي
  
    . سناد جيد، وهللا الحمد والمنةإ

  



 

  فصل خالفة أبي بكر  
ه            ه علي ان قول ر، وظهر بره ي بك ديم أب ى تق نهم واألنصار عل ومن تأمل ما ذآرناه ظهر له إجماع المهاجرين م

م ينص عل        يأبى اهللا والمؤمنون إال أبا بكر    السالم لَّم ل ه وس ًا   وظهر له أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ة عين ى الخالف
ة من الرافضة، ولكن        ه طائف ا يقول ألحد من النَّاس ال ألبي بكر آما قد زعمه طائفة من أهل السنة، وال لعلي آم

    . يفهمها آل ذي لب وعقل إلى الصديق، آما قدمنا وسنذآره وهللا الحمد ! أشار إشارة قوية
  

ه  آما ثبت في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه، عن  ل ل    ابن عمر أن عمر بن الخطاب لما طعن قي
    ؟ أال تستخلف يا أمير المؤمنين

  
ي     فقال ي يعن ا بكر      إن أستخلف فقد استخلف من هو خير من ي        -أب ي يعن ر من رك من هو خي د ت رك، فق    ، وإن أت

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . لَّى اهللا عليه وسلَّم أنه غير مستخلففعرفت حين ذآر رسول اهللا ص   قال ابن عمر
  

ال       وقال سفيان الثوري عن عمرو بن قيس، عن عمرو بن سفيان قال اس ق ى النَّ ي عل اس       لما ظهر عل ا النَّ ا أيه ي
رأي   ر،     إن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لم يعهد إلينا في هذه اإلمارة شيئًا حتَّى رأينا من ال ا بك أن يستخلف أب

ى مضى                تقام حتَّ ام واس ر، فأق رأي أن يستخلف عم ا بكر رأى من ال م إن أب بيله، ث ى مضى لس فأقام واستقام حتَّ
    . إلى آخره -حتَّى ضرب ألين بجرانه    أو قال -لسبيله 

  
خطب رجل يوم البصرة    ثنا أبو نعيم، ثنا شريك عن األسود بن قيس، عن عمرو بن سفيان قال   وقال اإلمام أحمد

ر، وثلث             حين ظهر علي فقال علي و بك لَّم وصلى أب ه وس هذا الخطيب السجسج، سبق رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . عمر، ثم خبطتنا فتنة بعدهم يصنع اهللا فيها ما يشاء

  
د ا     وقال الحافظ البيهقي ن أحم ن روح      أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، أنبأنا أبو بكر محمد ب د اهللا ب ا عب رو، ثن لزآي بم

ال   ل ق    المدائني، ثنا شبابة بن سوار، ثنا شعيب بن ميمون عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن أبي وائ
    ؟ أال تستخلف علينا   قيل لعلي ابن أبي طالب

  
ى   ما استخلف رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأستخلف، ولكن إن يرد اهللا ب   فقال النَّاس خيرًا فسيجمعهم بعدي عل

    . خيرهم، آما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم
  

    . إسناد جيد، ولم يخرِّجوه
  

ًا        ًا وعلي اس أن عبَّاس ن عبَّ ك، عن اب وقد قدمنا ما ذآره البخاري من حديث الزُّهري عن عبد اهللا بن آعب بن مال
    ؟ آيف أصبح رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   فقال رجللما خرجا من عند رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم 

  
    . أصبح بحمد اهللا بارئًا   فقال علي

  
ي ألرى في وجه                   فقال العبَّاس ي هاشم الموت، وإن ي ألعرف في وجوه بن الث، إن د ث د العصا بع إنك واهللا عب

ن فينا عرفناه، وإن آان في غيرنا أمرناه فوصاه  رسول اهللا الموت، فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن هذا األمر فإن آا
    . بنا
  

    . إني ال أسأله ذلك، واهللا إن منعناها ال يعطيناها النَّاس بعده أبدًا   فقال علي
  

ه     ال في ذآره وق ه، ف لَّم،            وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزُّهري ب ه وس وم قبض صلَّى اهللا علي ه في ي دخال علي ف
    . فتوفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم   رهفذآره وقال في آخ

  
    . فهذا يكون في يوم اإلثنين يوم الوفاة، فدل على أنه عليه السالم توفي عن غير وصية في اإلمارة   قلت

  



 

 عليه وسلَّم وبين أن يكتب وفي الصحيحين عن ابن عبَّاس أن الرزية آل الرزية ما حال بين رسول اهللا صلَّى اهللا
ط           روا اللغ ا أآث ده، فلم لوا بع ن يض ًا ل م آتاب ب له ب أن يكت ان طل الم آ ه الس ه علي دمنا أن د ق اب، وق ك الكت ذل

    .   قوموا عني فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه    واالختالف عنده قال
  

    .   ؤمنون إال أبا بكريأبى اهللا والم    وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك
  

ال        راهيم التيمي، عن األسود ق ل لعائشة     وفي الصحيحين من حديث عبد اهللا بن عون عن إب ون أن      قي م يقول إنه
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أوصى إلى علي

  
يم     لقد دعا بطست ليبول فيها، وأنا مسندته إلى صدري  ؟ بما أوصى إلى علي   فقالت ا شعرت ف فانحنف فمات، وم

    . يقول هؤالء أنه أوصى إلى علي
  

ي أوفى هل أوصى          وفي الصَّحيحين من حديث مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال ن أب د اهللا اب سألت عب
    ؟ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    ! ال   قال
  

    ؟ فلم أمرنا بالوصية   قلت
  
    . أوصى بكتاب اهللا عز وجل   الق
  

و     قال طلحة بن مصرف وقال هذيل بن شرحبيل أبو بكر يتأمر على وصي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ود أب
    . بكر أنه وجد عهدًا من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فخرم أنفه بخرامة

  
خطبنا علي ابن أبي طالب رضي اهللا    التيمي، عن أبيه قال وفي الصحيحين أيضًا من حديث األعمش عن إبراهيم

ا أسنان              عنه فقال يفه فيه ة في س ذه الصحيفة لصحيفة معلق اب اهللا، وه من زعم أن عندنا شيئا نقرأه ليس في آت
    . اإلبل، وأشياء من الجراحات فقد آذب

  
دثًا، أو آوى            قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   وفيها قال ا ح ور، من أحدث فيه ى ث ر إل المدينة حرم ما بين عي

محدثًا فعليه لعنة اهللا والمالئكة والنَّاس أجمعين، ال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفًا وال عدًال، ومن ادَّعى إلى غير 
ل ا    ين، ال يقب اس أجمع ة صرفًا وال     أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اهللا والمالئكة والنَّ وم القيام ه ي هللا من

ين، ال           اس أجمع ة والنَّ ة اهللا والمالئك ه لعن لمًا فعلي ر مس اهم، فمن أخف عدًال، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدن
    .   يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفًا وال عدًال

  
رد ع    ه ي م أن      وهذا الحديث الثابت في الصَّحيحين وغيرهما عن علي رضي اهللا عن ة الرَّافضة في زعمه ى فرق ل

حابة،       ك أحد من الصَّ ا ردَّ ذل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أوصى إليه بالخالفة، ولو آان األمر آما زعموا لم
ر من            دموا غي ه فيق اتوا علي ه من أن يقت د وفات لَّم وبع ه وس فإنَّهم آانوا أطوع هللا ولرسوله في حياته صلَّى اهللا علي

ؤخ ه، وي بهم     قدم د نس ك فق يهم ذل حابة رضوان اهللا عل ن بالصَّ ن ظ ا، وم ال ولم ا وآ ه بنصه، حاش ن قدم روا م
ه ونصه، ومن               لَّم ومضادتهم في حكم ه وس دة الرسول صلَّى اهللا علي ى معان واطئ عل بأجمعهم إلى الفجور والت

ة األعال    اع األئم ه أحل من      وصل من النَّاس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة اإلسالم، وآفر بإجم ة دم ان إراق م، وآ
ى             ى الصحابة عل ه عل ان يحتج ب َم ال آ ه نص، فِل إراقة المدام، ثم لو آان مع علي ابن أبي طالب رضي اهللا عن

م ه له يهم وإمامت ه عل ات إمارت اجز ال يصلح     ؟ إثب اجز، والع و ع نص فه ن ال ه م ا مع ذ م ى تنفي در عل م يق إن ل ف
م بوجود         لإلمارة، وإن آان يقدر ولم يفعله فهو  م يعل ارة، وإن ل خائن، والخائن الفاسق مسلوب معزول عن اإلم

ذا في                 ا يحسن ه ل، وضالل، وإنم راء، وجه ذا محال، وافت ده ه ه من بع ه وعلم د عرف م وق النص فهو جاهل، ث
ذي   تحكم واله ان، أذهان الجهلة الطغام، والمغترين من األنام، يزينه لهم الشيطان بال دليل وال برهان، بل بمجرد ال

اهللا بالتمسك بالسنة         الذًا ب ران، وم يط والكف واإلفك والبهتان، عياذًا باهللا مما هم فيه من التخليط والخذالن، والتخب
ران،           اة من الني زان، والنج ل المي ان، وتثقي ات واإليق ى الثب اة عل والقرآن، والوفاة على اإلسالم واإليمان، والمواف

    . رحمنوالفوز بالجنان، إنه آريم منان، رحيم 
  



 

ة، والُقصَّاص             ر من الطرقي ة آثي ى متقول دمناه رد عل ذي ق ي ال حيحين، عن عل وفي هذا الحديث الثابت في الصَّ
ي إفعل        ا عل ة، ي رة يسوقونها مطول الجهلة في دعواهم أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أوصى إلى علي بأشياء آثي

ا        آذا، يا علي ال تفعل آذا، ر منه ا سخيفة، وآثي اني أآثره ة، ومع يا علي من فعل آذا آان آذا وآذا بألفاظ رآيك
    . صحفية ال تساوي تسويد الصحيفة، واهللا أعلم

  
ن عمرو النصيبي وهو       اد ب ق حم ذابين الصواغين       وقد أورد الحافظ البيهقي من طري ن     -أحد الك عن السري ب

ال    خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ج لَّم ق ه وس ا      ده، عن علي ابن أبي طالب، عن النَّبّي صلَّى اهللا علي ي
ات      الث عالم ؤمن ث ي إن للم ا عل ا، ي ا حفظته ر م زال بخي ك ال ت ا، فإن ية إحفظه ي أوصيك بوص الصالة،    عل

    .   والصيام، والزآاة
  

اب أن ال    فذآر حديثًا مطويًال في الرغائب واآلداب، وهو    قال البيهقي حديث موضوع، وقد شرطت في أول الكت
ع، عن مكحول                  ن رفي د ب ذا عن زي ر، وه ن عم اد ب ق حم م روى من طري ه موضوعًا، ث ديثًا أعلم أخرج فيه ح

ين، وأنزلت       الشامي قال هذا ما قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لعلي ابن أبي طالب حين رجع من غزوة حن
    . عليه سورة النَّصر

  
فذآر حديثًا طويًال في الفتنة، وهو أيضًا حديث منكر ليس له أصل، وفي األحاديث الصحيحية آفاية،    قال البيهقي
    . وباهللا التوفيق

  
ن   راهيم ب ه إب ره، وعن ماعيل النصيبي، روى عن األعمش وغي ي إس رو أب ن عم اد ب ة حم ا ترجم ذآر هاهن ولن

    . غيرهمموسى، ومحمد بن مهران، وموسى بن أيوب، و
  

    . هو ممن يكذب ويضع الحديث   قال يحيى بن معين
  

    . منكر الحديث ضعيف جدًا   وقال عمرو بن علي الفالس، وأبو حاتم
  

    . آان يكذب   وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني
  

    . منكر الحديث   وقال البخاري
  

    . واهي الحديث   وقال أبو زرعة
  

    . متروك   وقال النسائي
  

    . يضع الحديث وضعًا   وقال ابن حبان
  

    . عامة حديثه مما ال يتابعه أحد من الثقات عليه   وقال ابن عدي
  

    . ضعيف   وقال الدارقطني
  

    . يروي عن الثقات أحاديث موضوعة، وهو ساقط بمرة   وقال الحاآم أبو عبد اهللا
  

أخبرنا أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحافظ، أنبأنا حمزة بن العبَّاس العقبي    فأما الحديث الذي قال الحافظ البيهقي
ن     ك ب د المل ببغداد، ثنا عبد اهللا بن روح المدائني، ثنا سالم بن سليمان المدائني، ثنا سالم بن سليم الطويل عن عب

لما    عبد اهللا بن مسعود قال عبد الرحمن، عن الحسن المقبري، عن األشعث بن طليق، عن مرة بن شراحيل، عن
دمعت       لَّم ف ه وس ثقل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم اجتمعنا في بيت عائشة، فنظر إلينا رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . ونعى إلينا نفسه   قد دنا الفراق    عيناه ثم قال لنا
  

انكم اهللا،      مرحبًا بكم، حياآم اهللا، هداآم اهللا    ثم قال اآم اهللا، أع م اهللا، سدَّدآم اهللا، وق م اهللا، وفَّقك ، نصرآم اهللا، نفعك
ى اهللا في     وا عل قِبلكم اهللا، أوصيكم بتقوى اهللا، وأوصي اهللا بكم واستخلفه عليكم إني لكم منه نذير مبين، أن ال تعل



 

ا للذين ال يريدون علوًا في األرض وال فسادًا والعاقبة تلك الدَّار اآلخرة نجعله    عباده وبالده، فإن اهللا قال لي ولكم
        .   أليس في جهنم مثوى للمتكبرين    وقال   للمتقين

  
    ؟ فمتى أجلك يا رسول اهللا   قلنا
  
    .   فرش األعلىقد دنا األجل، والمنقلب إلى اهللا، والسدرة المنتهى، والكأس األوفى، وال    قال
  
    ؟ فمن يغسِّلك يا رسول اهللا   قلنا
  
    .   رجال أهل بيتي األدنى فاألدنى مع مالئكة آثيرة يرونكم من حيث ال ترونهم    قال
  
    ؟ ففيَم نكفنك يا رسول اهللا   قلنا
  
    .   في ثيابي هذه إن شئتم، أو في يمنية، أو في بياض مصر    قال
  
    ؟ فمن يصلي عليك يا رسول اهللا   قلنا
  

ال   ا وق ى وبكين ًال    فبك وني،        ! مه وني، وآفنتم لتموني، وحنطتم رًا، إذا غس يكم خي ن نب زاآم ع م، وج ر اهللا لك غف
ل            اي جبري يالي وجليس ي خل لي عل ن يص إن أول م اعة، ف ي س وا عن م أخرج ري، ث فير قب ى ش عوني عل فض

ي،  وميكائيل، ثم إسرا فيل، ثم ملك الموت مع جنود من المالئكة عليهم السالم، وليبدأ بالصالة علي رجال أهل بيت
ان          ة وال بضجة، ومن آ ة وال برن ؤذوني بباآي رادى، وال ت رادى ف ثم نساؤهم، ثم ادخلوا علي أفواجًا أفواجًا، وف

ى من دخ         د سلَّمت عل أني ق ابعني في      غائبًا من أصحابي فأبلغوه عني السالم، وأشهدآم ب ل في اإلسالم، ومن ت
    .   ديني، هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة

  
    ؟ فمن يدخلك قبرك يا رسول اهللا   قلنا
  
    .   رجال أهل بيتي األدنى فاألدنى مع مالئكة آثيرة يرونكم من حيث ال ترونهم    قال
  

    . طويل، وتفرَّد به سالم الطويلتابعه أحمد بن يونس عن سالم ال   ثم قال البيهقي
  

روي عن        ابن سليم، ويقال   وهو سالم بن مسلم ويقال   قلت ل ي ابن سليمان، واألول أصح، التميمي السعدي الطوي
نهم      ه جماعة أيضًا م ونس،         جعفر الصادق، وحميد الطويل، وزيد العمي، وجماعة، وعن ن ي د اهللا ب ن عب د ب أحم

ديني،                وأسد بن موسى، وخلف  ن الم ي ب د ضعَّفه عل ة، وق ن عقب د، وقبيصة ب ن الجع ي ب زار، وعل ام الب ن هش ب
ر واحد،         ائي، وغي اني، والنس و زرعة، والجوزج اتم، وأب وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري، وأبو ح

    . وآذَّبه بعض األئمة، وترآه آخرون
  

ال  لكن روى هذا الحديث بهذا السياق بطوله الحافظ أبو ب ذا فق ن       كر البزار من غير طريق سالم ه د ب دثنا محم ح
د اهللا         رة، عن عب ره عن م ه أخب إسماعيل األحمسي، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ابن األصبهاني، أن

    . فذآر الحديث بطوله
  

ذا     وقد روى هذا عن مرة من غير وجه بأسانيد متقاربة، وعبد الرحمن ابن األ   ثم قال البزار م يسمع ه صبهانّي ل
      . من مرة وإنما هو عمن أخبره عن مرة، وال أعلم أحدًا رواه عن عبد اهللا، عن مرة

  
  فصل في ذآر الوقت الذي توفي فيه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم 

  
ه، وموضع    ه، ودفن ره صلوات اهللا وسالمه     ومبلغ سنه حال وفاته، وفي آيفية غسله عليه السالم والصالة علي قب

    . عليه
  

    . ال خالف أنه عليه السالم توفي يوم اإلثنين
  



 

اس ن عبَّ ال اب وم     ق اجرًا ي ة مه ن مك ين، وخرج م وم اإلثن ئ ي ين، ونبِّ وم اإلثن لَّم ي ه وس يكم صلَّى اهللا علي د نب ول
    . اإلثنين، ودخل المدينة يوم اإلثنين، ومات يوم اإلثنين

  
    . أحمد والبيهقي رواه اإلمام

  
و بكر       وقال سفيان الثوري عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت    ي أب ال ل وفي رسول اهللا       ق وم ت أي ي

    .  ؟ صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . يوم اإلثنين   قلت
  

    . إني ألرجو أن أموت فيه، فمات فيه   فقال
  

    . رواه البيهقي من حديث الثوري به
  

ه، عن       وقال اإلمام أحمد حدثنا أسود بن عامر، ثنا هريم، حدثني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبي
    . توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم اإلثنين، ودفن ليلة األربعاء   عائشة قالت

  
    . تفرَّد به أحمد

  
ن شهاب   وقال عروة بن الزبير في مغازيه، وموسى بن عقب لَّم          ة عن اب ه وس تد برسول اهللا صلَّى اهللا علي ا اش لم

ى              وا حتَّ م يجتمع ي، فل ى عل ة إل ر، وأرسلت فاطم ى عم ر، وأرسلت حفصة إل وجعه، أرسلت عائشة إلى أبي بك
ين حين زاغت الشمس لهالل        وم اإلثن توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو في صدر عائشة، وفي يومها ي

    . األولربيع 
  

وم      ثنا أبو خيثمة، ثنا ابن عيينة عن الزُّهري، عن أنس قال   وقد قال أبو يعلى آخر نظرة نظرتها إلى رسول اهللا ي
وا         اس أن ينحرف أراد النَّ ة مصحف، ف ه ورق ه آأن اإلثنين آشف الستارة والنَّاس خلف أبي بكر، فنظرت إلى وجه

    . وفي من آخر ذلك اليومفأشار إليهم أن امكثوا وألقى السجف، وت
  

    . وهذا الحديث في الصحيح، وهو يدل على أن الوفاة وقعت بعد الزوال، واهللا أعلم
  

د الواحد     ن عب وروى يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكار، عن محمد بن شعيب، وعن صفوان عن عمر ب
    . ه وسلَّم يوم اإلثنين قبل أن ينتصف النهارتوفي رسول اهللا صلَّى اهللا علي   جميعًا، عن األوزاعّي أنه قال

  
ي  ال البيهق د    وق ن عب د ب ا محم زار، ثن ي الب ن عل ا الحسن ب ل، ثن ن حنب د ب ا أحم افظ، أنبأن د اهللا الح و عب ا أب أنبأن

ال         ازي ق اب المغ ن طرخان التيمي في آت ليمان ب إن رسول اهللا     األعلى، ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه وهو س
ا      صلَّ ال له ه يق دة ل د ولي ه عن ة، آانت      ى اهللا عليه وسلَّم مرض الثنتين وعشرين ليلة من صفر، وبدأه وجع ريحان

ين   من سبي اليهود، وآان أول يوم مرض فيه يوم السبت، وآانت وفاته عليه السالم اليوم العاشر يوم االثنين لليلت
    . ه السالم المدينةخلتا من شهر ربيع األول، لتمام عشر سنين من مقدمه علي

  
دي   ال الواق ال       وق يس ق ن ق د ب و معشر عن محم دثنا أب اء        ح وم األربع لَّم ي ه وس اشتكى رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ده                 اجتمع عن إلحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة في بيت زينب بنت جحش شكوى شديدة، ف
    . عشر يومًا، وتوفي يوم اإلثنين لليلتين خلتا من ربيع األول سنة إحدى عشرةنساؤه آلهن، فاشتكى ثالثة 

  
ين      وقالوا   وقال الواقدي وم اإلثن بدئ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم األربعاء لليلتين بقيتا من صفر، وتوفي ي

    . الثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع األول
  

    . ودفن يوم الثالثاء   اتبه، وزادوهذا جزم به محمد بن سعد آ
  

لمة              ع، عن أم س ن راف د اهللا ب ري، عن عب ي األبيض عن المقب ن أب د اهللا اب ن عب أن    قال الواقدي وحدثني سعيد ب
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بدئ في بيت ميمونة



 

  
ال  حدثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو معشر عن محم   وقال يعقوب بن سفيان يس ق اشتكى رسول اهللا صلَّى اهللا       د بن ق

    . عليه وسلَّم ثالثة عشر يومًا فكان إذا وجد خفة صلى، وإذا ثقل صلى أبو بكر رضي اهللا عنه
  

ع األول في             وقال محمد بن إسحاق ة خلت من شهر ربي ي عشرة ليل لَّم الثنت توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . دينة مهاجرًا، واستكمل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في هجرته عشر سنين آواملاليوم الذي قدم فيه الم

  
    . وهو المثبت عندنا، وجزم به محمد بن سعد آاتبه   قال الواقدي

  
ع            وقال يعقوب بن سفيان عن يحيى بن بكير، عن الليث أنه قال ة خلت من ربي ين لليل وم اإلثن وفي رسول اهللا ي ت

    . وفيه قدم المدينة على رأس عشر سنين من مقدمه األول،
  

توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم اإلثنين لليلتين خلتا من ربيع األول لتمام    وقال سعد بن إبراهيم الزُّهري
    . عشر سنين من مقدمه المدينة

  
    . ه سواء، وقاله خليفة بن خياط أيضًارواه ابن عساآر، ورواه الواقدي عن أبي معشر، عن محمد بن قيس مثل

  
ين    ن دآ ه               وقال أبو نعيم الفضل ب ع األول سنة إحدى عشرة من مقدم ين مستهل ربي وم اإلثن وفي رسول اهللا ي ت

    . المدينة
  

ا،   ورواه ابن عساآر أيضًا، وقد تقدَّم قريبًا عن عروة، وموسى بن عقبة، والزُّهري مثله، فيما نقلناه عن مغازيهم
    . فاهللا أعلم

  
ال      ا فق حدثني     والمشهور قول ابن إسحاق، والواقدي، ورواه الواقدي عن ابن عبَّاس، عن عائشة رضي اهللا عنه

إبراهيم بن يزيد عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبَّاس، وحدثني محمد بن عبد اهللا عن الزُّهري، عن عروة،   
    .  عليه وسلَّم يوم اإلثنين الثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع األولتوفي رسول اهللا صلَّى اهللا   عن عائشة قاال

  
    . ودفن ليلة األربعاء   ورواه ابن إسحاق عن عبد اهللا ابن أبي بكر بن حزم، عن أبيه مثله، وزاد

  
ال          اس ق ن عبَّ م، عن مقسم، عن اب ا قضى      وروى سيف بن عمر عن محمد بن عبيد اهللا العرزمي، عن الحك لم

ة ذي الحجة والمحرم وصفرًا،            رس ا بقي ام به ة، فأق أتى المدين وداع ارتحل ف ول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حجة ال
    . ومات يوم اإلثنين لعشر خلون من ربيع األول

  
    . وروى أيضًا عن محمد بن إسحاق، عن الزُّهري، عن عروة

  
    . وفي حديث فاطمة عن عمرة، عن عائشة مثله

  
    . بعد ما مضى أيام منه   أليام مضين منه، وقالت عائشة   عبَّاس قال في أوله إال أن ابن

  
ال يتصوَّر وقوع وفاته عليه السالم يوم اإلثنين ثاني عشر    ما مضمونه  الروض ( قال أبو القاسم السهيلي في    فائدة

ان           ربيع األول من سنة إحدى عشرة، وذلك ألنه عليه  ة، فك وم الجمع وداع سنة عشر ي السالم وقف في حجة ال
اقص، ال        ام وبعضها ن ة أو ناقصة، أو بعضها ت أول ذي الحجة يوم الخميس، فعلى تقدير أن تحسب الشهور تام

    . يتصور أن يكون يوم اإلثنين ثاني عشر ربيع األول، وقد اشتهر هذا اإليراد على هذا القول
  

أن يكون أهل         وقد حاول جماعة الجواب ع نه، وال يمكن الجواب عنه إال بمسلك واحد، وهو اختالف المطالع ب
ة    ول عائش ذا ق د ه ة، ويؤي ة الجمع روه إال ليل م ي ة فل ل المدين ا أه يس، وأم ة الخم ة ليل ة رأوا هالل ذي الحج مك

ي           وغيرها دة يعن ين من ذي القع لَّم لخمس بق ه وس وداع،     من المد    خرج رسول اهللا صلَّى اهللا علي ى حجة ال ة إل ين
ر من        ي أآث د بق ه ق يس، ألن ويتعين بما ذآرناه أنه خرج يوم السبت، وليس آما زعم ابن حزم أنه خرج يوم الخم

لَّم الظهر      خمس بال شك، وال جائز أن يكون خرج يوم الجمعة، ألن أنسًا قال صلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
ا رأى أهل      بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحلي ذا إنم ى ه ين، فعل فة رآعتين، فتعيَّن أنه خرج يوم السبت لخمس بق



 

ده             ة وحسبت الشهور بع ة الجمع د أهل المدين ان أول ذي الحجة عن ة، وإذا آ ة الجمع المدينة هالل ذي الحجة ليل
    . آوامل يكون أول ربيع األول يوم الخميس، فيكون ثاني عشرة يوم اإلثنين، واهللا أعلم

  
ال       وثبت  ك ق ن مال رحمن، عن أنس ب د ال ان رسول اهللا      في الصحيحين من حديث مالك عن ربيعة ابن أبي عب آ

صلَّى اهللا عليه وسلَّم ليس بالطويل البائن وال بالقصير، وليس باألبيض األمهق وال باألدم، وال بالجعد القطط وال  
ة        ام بمك نة، فأق ين س ى رأس أربع اه اهللا       بالسَّبط، بعثه اهللا عز وجل عل نين، وتوفَّ ة عشر س نين، وبالمدين عشر س

    . على رأس ستين سنة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء
  

    . وهكذا رواه ابن وهب عن عروة، عن الزُّهري، عن أنس، وعن قرة بن ربيعة، عن أنس مثل ذلك
  

    . حديث قرة عن الزُّهري غريب   قال الحافظ ابن عساآر
  

ن            وأما من رو ى ب الل عن يحي ن ب ليمان ب ق س ند من طري م أس ذلك، ث اية ربيعة عن أنس، فرواها عنه جماعة آ
    . سعيد، وربيعة عن أنس أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم توفي وهو ابن ثالث وستين

  
    . عن أنس ستونوالمحفوظ عن ربيعة    وآذلك رواه ابن البربري، ونافع ابن أبي نعيم عن ربيعة، عن أنس به قال

  
ليمان      ر، وس ن عم د اهللا ب ثم أورده ابن عساآر من طريق مالك، واألوزاعّي، ومسعر، وإبراهيم بن طهمان، وعب
ة، عن أنس          م عن ربيع دني، آله يس الم ن ق بن بالل، وأنس بن بالل، وأنس بن عياض، والدراوردي، ومحمد ب

    . بن ستين سنةتوفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو ا   قال
  

د اهللا      وقال البيهقي أنبأنا أبو الحسين بن بشران، ثنا أبو عمرو ابن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا أبو معمر عب
ك      بن عمرو، حدثنا عبد الوارث، ثنا أبو غالب الباهلي قال ن مال ان رسول اهللا إذ        قلت ألنس ب ن أّي الرجال آ اب

    ؟ بعث
  
    . آان ابن أربعين سنة   قال
  
    ؟ ثم آان ماذا   قال
  
آان بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، فتمت له ستون سنة يوم قبضه اهللا عز وجل وهوآأشد الرجال       قال

    . وأحسنهم، وأجملهم، وألحمهم
  

    . ورواه اإلمام أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه به
  

دة،      روى مسلم عن أبي غسان محمد بن عمرو الرازي الملقبوقد  ن زائ برشح عن حكام بن مسلم، عن عثمان ب
و بكر           عن الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك قال تين، وأب ن ثالث وس لَّم وهو اب قبض النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس

    . وهو ابن ثالث وستين، وقبض عمر وهو ابن ثالث وستين
  

    . به مسلمانفرد 
  

ن            ا تحذف الكسر، وثبت في الصحيحين من حديث الليث ب وهذا ال ينافي ما تقدَّم عن أنس ألن العرب آثيرًا م
    . توفي رسول اهللا وهو ابن ثالث وستين سنة   سعد عن عقيل، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت

  
ن جريج عن     وأخبرني سعيد بن المسيب مثله، وروى م   قال الزُّهري د، واب وسى بن عقبة وعقيل ويونس بن يزي

    . توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو ابن ثالث وستين   الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت
  

    . وأخبرني سعيد بن المسيب مثل ذلك   قال الزُّهري
  

، عن أبي سلمة، عن عائشة وابن عبَّاس أن رسول  ثنا أبو نعيم، ثنا شيبان عن يحيى ابن أبي آثير   وقال البخاري
    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم مكث بمكة عشر سنين يتنزل عليه القرآن، وبالمدينة عشرًا



 

  
    . لم يخّرجه مسلم

  
د اهللا، عن              وقال أبو داود الطيالسي في مسنده ن عب ر ب ن سعد، عن جري ثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن عامر ب

ن ثالث                بن أبي سفيان قالمعاوية ا و بكر وهو اب تين، وأب ن ثالث وس لَّم وهو اب ه وس قبض النَّبّي صلَّى اهللا علي
    . وستين، وعمر وهو ابن ثالث وستين

  
    . وهكذا رواه مسلم من حديث غندر عن شعبة، وهو من إفراده دون البخاري

  
ا ذ         ة، والصواب م ن سعد، عن معاوي ر، عن         ومنهم من يقول عن عامر ب ن سعد، عن جري اه عن عامر ب آرن

ة             ي، عن معاوي د اهللا البجل ن عب ر ب ن شراحيل عن الشعبي، عن جري معاوية فذآره، وروينا من طريق عامر ب
    . فذآره

  
ال         ن سعيد األنصاري، عن أنس ق ى ب وفي     وروى الحافظ ابن عساآر من طريق القاضي أبي يوسف عن يحي ت

سلَّم وهو ابن ثالث وستين، وتوفي أبو بكر وهو ابن ثالث وستين، وتوفي عمر وهو   رسول اهللا صلَّى اهللا عليه و
    . ابن ثالث وستين

  
ان        وقال ابن لهيعة عن أبي األسود، عن عروة، عن عائشة قالت دي، فك ا عن تذاآر رسول اهللا وأبو بكر ميالدهم

ن ثالث وستين         وفي رسول اهللا وهو اب ر، فت ي بك ن ثالث        رسول اهللا أآبر من أب ده وهو اب و بكر بع وفي أب ، وت
    . وستين

  
و ثالث            وقال الثوري عن األعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن قال م بن ر، وعمر وه و بك وفي رسول اهللا، وأب ت

    . وستين
  

لَّم   أنزل على النَّبّي صلَّى اهللا   حدثنا اإلمام أحمد، ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال   وقال حنبل عليه وس
    . وهو ابن ثالث وأربعين، فأقام بمكة عشرًا، وبالمدينة عشرًا، وهذا غريب عنه، وصحيح إليه

  
ال    وقال أحمد نة، فمكث ثالث            ثنا هشيم، ثنا داود ابن أبي هند عن الشعبي ق ين س ن أربع ئ رسول اهللا وهو اب نب

ن ثالث      سنين، ثم بعث إليه جبريل بالرسالة، ثم مكث بعد ذلك ع ة، فقبض وهو اب شر سنين، ثم هاجر إلى المدين
    . وستين سنة

  
    . الثابت عندنا ثالث وستون   قال اإلمام أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل

  
    . وهكذا روي عن مجاهد، عن الشعبي   قلت

  
بن عبادة عن زآريا بن إسحاق، وروي من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عنه، وفي الصحيحين من حديث روح 

وفي وهو         ة ثالث عشرة، وت لَّم مكث بمك عن عمرو بن دينار، عن ابن عبَّاس، أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . ابن ثالث وستين سنة

  
ال     اس ق ن عبَّ بعث رسول      وفي صحيح البخاري من حديث روح بن عبادة أيضًا عن هشام، عن عكرمة، عن اب

هللا عليه وسلَّم ألربعين سنة فمكث بمكة ثالث عشرة، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ثم مات وهو اهللا صلَّى ا
    . ابن ثالث وستين

  
وآذلك رواه اإلمام أحمد عن روح بن عبادة، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، آلهم عن هشام بن حسان، عن 

    . عكرمة، عن ابن عبَّاس به
  

ن حسان، عن          وقد رواه أبو يعلى ال ام ب ليمان، عن هش ن س ر ب موصلي عن الحسن بن عمر بن شقيق، عن جعف
    . محمد بن سيرين، عن ابن عبَّاس فذآر مثله

  
    . ثم أورده من طرق عن ابن عبَّاس مثل ذلك



 

  
ام            لَّم أق ه وس اس أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن عبَّ زة، عن اب ي حم  ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن أب

    . بمكة ثالث عشرة يوحى إليه، وبالمدينة عشرًا، ومات وهو ابن ثالث وستين سنة
  

ال           اس ق ن عبَّ ب، عن اب ر، عن آري ن عم د اهللا ب    وقد أسند الحافظ ابن عساآر من طريق مسلم بن جنادة عن عب
    . توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو ابن ثالث وستين

  
    . ن سعيد بن المسيب، عن ابن عبَّاس مثلهومن حديث أبي نضرة ع

  
    . وهذا القول هو األشهر وعليه األآثر

  
ول               وقال اإلمام أحمد اس يق ن عبَّ ي هاشم سمعت اب ولى بن ار م د الحذاء، حدثني عم وفي     ثنا إسماعيل عن خال ت

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو ابن خمس وستين سنة
  

    . حديث خالد الحذاء به ورواه مسلم من
  

ثنا حسن بن موسى، ثنا حماد بن سلمة عن عمارة ابن أبي عمار، عن ابن عبَّاس أن رسول اهللا صلَّى    وقال أحمد
اني سنين      نة، ثم ة أو       -أو سبع   -اهللا عليه وسلَّم أقام بمكة خمس عشرة س رى الضوء ويسمع الصوت، وثماني ي

    . ة عشرًاسبعًا يوحى إليه، وأقام بالمدين
  

    . ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به
  

ال    وقال أحمد أيضًا م        حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس عن عمار مولى بني هاشم ق اس آ ن عبَّ سألت اب
    ؟ أتى لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم مات

  
    . ما آنت أرى مثلك في قومه يخفى عليك ذلك   قال
  
    . إني قد سألت فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه   قلت   قال
  
    ؟ أتحسب   قال
  

    ! نعم    قلت
  
    . أمسك أربعين بعث لها، وخمس عشرة أقام بمكة يأمن ويخاف، وعشرًا مهاجرًا بالمدينة   قال
  

ا،  ار، عن         وهكذا رواه مسلم من حديث يزيد بن زريع، وشعبة بن الحجاج، آالهم د، عن عم ن عبي ونس ب عن ي
    . ابن عبَّاس بنحوه

  
ن      وقال اإلمام أحمد ى اب ثنا ابن نمير، ثنا العالء بن صالح، ثنا المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير، أن رجًال أت

    . أنزل على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم عشرًا بمكة، وعشرًا بالمدينة   عبَّاس فقال
  

راد              ؟ من يقول ذلك   فقال ذا من أف ر، وه ًا وستين وأآث ة عشرًا، خمس ة خمس عشرة، وبالمدين لقد أنزل عليه بمك
    . أحمد إسنادًا، ومتنًا

  
ال          وقال اإلمام أحمد اس ق ن عبَّ ران، عن اب ن مه ّي صلَّى اهللا       ثنا هشيم، ثنا علي بن زيد عن يوسف ب قبض النَّب

    . ين سنة، تفرد به أحمدعليه وسلَّم وهو ابن خمس وست
  

وأبو يعلى الموصلي، والبيهقي من حديث قتادة عن الحسن البصري، عن     الشمائل ( وقد روى التِّرمذي في آتاب 
    . دغفل بن حنظلة الشيباني النسابة، أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قبض وهو ابن خمس وستين

  



 

    . ه سماعًا عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقد آان في زمانه رجًالدغفل ال يعرف ل   ثم قال التِّرمذي
  

اس في ثالث                  وقال البيهقي ن عبَّ ة الجماعة عن اب اس، ورواي ن عبَّ ه عن اب ار ومن تابع ة عم وهذا يوافق رواي
عن عائشة، وإحدى الروايتين عن  وستين أصح، فهم أوثق وأآثر ورواياتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة،

ي      ن عل د ب ر محم أنس، والرواية الصحيحة عن معاوية، وهي قول سعيد بن المسيب، وعامر الشعبي، وأبي جعف
    . رضي اهللا عنهم

  
    . وعبد اهللا بن عقبة، والقاسم بن عبد الرحمن، والحسن البصري، وعلي بن الحسين، وغير واحد   قلت

  
ال               ومن األقوال الغريبة ادة ق ي عن قت ام، حدثني أب ن هش اذ ب اط عن مع ن خي ة ب وفي رسول اهللا      ما رواه خليف ت

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو ابن اثنتين وستين سنة
  

    . ورواه يعقوب بن سفيان عن محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة مثله
  

    . ورواه زيد العمي عن يزيد، عن أنس
  

ال         اني، عن مكحول ق ذر الغس ن المن ان ب وفي     ومن ذلك ما رواه محمد بن عابد عن القاسم بن حميد، عن النعم ت
    . رسول اهللا وهو ابن اثنتين وستين سنة وأشهر

  
   ورواه يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكار، عن محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول قال

    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو ابن اثنتين وستين سنة ونصف توفي رسول
  

ال      وأغرب من ذلك آله زل     ما رواه اإلمام أحمد عن روح، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن ق ن
ول   القرآن على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثماني سنين بمكة، وعشرًا بعد ما هاجر، فإن آان ال حسن ممن يق

ه السالم عاش        بقول الجمهور ه علي وهو أنه عليه السالم أنزل عليه القرآن وعمره أربعون سنة، فقد ذهب إلى أن
ال             ه ق ن حسان، عن الحسن أن ام ب ق مسدد عن هش ا من طري    ثمانيًا وخمسين سنة، وهذا غريب جدًا، لكن روين

    . ن ستين سنةتوفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو اب
  

ال        وقال خليفة بن خياط ين،          حدثنا أبو عاصم عن أشعث، عن الحسن ق ن خمس وأربع بعث رسول اهللا وهو اب
    . فأقام بمكة عشرًا، وبالمدينة ثمانيًا، وتوفي وهو ابن ثالث وستين، وهذا بهذا الصفة غريب جدًا، واهللا أعلم

  
  صفة غسله عليه السالم  
  

ا تمهدت وتوطدت     قد قدمنا أنهم رضي اهللا عنهم اشتغلوا ببيعة الصديق بقية يوم اإلثنين وبعض يوم الثالثاء، فلم
أبي بكر                يهم ب ا أشكل عل دين في آل م لَّم مقت ه وس ز رسول اهللا صلَّى اهللا علي وتمت، شرعوا بعد ذلك في تجهي

    . الصديق رضي اهللا عنه
  

    . اس على جهاز رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم الثالثاءفلما بويع أبو بكر أقبل النَّ   قال ابن إسحاق
  

وم   وفي ي ة أن رسول اهللا ت ه، عن عائش م، عن أبي ن القاس رحمن ب د ال ن إسحاق عن عب دم من حديث اب د تق وق
    . اإلثنين، ودفن ليلة األربعاء

  
ه      حدثنا أبو معاوية، ثنا أبو بردة عن علق   وقال أبو بكر ابن أبي شيبة دة، عن أبي ن بري ليمان ب مة بن مرثد، عن س

داخل أن ال تجردوا عن رسول اهللا                 قال اد من ال اداهم من لَّم ن ه وس لما أخذوا في غسل رسول اهللا صلَّى اهللا علي
        . صلَّى اهللا عليه وسلَّم قميصه

  
    . -مرو بن يزيد التميمي آوفي ع   واسمه -ورواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية عن أبي بردة 

  
ا أرادوا غسل      حدثني يحيى بن عباد بن عبد اهللا بن الزبير عن أبيه سمعت عائشة تقول   وقال محمد بن إسحاق لم

ا أم            النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قالوا ا نجرد موتان ه، آم لَّم من ثياب ه وس ما ندري أنجرد رسول اهللا صلَّى اهللا علي



 

م من     نغ م مكل م آلَّمه سله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى اهللا عليهم النوم، حتَّى ما منهم أحد إال وذقنه في صدره، ث
ناحية البيت ال يدرون من هو أن غسلوا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول اهللا صلَّى 

ديهم، فكانت عائشة    اهللا عليه وسلَّم فغسلوه وعليه قميص، يص بون الماء فوق القميص، فيدلكونه بالقميص دون أي
    . لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إال نساؤه   تقول

  
    . رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق

  
اس   حدثنا يعقوب، ثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني ح   وقال اإلمام أحمد ن عبَّ سين بن عبد اهللا، عن عكرمة، عن اب

ب،           قال د المطل ن عب اس ب ه العبَّ ه، عم اجتمع القوم لغسل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وليس في البيت إال أهل
ا                 واله، فلم ة، وصالح م ن حارث د ب ن زي اس، وأسامة ب ن العبَّ ثم ب اس، وق ن عبَّ ب، والفضل ب وعلي ابن أبي طال

ن الخزرج،       اجتمعوا ل ي عوف ب دريًا    -غسله نادى من وراء النَّاس أوس بن خولي األنصاري، أحد بن ان ب  -وآ
ي               علي ابن أبي طالب فقال ه عل ال ل لَّم، فق ه وس ا من رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي ننشدك اهللا وحظن ا عل أدخل،     ي

له           ل من غس م ي لَّم ول ه وس ه        فدخل، فحضر غسل رسول اهللا صلَّى اهللا علي ى صدره وعلي ي إل نده عل يئًا، فأس ش
اء،         ا يصبان الم واله هم د، وصالح م ن زي قميصه، وآان العبَّاس، وفضل، وقثم، يقلبونه مع علي، وآان أسامة ب

بأبي وأمي ما    وجعل علي يغسله، ولم ير من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم شيئًا مما يرى من الميت وهو يقول
ا يصنع     أطيبك حيًا وميتًا ه م ، حتَّى إذا فرغوا من غسل رسول اهللا، وآان يغسل بالماء والسدر جففوه، ثم صنع ب

    . بالميت، ثم أدرج في ثالثة أثواب ثوبين أبيضين وبرد حبرة
  
ن الجراح      ثم دعا العبَّاس رجلين فقال   قال ة       -أحدآما ليذهب إلى أبى عبيدة ب دة يضرح ألهل مك ان أبوعبي -وآ

    . -وآان أبو طلحة يلحد ألهل المدينة  -اآلخر أبي طلحة ابن سهل األنصاري وليذهب 
  
ال       ثم قال العبَّاس حين سرحهما   قال م خر لرسولك، ق دة، ووجد             الله ا عبي دة، أب ي عبي م يجد صاحب أب ذهبا فل ف

    . مدصاحب أبي طلحة، أبا طلحة، فلحد لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، انفرد به أح
  

ال          ن أحمر ق اء ب ة، عن الصلت، عن العلب ن ثعلب ي والفضل يغسالن        وقال يونس بن بكير عن المنذر ب ان عل آ
    . رسول اهللا، فنودي علي إرفع طرفك إلى السماء، وهذا منقطع

  
يا علي ال تبد     وقد روى بعض أهل السنن عن علي ابن أبي طالب أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال له   قلت

    .   فخذك، وال تنظر إلى فخذ حي وال ميت
  

        . وهذا فيه إشعار بأمره له في حق نفسه، واهللا أعلم
  

ا ضمرة،       وقال الحافظ البيهقي ى، ثن أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، أنبأنا محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن يحي
غسلت رسول اهللا صلَّى اهللا       قال علي   لواحد بن زياد، ثنا معمر عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب قالثنا عبد ا

    . عليه وسلَّم فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئًا، وآان طيبًا حيًا وميتًا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . مر بهوقد رواه أبو داود في المراسيل، وابن ماجه من حديث مع
  

علي، والعبَّاس، والفضل، وصالح      وقد ولي دفنه عليه السالم أربعة   قال سعيد بن المسيب   زاد البيهقي في روايته
    . مولى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لحدوا له لحدًا، ونصبوا عليه اللبن نصبًا

  
رهم  عامر ا   وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين منهم لشعبي، ومحمد بن قيس، وعبد اهللا بن الحارث، وغي

    . بألفاظ مختلفة يطول بسطها هاهنا
  

ه       وروى أبو عمرو بن آيسان عن يزيد بن بالل سمعت عليًا يقول   وقال البيهقي أوصى رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . وسلَّم أن ال يغسله أحد غيري، فإنه ال يرى أحد عورتي إال طمست عيناه

  
    . فكان العبَّاس وأسامة يناوالني الماء من وراء الستر   قال علي
    . فما تناولت عضوًا إال آأنه يقلبه معي ثالثون رجًال، حتَّى فرغت من غسله   قال علي

  



 

ال       نده فق زار في مس و بكر الب ن            وقد أسند هذا الحديث الحافظ أب د الصمد ب ا عب رحيم، ثن د ال ن عب د ب دثنا محم  ح
لَّم     قال علي ابن أبي طالب   النعمان، ثنا آيسان أبو عمرو عن يزيد بن بالل قال أوصاني النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس

    . أن ال يغسِّله أحد غيري، فإنه ال يرى أحد عورتي إال طمست عيناه
  

    . فكان العبَّاس وأسامة يناوالني الماء من وراء الستر   قال علي
  

    . ا غريب جدًاهذ   قلت
  

أنبأنا محمد بن موسى بن الفضل، ثنا أبو العبَّاس األصم، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص     وقال البيهقي
لَّم         قال -أبا جعفر  -عن سفيان، عن عبد الملك بن جريج، سمعت محمد بن علي  ه وس ّي صلَّى اهللا علي غسل النَّب

ه قم     ًا، وغسل وعلي ه      بالسدر ثالث ال ل ان يق ر آ ان           يص، وغسل من بئ ة، وآ ن خيثم اء آانت لسعد ب الغرس بقب
ول    ي     رسول اهللا يشرب منها، وولي غسله علي، والفضل يحتضنه، والعبَّاس يصب الماء، فجعل الفضل يق أرحن

    . قطعت وتيني إني ألجد شيئًا يترطل علي
  

م      قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   بن عبد الحكم قال ثنا عاصم بن عبد اهللا الحكمي عن عمر   وقال الواقدي نع
    .   البئر بئر غرس، هي من عيون الجنة، وماؤها أطيب المياه

  
    . وآان رسول اهللا يستعذب له منها، وغسل من بئر غرس

  
ال         اس ق ن عبَّ ة، عن اب ن عون، عن عكرم رغ     وقال سيف بن عمر عن محمد ب ا ف اس      لم ر، وصلى النَّ من القب

الظهر، أخذ العبَّاس في غسل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فضرب عليه آلة من ثياب يمانية صفاق في جوف  
ه           ن الحارث فأدخل فيان اب ا س ا أب ا دع اء ليعاطيهم ى الم البيت، فدخل الكلة ودعا عليًا، والفضل، فكان إذا ذهب إل

ألوه       ورجال من بني هاشم من وراء ال ي وس ن خولي       كلة، ومن أدخل من األنصار حيث ناشدوا أب نهم أوس ب م
    . رضي اهللا عنهم أجمعين

  
ن      ة، وأن            ^ثم قال سيف عن الضحاك ب ذآر ضرب الكل اس ف ن عبَّ ي، عن اب ان الحنف ي، عن ماه وع الحنف يرب

ذآر          العبَّاس أدخل فيها عليًا، والفضل، وأبا سفيان، وأسامة، و ت، ف ة في البي ي هاشم من وراء الكل رجال من بن
    . ال تغسِّلوا رسول اهللا فإنه آان طاهرًا   أنهم ألقي عليهم النعاس، فسمعوا قائًال يقول

  
    . أال بلى   فقال العبَّاس

  
    . صدق، فال تغسِّلوه   وقال أهل البيت

  
    . أن غسلوه وعليه ثيابه   شيهم النعاس ثانية، فناداهمال ندع سنة لصوت ال ندري ما هو، وغ   فقال العبَّاس

  
    . إال ال   فقال أهل البيت

  
افور        ! إال نعم   وقال العبَّاس وه بالك راح، وطيب اء الق لوه بالم وح، فغس فشرعوا في غسله وعليه قميص، ومجول مفت

ه، و   وه      في مواضع سجوده ومفاصله، واعتصر قميصه ومجوله، ثم أدرج في أآفان م احتمل دًا، ث روه عودًا ون جم
    . حتَّى وضعوه على سريره وسجُّوه، وهذا السياق فيه غرابة جدًا

  
  صفة آفنه عليه الصالة والسالم  
  

أدرج رسول اهللا     ثنا الوليد بن مسلم، ثنا األوزاعّي، حدثني الزُّهري عن القاسم، عن عائشة قالت   قال اإلمام أحمد
    . م في ثوب حبرة، ثم أخر عنهصلَّى اهللا عليه وسلَّ

  
    . إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد   قال القاسم

  
    . وهذا اإلسناد على شرط الشيخين

  



 

م عن            ا آله ن موسى، فروهم د ب ى، ومجاه ن مثن د ب وإنما رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل، والنسائي عن محم
    . الوليد بن مسلم به

  
ن     ثنا مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت       محمد بن إدريس الشافعيوقال اإلمام أبو عبد اهللا آف

    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص وال عمامة
  

    . وآذا رواه البخاري عن إسماعيل ابن أبي أويس، عن مالك
  

ة            حدثنا سفي   وقال اإلمام أحمد لَّم في ثالث ه وس ن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه، عن عائشة آف ان عن هشام، عن أبي
    . أثواب سحولية بيض

  
    . وأخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة

  
    . وأخرجه البخاري عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري، آالهما عن هشام بن عروة به

  
ن في          ثنا قتيبة، ثنا حفص بن غيا   وقال أبو داود ه، عن عائشة أن رسول اهللا آف ن عروة، عن أبي ث عن هشام ب

    . ثالثة أثواب بيض يمانية من آرسف، ليس فيها قميص وال عمامة
  
    . في ثوبين وبرد حبرة   فذآر لعائشة قولهم   قال
  

    . قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه   فقالت
  

    . سلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث بهوهكذا رواه م
  

ي  ال البيهق ن          وق اد ب ا هن لم، ثن ن مس د ب ا أحم راهيم، ثن ن إب د ب و الفضل محم ا أب افظ، أنبأن د اهللا الح و عب ا أب أنبأن
ه، عن عائشة قالت     واب         السري، ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبي ة أث ن رسول اهللا في ثالث بيض  آفِّ

ة            ه حل ا اشتريت ل ا، إنم اس فيه ى النَّ ا شبه عل ة فإنم سحولية من آرسف، ليس فيها قميص وال عمامة، فأما الحل
    . ليكفن فيها فترآت، وأخذها عبد اهللا ابن أبي بكر

  
ال ال   فق م ق ا، ث ن فيه ى أآفِّ نها حتَّ ا،   ألحبس ه فيه لَّم لكفنَّ ه وس ه صلَّى اهللا علي و رضيها اهللا لنبي ا وتصدَّق  ل فباعه
    . بثمنها

  
    . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، وغيره عن أبي معاوية

  
ه، عن          ام، عن أبي ة، عن هش ي معاوي ثم رواه البيهقي عن الحاآم، عن األصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن أب

د اهللا        آفِّن رسول اهللا في برد حبرة آانت لعبد اهللا ابن أبي بكر،    عائشة قالت ان عب ه، فك م نزعت عن ا ث فَّ فيه ول
يئًا        ابن أبي بكر قد أمسك تلك الحلة لنفسه حتَّى يكفَّن فيها إذا مات ثم قال بعد أن أمسكها ما آنت أمسك لنفسي ش

    . منع اهللا رسوله صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن يكفَّن فيه، فتصدَّق بثمنها عبد اهللا
  

دثنا معمر عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت          حدثنا    وقال اإلمام أحمد رزاق، ح ن رسول اهللا      عبد ال آفِّ
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم في ثالثة أثواب سحولية بيض

  
    . ورواه النسائي عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق

  
ال  -ز ابن عبد العزي    يعني -حدثنا مسكين بن بكير، عن سعيد    قال اإلمام أحمد ال مكحول     ق حدثني عروة عن       ق

    . عائشة أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آفن في ثالثة أثواب رياط يمانية، انفرد به أحمد
  

وب عن                وقال أبو يعلى الموصلي ا أي وب، ثن ام مسجد أي ن هالل إم ا عاصم ب ثنا سهل بن حبيب األنصاري، ثن
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في ثالثة أثواب بيض سحولية آفِّن   نافع، عن ابن عمر قال

  



 

ة        ن في ثالث لَّم آفِّ ه وس وقال سفيان عن عاصم بن عبيد اهللا، عن سالم، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . أثواب

  
    . ثوبين صحاريين، وبرد حبرة   ووقع في بعض الروايات

  
ن في   ثن   وقال اإلمام أحمد ا ابن إدريس، ثنا يزيد عن مقسم، عن ابن عبَّاس أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آف

    . في قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية، الحلة ثوبان   ثالثة أثواب
  

د اهللا       تهم عن عب د، ثالث ن محم ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل، وعثمان ابن أبي شيبة، وابن ماجه عن علي ب
    . بن إدريس، عن يزيد ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عبَّاس بنحوه، وهذا غريب جدًا

  
اس            وقال اإلمام أحمد أيضًا ن عبَّ م، عن مقسم، عن اب ى، عن الحك حدثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان عن ابن أبي ليل

    . راء، انفرد به أحمد من هذا الوجهآفِّن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في ثوبين أبيضين، وبرد حم   قال
  

رحمن      يعني -ثنا علي بن الحسن، ثنا حميد بن الربيع، ثنا بكر    وقال أبو بكر الشافعي د ال ا عيسى   -ابن عب  -، ثن
اس، عن الفضل        -ابن أبي ليلى    هو -، عن محمد بن عبد الرحمن -ابن المختار    يعني ن عبَّ ، عن عطاء، عن اب
    . آفِّن رسول اهللا في ثوبين أبيضين، وبرد حمراء   س قالبن عبَّا

  
اس،             وقال أبو يعلى ن عبَّ ه، عن اب ن عطاء عن أبي ان ب ا عثم ثنا سليمان الشاذآوني، ثنا يحيى ابن أبي الهيثم، ثن
رحمن   آفِّن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في ثوبين أبيضين سحوليين، زاد فيه محمد   عن الفضل قال بن عبد ال

        . ابن أبي ليلى، وبرد أحمر
  

آفِّن    وقد رواه غير واحد عن إسماعيل المؤدب، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عبَّاس، عن الفضل قال
    . سحولية، فاهللا أعلم   رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في ثوبين أبيضين، وفي رواية

  
ا         الحافظ ابن عساآر من طريق أبي طاهر المخلصوروى  وب، ثن ن يعق اد ب ا عب ثنا أحمد بن إسحاق البهلول، ثن

في آم آّفن رسول اهللا     وقعت على مجلس بني عبد المطلب وهم متوافرون فقلت لهم   شريك، عن أبي إسحاق قال
    ؟ صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . قميص، وال قباء، وال عمامةفي ثالثة أثواب ليس فيها    قالوا

  
    ؟ آم ُأسر منكم يوم بدر   قلت

  
    . العبَّاس، ونوفل، وعقيل   قالوا

  
واب     وقد روى البيهقي من طريق الزُّهري عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال ة أث    آفِّن رسول اهللا في ثالث

    . أحدها برد حمراء حبرة
  

آفنت رسول اهللا صلَّى اهللا     ساآر من طريق في صحتها نظر عن علي ابن أبي طالب قالوقد ساقه الحافظ ابن ع
    . عليه وسلَّم في ثوبين سحوليين وبرد حبرة

  
ن          وقد قال أبو سعيد ابن األعرابي ادة، عن سعيد ب ام، عن قت حدثنا إبراهيم بن الوليد، ثنا محمد بن آثير، ثنا هش
    . آفِّن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في ريطتين وبرد نجراني   المسيب، عن أبي هريرة قال

  
    . وآذا رواه أبو داود الطيالسي عن هشام و عمران القطان، عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة به

  
لمة أن      ن المسيب عن أم س ا اب  وقد رواه الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى، ثنا نصر بن طريف عن قتادة، ثن

    . أحدها برد نجراني   رسول اهللا آفِّن في ثالثة أثواب
  

    . وفيما روينا عن عائشة بيان سبب االشتباه على النَّاس وأن الحبرة أخرِّت عنه، واهللا أعلم   وقال البيهقي



 

  
ن          د ب دورقي عن حمي راهيم ال ن إب وب ب ا يعق ة، ثن  ثم روى الحافظ البيهقي من طريق محمد بن إسحاق بن خزيم

ه       عبد الرحمن الرؤاسي، عن حسن بن صالح، عن هارون بن سعيد قال آان عند علي مسك فأوصى أن يحنط ب
    . هو من فضل حنوط رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   وقال

  
    . ورواه من طريق إبراهيم بن موسى عن حميد، عن حسن، عن هارون، عن أبي وائل، عن علي، فذآره

  
  ة عليه صلَّى اهللا عليه وسلَّم آيفية الصال 
  

رة،     ا عن م وقد تقدم الحديث الذي رواه البيهقي من حديث األشعث بن طليق البزار من حديث األصبهانّي آالهم
ذه،       عن ابن مسعود، في وصية النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن يغسله رجال أهل بيته وأنه قال ابي ه آفِّنوني في ثي

ي يم ة، أو بياض مصرأو ف ه    اني ى تصلي علي ه حتَّ م يخرجون عن ره، ث فير قب ى ش وه يضعونه عل ه إذا آفَّن وأن
المالئكة، ثم يدخل عليه رجال أهل بيته فيصلون عليه، ثم النَّاس بعدهم فرادى، الحديث بتمامه وفي صحته نظر   

    . آما قدمنا، واهللا أعلم
  

ال          حدثني الحسين    وقال محمد بن إسحاق اس ق ن عبَّ ة، عن اب اس عن عكرم ن عبَّ د اهللا ب ن عبي ا     بن عبد اهللا ب لم
م أدخل النساء         ى فرغوا، ث اًال حتَّ ام أرس مات رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ُأدخل الرجال فصلوا عليه بغير إم

أ  ى رسول اهللا صلَّى    فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرساًال لم ي مهم عل
    . اهللا عليه وسلَّم أحد

  
ه        حدثني ُأبي بن عياش بن سهل بن سعد عن أبيه، عن جده قال   وقال الواقدي ا ُأدرج رسول اهللا صلَّى اهللا علي لم

دخلون علي             اس ي ان النَّ م آ ه، ث فير حفرت ى ش م وضع عل ى سريره، ث اء ال   وسلَّم في أآفانه وضع عل اء رفق ه رفق
    . يؤمهم عليه أحد

  
ن رسول اهللا صلَّى اهللا         حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم قال   قال الواقدي ا آفِّ ه لم وجدت آتابًا بخط أبي فيه أن

اجرين واألنصار            ر من المه ا نف ا ومعهم و بكر وعمر رضي اهللا عنهم عليه وسلَّم ووضع على سريره، دخل أب
و            يت فقاالبقدر ما يسع الب لَّم أب ا س اجرون واألنصار آم لَّم المه ه، وس ة اهللا وبرآات السالم عليك أيها النَّبّي ورحم

ال رسول اهللا صلَّى       بكر وعمر، ثم صفوا صفوفًا ال يؤمهم أحد، فقال أبو بكر وعمر وهما في الصف األول حي
ه،        اهللا عليه وسلَّم زل إلي ا أن غ م د بلَّ ه،          اللهم إنا نشهد أنه ق ى أعزَّ اهللا دين د في سبيل اهللا حتَّ ه، وجاه ونصح ألمت

ى   وتمت آلمته، وأومن به وحده ال شريك له، فاجعلنا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتَّ
    . ه ثمنًا أبدًاتعرفه بنا وتعرفنا به، فإنه آان بالمؤمنين رؤفًا رحيمًا، ال نبتغي باإليمان به بديًال، وال نشتري ب

  
    . آمين آمين، ويخرجون ويدخل آخرون، حتَّى صلى الرجال، ثم النساء، ثم الصبيان   فيقول النَّاس

  
إنهم مكثوا ثالثة أيام يصلون    أنهم صلوا عليه من بعد الزوال يوم اإلثنين إلى مثله من يوم الثالثاء، وقيل   وقد قيل

    . ًا، واهللا أعلمعليه، آما سيأتي بيان ذلك قريب
  

د اختلف في                  ه، وق ه ال خالف في ه أمر مجمع علي ؤمهم أحد علي م ي رادى ل ه ف وهذا الصنيع، وهو صالتهم علي
ذي يعسر              د ال اب التعب ك، ويكون من ب ان نصًا في ذل ن مسعود لك تعليله، فلو صح الحديث الذي أوردناه عن اب

م إمام، ألنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في تجهيزه عليه السالم بعد ألنه لم يكن له   تعقل معناه، وليس ألحد أن يقول
    . تمام بيعة أبي بكر رضي اهللا عنه وأرضاه

  
اء   ال بعض العلم د ق ه، ولتكرر صالة       وق ه إلي ه من اس الصالة علي ؤمهم أحد ليباشر آل واحد من النَّ م ي ا ل إنم

اد         رد من آح رد ف رة، من آل ف د م د        المسلمين عليه مرة بع ى العبي الهم، ونساءهم، وصبيانهم، حتَّ الصحابة رج
    . واإلماء

  
ؤمنين أن يباشر        وأما السهيلي فقال ما حاصله أن اهللا قد أخبر أنه ومالئكته يصلون عليه، وأمر آل واحد من الم

    . الصالة عليه منه إليه، والصالة عليه بعد موته من هذا القبيل
  
    . لنا في ذلك أئمة، فاهللا أعلم وأيضًا فإن المالئكة   قال



 

  
     وقد اختلف المتأخرون من أصحاب الشافعي في مشروعية الصالة على قبره لغير الصحابة

  
ا ورد       فقيل اء، آم اد األنبي نعم ألن جسده عليه السالم طري في قبره، ألن اهللا قد حرم على األرض أن تأآل أجس

    . ميت اليومبذلك الحديث في السنن وغيرها، فهو آال
  

ه،           وقال آخرون ابروا علي ه، ولث ادروا إلي ان مشروعًا لب و آ ال يفعل، ألن السلف ممن بعد الصحابة لم يفعلوه، ول
    . واهللا أعلم

  
  صفة دفنه عليه السالم وأين دفن  
  

أن أصحاب النَّبّي  -عبد العزيز بن جريج    وهو -حدثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، أخبرني أبي    قال اإلمام أحمد
و بكر         ال أب ى ق لَّم حتَّ ه وس ّي صلَّى اهللا علي ّي صلَّى اهللا       صلَّى اهللا عليه وسلَّم لم يدروا أين يقبروا النَّب سمعت النَّب

    .   لم يقبر نبي إال حيث يموت    عليه وسلَّم يقول
  

ين              فأخَّروا فراشه، وحفروا تحت فراشه ن جريج وب ز ب د العزي ين عب ه انقطاع ب ذا في لَّم، وه ه وس صلَّى اهللا علي
    . الصديق، فإنه لم يدرآه

  
ال      نهم فق و      لكن رواه الحافظ أبو يعلى من حديث ابن عبَّاس وعائشة عن أبي بكر الصديق رضي اهللا ع دثنا أب ح

ة، عن عائشة قالت      موسى الهروي، ثنا أبو معاوية، ثنا عبد الرحمن ابن أبي بكر عن  ي مليك ن أب وا في      اب اختلف
ول    دفن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين قبض، فقال أبو بكر ّي       سمعت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يق ال يقبض النَّب

    .   إال في أحب األمكنة إليه
  

    . ادفنوه حيث قبض   فقال
  

ي               وهكذا رواه التِّرمذي  ن أب ي بكر المليكي، عن اب ن أب رحمن اب د ال ة، عن عب ي معاوي ب، عن أب عن أبي آري
و بكر               مليكة، عن عائشة قالت   ال أب ه فق وا في دفن لَّم اختلف ه وس ا قبض رسول اهللا صلَّى اهللا علي سمعت من      لم

    . ادفنوه في موضع فراشه   ب أن يدفن فيهما قبض اهللا نبيًا إال في الموضع الذي يح    رسول اهللا شيئًا ما نسيته قال
  

ي بكر          ثم إن التِّرمذي ضعَّف المليكي ثم قال اس عن أب ن عبَّ وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، رواه اب
    . الصديق، عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
سمعت رسول اهللا    عائشة أن أبا بكر قال وقال األموي عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن رجل حدثه عن عروة، عن

    .   إنه لم يدفن نبي قط إال حيث ُقبض    صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول
  

لمة،       قال أبو بكر ابن أبي الدنيا ن س اد ب حدثني محمد بن سهل التميمي، ثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي عن حم
الوا      ئشة قالتعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عا لَّم ق ه وس    آان بالمدينة حفاران، فلما مات النَّبّي صلَّى اهللا علي

    ؟ أين ندفنه
  

ذي يلحد فلحد         فقال أبو بكر رضي اهللا عنه في المكان الذي مات فيه، وآان أحدهما يلحد، واآلخر يشق، فجاء ال
    . للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . عن هشام بن عروة، عن أبيه منقطعًاوقد رواه مالك بن أنس 

  
د اهللا عن                   وقال أبو يعلى ن عب ن إسحاق، حدثني حسين ب د ب ى عن محم د األعل ا عب ران، ثن ن مه ر ب حدثنا جعف

دة الجراح يضرح               عكرمة، عن ابن عبَّاس قال و عبي ان أب لَّم وآ ه وس ي صلَّى اهللا علي روا للنب ا أرادوا أن يحف لم
ان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي آان يحفر ألهل المدينة، وآان يلحد، فدعا العبَّاس رجلين آحفر أهل مكة، وآ

    . إذهب إلى أبي عبيدة   فقال ألحدهما
  

    . إذهب إلى أبي طلحة، اللهم خره لرسولك   وقال لآلخر



 

  
وسلَّم فلما فرغ من جهاز رسول فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به، فلحد لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه    قال

ل       ال قائ ه فق وا في دفن    اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم الثالثاء وضع على سريره في بيته، وقد آان المسلمون اختلف
    . ندفنه في مسجده

  
    . ندفنه مع أصحابه   وقال قائل

  
     ما قبض نبي إال دفن حيث قبض    إني سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول   فقال أبو بكر

  
ى رسول اهللا            اس عل م أدخل النَّ ه، ث ه تحت روا ل ه، فحف وفي في فرفع فراش رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الذي ت
رغ النساء            ى إذا ف اء، حتَّ نهم أدخل النس رغ م ى إذا ف صلَّى اهللا عليه وسلَّم يصلون عليه أرساًال دخل الرجال حتَّ

لَّم        أد ه وس دفن رسول اهللا صلَّى اهللا علي لَّم أحد، ف خل الصبيان، ولم يؤمَّ النَّاس على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . من أوسط الليل ليلة األربعاء

  
وهكذا رواه ابن ماجه عن نصر بن علي الجهضمي، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، فذآر 

ولى                 آخرهبإسناده مثله، وزاد في  اس، وشقران م ا عبَّ ثم ابن ب، والفضل وق ي طال ن أب ي اب ه عل زل في حفرت ون
        . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
لَّم     ! أنشدك اهللا   لعلي ابن أبي طالب -وهو أبو ليلى  -قال أوس بن خولى  ه وس وحظنا من رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ر               قال له علي دفنها في القب لَّم يلبسها ف ه وس ان رسول اهللا صلَّى اهللا علي ة آ إنزل، وآان شقران مواله أخذ قطيف
    ! واهللا ال يلبسها أحد بعدك   وقال

  
    . فدفنت مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . وقد رواه اإلمام أحمد عن حسين بن محمد، عن جرير بن حازم، عن ابن إسحاق مختصرًا

  
    . وآذلك رواه يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق به

  
ي بكر الصديق،      وروى الواقدي عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، عن أب

    .   ما قبض اهللا نبيًا إال ودفن حيث قبض    عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

ن إسحاق،         وروى البيهقي عن  د ب ر، عن محم ن بكي ونس ب الحاآم، عن األصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن ي
ال   ر ق ا مات رسول اهللا صلَّى        عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن الحصين أو محمد بن جعفر بن الزبي لم

    ؟ آيف ندفنه مع النَّاس، أو في بيوته   اهللا عليه وسلَّم اختلفوا في دفنه فقالوا
  

ن حيث قبض         إني سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول   فقال أبو بكر ًا إال دف دفن حيث      ما قبض اهللا نبي ف
    . آان فراشه، رفع الفراش وحفر تحته

  
ن سعيد      وقال الواقدي ي  -حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عثمان بن محمد األخنسي، عن عبد الرحمن ب ن     يعن اب

ل            قال -يربوع  ال قائ ره فق وا في موضع قب لَّم اختلف ه وس ر         لما توفي النَّبّي صلَّى اهللا علي ان يكث د آ ع فق في البقي
    . اإلستغفار لهم

  
    . عند منبره   وقال قائل

  
    . في مصاله   وقال قائل

  
ي إال         صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقولإن عندي من هذا خبرا وعلما، سمعت رسول اهللا   فجاء أبو بكر فقال ا قبض نب م
    .   دفن حيث توفي

  



 

ا        قال الحافظ البيهقي ه، آالهم وهو في حديث يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وفي حديث ابن جريج عن أبي
    . عن أبي بكر الصديق، عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم مرسًال

  
ن               وقال البيهقي  يط ب ن نب لمة ب ر، عن س ن بكي ونس ب ار، عن ي د الجب ن عب د ب عن الحاآم، عن األصم، عن أحم

ال  -وآان من أصحاب الصفة   -شريط، عن أبيه، عن سالم بن عبيد  ى رسول اهللا صلَّى اهللا          ق و بكر عل دخل أب
    ؟ توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   عليه وسلَّم حين مات ثم خرج فقيل له

  
    . فعلموا أنه آما قال ! نعم   قال
  

    ؟ أنصلي عليه، وآيف نصلي عليه   وقيل له
  
    . تجيئون عصبًا عصبًا فتصلون، فعلموا أنه آما قال   قال
  

    ؟ هل يدفن، وأين   قالوا
  
    . حيث قبض اهللا روحه، فإنه لم يقبض روحه إال في مكان طيب، فعلموا أنه آما قال   قال
  
ال       و ن المسيب ق عرضت     روى البيهقي من حديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد األنصاري، عن سعيد ب

    . رأيت ثالثة أقمار وقعن في حجري   عائشة على أبيها رؤيا وآان من أعبر النَّاس، قالت
  

لَّم    إن صدقت رؤياك دفن في بيتك من خير أهل األرض ثالثة، فلما قبض رسول اهللا   فقال لها ه وس  صلَّى اهللا علي
    . هذا خير أقمارك   قال يا عائشة

  
    . ورواه مالك عن يحيى بن سعيد، عن عائشة منقطعًا

  
ين سحري ونحري،           وفي الصحيحين عنها أنها قالت ومي، وب ي، وفي ي توفي النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم في بيت

    . ه في آخر ساعة من الدنيا وأول ساعة من اآلخرةوجمع اهللا بين ريقي وريق
  

سمعت رسول اهللا      وفي صحيح البخاري من حديث أبي عوانة عن هالل الوراق، عن عروة، عن عائشة قالت     
    .   لعن اهللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد    صلَّى اهللا عليه وسلَّم في مرضه الذي مات فيه يقول

  
    . ولوال ذلك ألبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا   قالت عائشة

  
ل عن               وقال ابن ماجه د الطوي ن فضالة، حدثني حمي ارك ب ا مب ن القاسم، ثن حدثنا محمود بن غيالن، ثنا هاشم ب

ة رجل يلحد             أنس بن مالك قال ان بالمدين لَّم وآ ه وس وفي رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا ت الوا   لم    ، واآلخر يضرح فق
ه         ي صلَّى اهللا علي نستخير اهللا ونبعث إليهما، فأيهما سبق ترآناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنب

    . وسلَّم
  

    . تفرد به ابن ماجه
  

    . وقد رواه اإلمام أحمد عن أبي النضر هاشم بن القاسم به
  

ة،    حدثنا عمر بن ش   وقال ابن ماجه أيضًا ي مليك ن أب بة عن عبيدة بن يزيد، ثنا عبيد بن طفيل، ثنا عبد الرحمن اب
ى            حدثني ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت وا في اللحد والشق حتَّ لَّم اختلف ه وس لما مات رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم
  

قَّاق     -أو آلمة نحوها  - عليه وسلَّم حيًا، وال ميتًا ال تصخبوا عند رسول اهللا صلَّى اهللا   فقال عمر ى الش لوا إل فأرس
    . والالحد جميعًا، فجاء الالحد فلحد لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثم دفن

  
    . تفرد به ابن ماجه



 

  
ه، عن     حدثنا وآيع، ثنا العمري عن نافع، عن ابن عمر، وعن عبد الرحمن بن الق   وقال اإلمام أحمد اسم، عن أبي

    . عائشه أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ألحد له لحد
  

    . تفرد به أحمد من هذين الوجهين
  

ر     حدثنا يحيى بن شعبة وابن جعفر، ثنا شعبة، حدثني أبو حمزة عن ابن عبَّاس قال   وقال اإلمام أحمد جعل في قب
    . مراءالنَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قطيفة ح

  
    . وقد رواه مسلم، والتِّرمذي، والنسائي من طرق عن شعبة به

  
    . آان هذا خاصًا برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   وقد رواه وآيع عن شعبة وقال وآيع

  
    . رواه ابن عساآر

  
ك الحمران       وقال ابن سعد د المل ن عب ي عن الحسن أن رسول اهللا    أنبانا محمد بن عبد اهللا األنصاري، ثنا أشعث ب

    . وآانت أرضًا ندية   صلَّى اهللا عليه وسلَّم بسط تحته قطيفة حمراء آان يلبسها قال
  

وم           وقال هشيم بن منصور عن الحسن قال ان أصابها ي راء آ ة حم لَّم قطيف ه وس جعل في قبر النَّبّي صلَّى اهللا علي
    . حنين

  
    . ض سبخةجعلها ألن المدينة أر   قال الحسن

  
ول             وقال محمد بن سعد ي الصهباء سمعت الحسن يق ن أب ة اب اط عن عقب د الخي ال رسول اهللا      ثنا حماد بن خال ق
    .   إفرشوا لي قطيفة في لحدي، فإن األرض لم تسلط على أجساد األنبياء    صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
ال     وروى الحافظ البيهقي من حديث مسدد، ثنا  ن المسيب ق ال     عبد الواحد، ثنا معمر عن الزُّهري، عن سعيد ب ق

    . غسلت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فذهبت أنظر إلى ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وآان طيبًا حيًا وميتًا   علي
  
ة      قال اس أربع ه دون النَّ ي، والع    وولي دفنه عليه الصالة والسالم وإجنان ّي      عل ولى النَّب اس، والفضل، وصالح م بَّ

        . صلَّى اهللا عليه وسلَّم، ولحد للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا
  

    . وذآر البيهقي عن بعضهم أنه نصب على لحده عليه السالم تسع لِبَنات
  

ان رسول      بد اهللا بن معبد، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قالوروى الواقدي عن ابن أبي سبرة، عن عباس بن ع آ
ى أن زاغت الشمس           ين إل وم اإلثن اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم موضوعًا على سريره من حين زاغت الشمس من ي

وا السرير         ه السالم نحَّ روه علي ا أرادوا أن يقب ره، فلم ل  يوم الثالثاء يصلي النَّاس عليه، وسريره على شفير قب قب
    . رجليه فأدخل من هناك، ودخل في حفرته العبَّاس، وعلي، وقثم، والفضل، وشقران

  
ال  ه         وروى البيهقي من حديث إسماعيل السدي عن عكرمة، عن ابن عبَّاس ق ر رسول اهللا صلَّى اهللا علي دخل قب

    . حود قبور الشهداء يوم بدروسلَّم العبَّاس، وعلي، والفضل، وسوَّى لحده رجل من األنصار، وهو الذي سوَّى ل
  

    . صوابه يوم ُأحد   قال ابن عساآر
  

ال        اس ق ن عبَّ ة، عن اب د اهللا، عن عكرم ر         وقد تقدم رواية ابن إسحاق عن حسين بن عب وا في قب ذين نزل ان ال آ
ي وضعها علي، والفضل، وقثم، وشقران، وذآر الخامس وهو أوس بن خولي، وذآر قصة القطيفة الت   رسول اهللا

    . في القبر شقران
  



 

ن سعيد                 وقال الحافظ البيهقي فيان ب ا س و عاصم، ثن ا أب ة، ثن و قالب ا أب ادي، ثن د آب    هو  -أخبرنا أبو طاهر المحم
آأني أنظر إليهم في قبر النَّبّي صلَّى     حدثني أبو مرحب قال   الثوري عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن الشعبي قال

    . سلَّم أربعة، أحدهم عبد الرحمن بن عوفاهللا عليه و
  

    . وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن الصباح، عن سفيان، عن إسماعيل ابن أبي خالد به
  

م       وا معه م أدخل و مرحب أنه ثم رواه أحمد بن يونس عن زهير، عن إسماعيل، عن الشعبي، حدثني مرحب أو أب
وي، وال   إن   عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال د ق ما يلي الرجل أهله، وهذا حديث غريب جدًا، وإسناده جي

    . نعرفه إال من هذا الوجه
  

    . أبو مرحب اسمه سويد بن قيس    استيعابه ( وقد قال أبو عمر بن عبد البر في 
  

    . ال أعرف خبره   وذآر أبا مرحب آخر وقال
  

    . يكون راوي هذا الحديث أحدهما، أو ثالثًا غيرهما، وهللا الحمد فيحتمل أن    الغابة ( قال ابن األثير في 
  
  آخر النَّاس به عهدًا عليه الصالة والسالم  
  

ولى             قال اإلمام أحمد ي القاسم م ن يسار، عن مقسم أب ي إسحاق ب ثنا يعقوب، ثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني أب
د اهللا ب     واله عب ال  عبد اهللا بن الحارث بن نوفل، عن م ان           ن الحارث ق ان عمر أو زم ي في زم اعتمرت مع عل

رغ    ا ف عثمان، فنزل على أخته أم هانئ بنت أبي طالب، فلما فرغ من عمرته رجع فسكبت له غسًال فاغتسل، فلم
    . يا أبا حسن جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه   من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا

  
    . المغيرة بن شعبة يحدِّثكم أنه آان أحدث النَّاس عهدًا برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّمأظن    قال
  

    . عن ذلك جئنا نسألك ! أجل   قالوا
  
    . أحدث النَّاس عهدًا برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قثم بن عبَّاس   قال
  

        . تفرد به أحمد من هذا الوجه
  

ال     وقد رواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به مثله سواء، إال أنه قال قبله رة      عن ابن إسحاق ق ان المغي وآ
وم    بن شعبة يقول د      أخذت خاتمي فألقيته في قبر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقلت حين خرج الق اتمي ق إن خ

    . ول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأآون آخر النَّاس عهدًا بهسقط في القبر، وإنما طرحته عمدًا ألمس رس
  

ال    قال ابن إسحاق اعتمرت مع      فحدثني والدي إسحاق بن يسار عن مقسم، عن مواله، عن عبد اهللا بن الحارث ق
    . علي، فذآر ما تقدم

  
د يكون علي رضي اهللا عنه لم يمكنه وهذا الذي ذآر عن المغيرة بن شعبة ال يقتضي أنه حصل له ما أمله، فإنه ق

    . قثم بن عبَّاس   النزول في القبر، بل أمر غيره فناوله إياه، وعلى ما تقدم يكون الذي أمره بمناولته له
  

رة      حدثني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال   وقد قال الواقدي ألقى المغي
    . ة خاتمه في قبر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّمبن شعب

  
    . إنما ألقيته لتقول نزلت في قبر النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فنزل فأعطاه، أو أمر رجًال فأعطاه   فقال علي

  
ران الجوني، عن          حدثنا بهز وأبو آامل قاال   وقد قال اإلمام أحمد ي عم لمة عن أب ن س ي عسيب أو    ثنا حماد ب أب
    . إنه شهد الصالة على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم   أبي غنم قال بهز

  
    ؟ آيف نصلي   قالوا



 

  
    . إدخلوا أرساًال، أرساًال فكانوا يدخلون من هذا الباب، فيصلون عليه، ثم يخرجون من الباب اآلخر   قال
  
ده     قي من رجليه شيء لم تصلحوه، قالواقد ب   فلما وضع في لحده قال المغيرة   قال فادخل فأصلحه، فدخل وأدخل ي

    . فمس قدميه عليه السالم
  

دًا برسول        فقال ا أحدثكم عه أهيلوا علي التراب، فأهالوا عليه حتَّى بلغ إلى أنصاف ساقيه، ثم خرج فكان يقول أن
    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
  ة والسالم متى وقع دفنه عليه الصال 
  

د         ة بنت محم ن إسحاق، حدثتني فاطم ي بكر       -وقال يونس عن اب ن أب د اهللا اب رأة عب ى     -ام ا حتَّ وأدخلني عليه
ت  ا قال ة أنه رة، عن عائش ا عن عم معته منه معنا صوة      س ى س لَّم حتَّ ه وس ّي صلَّى اهللا علي دفن النَّب ا ب ا علمن م

    . المساحي في جوف ليلة األربعاء
  

لمة قالت               قديوقال الوا ن وهب، عن أم س د اهللا ب ام، عن عب ن هش يس ب ا نحن      حدثنا ابن أبي سبرة عن الحل بين
ى السرير، إذ سمعنا     مجتمعون نبكي لم ننم، ورسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في بيوتنا، ونحن نتسلى برؤيته عل

لمة    ة صيحة واحدة، وأذَّن     فصحنا، وصاح أهل المس       صوت الكرارين في السحر قالت أم س جد فارتجت المدين
ره             ى قب دخول إل اس ال الج النَّ ًا، وع ا حزن لَّم بكى وانتحب، فزادن ه وس بالل بالفجر، فلما ذآر النَّبّي صلَّى اهللا علي

    . فغلق دونهم، فيالها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة إال هانت إذا ذآرنا مصيبتنا به صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
ه، عن عائشة أن رسول       و قد روى اإلمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبي

ذي نص      اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم توفي يوم اإلثنين، ودفن ليلة األربعاء، وقد تقدم مثله في غير ما حديث وهو ال
نهم  ًا، م لفًا وخلف ة س ن األئم د م ر واح ه غي ن ط   علي ليمان ب ن  س د الصادق، واب ن محم ر ب ي، وجعف ان التيم رخ

    . إسحاق، وموسى بن عقبة، وغيرهم
  

ال                 ه ق ّي أن ن شعيب، عن األوزاع د ب ار، عن محم د، عن بك د الحمي فيان عن عب ن س وب ب وفي     وقد روى يعق ت
    . يوم الثالثاءرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم اإلثنين قبل أن ينتصف النهار، ودفن 

  
ال  لَّم مات          وهكذا روى اإلمام أحمد عن عبد الرزاق، عن ابن جريج ق ه وس ُأخبرت أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . في الضحى يوم اإلثنين، ودفن من الغد في الضحى
  

ه وعن ا     وقال يعقوب ن جريج، عن    حدثنا سفيان، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان عن جعفر بن محمد، عن أبي ب
    . أبي جعفر أن رسول اهللا توفي يوم اإلثنين، فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة، ويوم الثالثاء إلى آخر النهار

  
    . من أنه عليه السالم توفي يوم اإلثنين، ودفن ليلة األربعاء   فهو قول غريب، والمشهور عن الجمهور ما أسلفناه

  
ن شعيب،             ومن األقوال الغريبة في هذا أيضًا د ب ار، عن محم ن بك د ب د الحمي ما رواه يعقوب ابن سفيان عن عب
ال    ين،               عن أبي النعمان، عن مكحول ق وم اإلثن اجر ي ين، وه وم اإلثن ه ي ين، وأوحي إلي وم اإلثن د رسول اهللا ي ول

اس أر            ه النَّ دخل علي دفن، ي ام ال ي ة أي ين وستين سنة ونصف، ومكث ثالث اًال،   وتوفي يوم اإلثنين الثنت اًال أرس س
    . يصلون ال يصفون وال يؤمهم عليه أحد

  
ة              إنه مكث ثالثة أيام ال يدفن غريبًا، والصحيح    فقوله ن ليل ه، ودف اء بمكال وم الثالث ين وي وم اإلثن ة ي ه مكث بقي أن

    . األربعاء آما قدمنا، واهللا أعلم
  

ال  ه ق ام، عن أبي ا رواه سيف عن هش وفي رسول اهللا   وضده م ة  ت ن ليل ين، ودف وم اإلثن ل ي ين، وغسِّ وم اإلثن  ي
    . الثالثاء

  
    . وحدثنا يحيى بن سعيد مرة بجميعه عن عائشة به، وهذا غريب جدًا   قال سيف

  



 

ُرشَّ على قبر    حدثنا عبد اهللا بن جعفر عن ابن أبي عون، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد اهللا قال   وقال الواقدي
ل رأسه من شقه األيمن        النَّبّي صلَّ دأ من قب ى اهللا عليه وسلَّم الماء رشًا، وآان الذي رشه بالل بن رباح بقربة، ب

    . حتَّى انتهى إلى رجليه، ثمَّ ضرب بالماء إلى الجدار لم يقدر على أن يدور من الجدار
  

لمة    ن، عن أم س وفي رسول اهللا      قالت  وقال سعيد بن منصور عن الدراوردي، عن يزيد بن عبد اهللا ابن أبي يم ت
    . يوم اإلثنين، ودفن يوم الثالثاء

  
ال               وقال ابن خزيمة اس ق ن عبَّ ب، عن اب ر، عن آري ن عم د اهللا ب ه، عن عب وفي     حدثنا مسلم بن حماد عن أبي ت

    . رسول اهللا يوم اإلثنين، ودفن يوم الثالثاء
  

ن سعد،     وقال الواقدي ال    حدثني ُأبي بن عياش بن سهل ب ه ق وم          عن أبي لَّم ي ه وس وفي رسول اهللا صلَّى اهللا علي ت
    . اإلثنين، ودفن ليلة الثالثاء

  
ع األول،           وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن سعد ة من ربي ي عشرة ليل ين الثنت وم اإلثن توفي رسول اهللا ي

    . ودفن يوم الثالثاء
  

دنيا   وقال عبد اهللا بن مح ي ال ن أب ونس عن                مد اب ن ي ا عيسى ب ري، ثن د النهرتي و محم ن إسرائيل أب ا الحسن ب ثن
م          إسماعيل ابن أبي خالد سمعت عبد اهللا ابن أبي أوفى يقول ين فل وم اإلثن لَّم ي ه وس مات رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . يدفن إال يوم الثالثاء
  

    . عبد الرحمن، وأبو جعفر الباقر وهكذا قال سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن
  
  صفة قبره عليه الصالة والسالم  
  

ة     قد علم بالتواتر أنه عليه الصالة والسالم دفن في حجرة عائشة التي آانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوي
    . الغربية القبلية من الحجرة، ثم دفن بعده فيها أبو بكر، ثم عمر رضي اهللا عنهما

  
ّي صلَّى      بخاريوقد قال ال ثنا محمد بن مقاتل، ثنا أبو بكر ابن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النَّب

    . اهللا عليه وسلَّم مسنمًا، تفرد به البخاري
  

ال          وقال أبو داود اني عن القاسم ق ن ه ان ب ن عثم دخلت     ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن أبي فديك، أخبرني عمرو ب
ة      ائشة وقلت لهاعلى ع يا أمَّه اآشفي لي عن قبر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثالث

   . قبور ال مشرفة وال الطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء
  

    . النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . و أبو بكر رضي اهللا عنه
  

    . و عمر رضي اهللا عنه
  

    . أبو داودتفرد به 
  

فرأيت النَّبّي عليه السالم     وقد رواه الحاآم البيهقي من حديث ابن أبي فديك عن عمرو بن عثمان، عن القاسم قال
    . مقدمًا، وأبو بكر رأسه بين آتفي النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وعمر رأسه عند رجل النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
ذا عجيب        و   قال البيهقي ى المسطح، وه هذه الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة، ألن الحصباء ال تثبت إال عل

ه              نمًا وعلي يمكن أن يكون مس ك ف دير ذل ة، وبتق ة ذآر الحصباء بالكلي يس في الرواي من البيهقي رحمه اهللا فإنه ل
    . الحصباء مغروزة بالطين ونحوه

  



 

ر ب       دراوردي، عن جعف دي عن ال د روى الواق ال    وق ه ق د، عن أبي لَّم        ن محم ه وس ّي صلَّى اهللا علي ر النَّب جعل قب
    . مسطحًا

  
ال    وقال البخاري يهم       ثنا فروة ابن أبي المغراء، ثنا علي بن مسهر عن هشام، عن عروة، عن أبيه ق ا سقط عل لم

ه       الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم، ففزعوا فظنوا ّي صلَّى اهللا علي دم النَّب ه ق أن
دم       وسلَّم فما وجد واحد يعلم ذلك، حتَّى قال لهم عروة ا هي إال ق ال واهللا ما هي قدم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، م

    . عمر
  

الب      وعن هشام عن أبيه، عن عائشة أنها أوصت عبد اهللا بن الزبير قيع، ال ال تدفني معهم، وادفني مع صواحبي ب
    . أزآى به أبدًا

  
ى        قلت آان الوليد بن عبد الملك حين ولي اإلمارة في سنة ست وثمانين قد شرع في بناء جامع دمشق، وآتب إل

دخلت       ة الشرق، ف ى من ناحي نائبه بالمدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يوسِّع في مسجد المدينة فوسعه، حتَّ
    . نبوية فيهالحجرة ال

  
ة عمر      -عن زاذان مولى الفرافصة    وقد روى الحافظ ابن عساآر بسنده ام والي وي أي وهو الذي بنى المسجد النب

ا رواه          -بن عبد العزيز على المدينة  ور آم ره البخاري، وحكى صفة القب ا ذآ فذآر عن سالم بن عبد اهللا نحو م
    . أبو داود

  
  ة بوفاته صلَّى اهللا عليه وسلَّم ما أصاب المسلمين من المصيب 
  

ال     قال البخاري لَّم          ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، ثنا ثابت عن أنس ق ه وس ّي صلَّى اهللا علي ل النَّب ا ثق لم
    . جعل يتغشاه الكرب

  
    . واآرب أبتاه   فقالت فاطمة

  
    .   ليس على أبيك آرب بعد اليوم    فقال لها

  
    . واأبتاه أجاب ربًا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه   فلما مات قالت

  
    ؟ يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم التراب   فلما دفن قالت فاطمة

  
    . تفرد به البخاري رحمه اهللا

  
ال أنس     وقال اإلمام أحمد لَّم          حدثنا يزيد، ثنا حماد بن زيد، ثنا ثابت البناني، ق ه وس ّي صلَّى اهللا علي ن النَّب ا دف فلم

    . يا أنس أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في التراب ورجعتم   قالت فاطمة
  

    . وهكذا رواه ابن ماجه مختصرًا من حديث حماد بن زيد به وعنده
  

    . فكان ثابت إذا حدَّث بهذا الحديث بكى حتَّى تختلف أضالعه   قال حماد
  

    . وهذا ال يعد نياحة بل هو من باب ذآر فضائله الحق عليه أفضل الصالة والسالم
  

    . ألن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم نهى عن النياحة   وإنما قلنا هذا
  

د والنسائي      ام أحم د روى اإلم ن             وق يس ب ن ق يم ب ًا يحدِّث عن حك ادة، سمعت مطرف من حديث شعبة سمعت قت
ال    ه ق ه أن نح             عاصم، عن أبيه فيما أوصى به إلى بني م ي لَّم ل ه وس إن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي ف وال تنوحوا عل

    . عليه
  

    . عن عمرو بن ميمون، عن شعبة به  النوادر ( وقد رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في 



 

  
ب، عن الحسن            ن مطي ن حزن، عن القاسم ب ثم رواه عن علي بن المديني عن المغيرة بن سلمة، عن الصعق ب

ال   ه ق د               البصري، عن قيس بن عاصم ب ه، وق نح علي م ي لَّم ل ه وس إن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي، ف ال تنوحوا عل
    . سمعته ينهى عن النِّياحة

  
لفضل، عن الصعق، عن القاسم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عاصم    ثم رواه عن علي، عن محمد بن ا

    . به
  

ثنا عقبة بن سنان، ثنا عثمان بن عثمان، ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي    وقال الحافظ أبو بكر البزار
    . هريرة أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لم ُينح عليه

  
ال ث   وقال اإلمام أحمد ه رسول اهللا           نا عفان، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا ثابت عن أنس ق دم في ذي ق وم ال ان الي ا آ لم

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم المدينة أضاء منها آل شيء، فلما آان اليوم الذي مات فيه أظلم منها آل شيء
  
    . كرنا قلوبناوما نفضنا عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم األيدي حتَّى أن   قال
  

    . وهكذا رواه التِّرمذي، وابن ماجه جميعًا عن بشر بن هالل الصواف، عن جعفر بن سليمان الضبعي به
  

    . هذا حديث صحيح غريب   وقال التِّرمذي
  

ه الجماعة         قلت د أخرج ل ليمان، وق اس  وإسناده على شرط الصحيحين، ومحفوظ من حديث جعفر بن س رواه النَّ
ام      في روايته له حيث قال -رحمه اهللا  -وهو محمد بن يونس  -عنه آذلك، وقد أغرب الكديمي  د هش ثنا أبو الولي

ال     ت، عن أنس ق بض رسول اهللا صلَّى اهللا        بن عبد الملك الطيالسي، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثاب ا ُق لم
ا         عليه وسلَّم أظلمت المدينة حتَّى لم ين ده فال يراه دنا يبسط ي ان أح ى بعض، وآ  -أو ال يبصرها   -ظر بعضنا إل

    . وما فرغنا من دفنه حتَّى أنكرنا قلوبنا، رواه البيهقي من طريقه آذلك
  

    . وقد رواه من طريق غيره من الحفاظ عن أبي الوليد الطيالسي، آما قدمنا وهو المحفوظ، واهللا أعلم
  

ن بسطام            وقد روى الحافظ الكبير أبو د ب ن أحم ا حسين ب ن شاهين ثن ي حفص ب القاسم بن عساآر من طريق أب
ي سعيد          ي نضرة، عن أب د، عن أب ي هن باألبلة، ثنا محمد بن يزيد الرواسي، ثنا سلمة بن علقمة عن داود ابن أب

ه    لما دخل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم المدينة أضاء منها آل شيء، فلما آان   الخدري قال اليوم الذي مات في
    . أظلم منها آل شيء

  
ثنا إسحاق بن منصور، ثنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن ابن عون، عن الحسن، عن ُأبي بن    وقال ابن ماجه

    . آنا مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا   آعب قال
  

ي وداعة               وقال أيضًا ن أب ن السائب اب ن المطلب ب راهيم ب ن إب د ب ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا خالي محم
ي         لمة بنت أب د اهللا عن أم س ن عب السهمي، حدثني موسى بن عبد اهللا ابن أبي أمية المخزومي، حدثني مصعب ب

ت  ا قال لَّم أنه ه وس ّي صلَّى اهللا علي ة زوج النَّب ي ع   أمي اس ف ان النَّ ام  آ لَّم إذا ق ه وس د رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه
ان       ر، فك و بك ان أب لَّم وآ المصلى يصلي، لم يْعُد بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
ام             اس إذا ق ان النَّ ان عمر فك ر، وآ و بك وفي أب ه، فت النَّاس إذا قام أحدهم يصلي لم يْعُد بصر أحدهم موضع جبين

ًا                أحدهم ي  اس يمين ة فتلفت النَّ ان وآانت الفتن ان عثم ر، وآ وفي عم ة، فت ُد بصر أحدهم موضع القبل م يْع صلي ل
    . وشماًال

  
حدثنا عبد الصمد، ثنا حماد عن ثابت، عن أنس أن أم أيمن بكت لما ُقبض رسول اهللا صلَّى اهللا    وقال اإلمام أحمد

    ؟ بّي صلَّى اهللا عليه وسلَّمعلى النَّ  ؟ ما يبكيك   عليه وسلَّم فقيل لها
  

    . إني قد علمت أن رسول اهللا سيموت، ولكني إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا، هكذا رواه مختصرًا   فقالت
  



 

ن                وقد قال البيهقي د ب يم ومحم ن نع د ب ا محم وب، ثن ن يعق د ب د اهللا محم و عب ا أب أخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ، أنبأن
رة عن             ودي قاالالنضر الجار ن المغي ليمان ب ا س ي، ثن ن عاصم الكالب ثنا الحسن بن علي الخوالني، ثنا عمرو ب

ا      ثابت، عن أنس قال ذهب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى أم أيمن زائرًا وذهبت معه، فقربت إليه شرابًا فإم
    .  صلَّى اهللا عليه وسلَّم تضاحكهآان صائمًا وإما آان ال يريده، فردَّه، فأقبلت على رسول اهللا

  
فقال أبو بكر بعد وفاة النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها؛ فلما انتهينا إليها بكت فقاال 

    . ما يبكيك، ما عند اهللا خير لرسوله   لها
  

ت م    قال ون أعل ي أن ال أآ ا أبك ماء،    واهللا م ن الس ع م وحي انقط ي أن ال ن أبك وله، ولك ر لرس د اهللا خي ا عن أن م
    . فهيجتهما على البكاء فجعال يبكيان

  
    . ورواه مسلم منفردًا به عن زهير بن حرب، عن عمرو بن عاصم به

  
اس حين   ورج    وقال موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وخطبة أبي بكر فيها قال ع النَّ

ه        فرغ أبو بكر من الخطبة، وأم أيمن قاعدة تبكي فقيل لها لَّم فأدخل ه وس ما يبكيك، قد أآرم اهللا نبيه صلَّى اهللا علي
    . جنته وأراحه من نصب الدنيا

  
اس  إنما أبكي على خبر السماء آان يأتينا غضًا جديدًا آل يوم وليلة فقد انقطع ورفع فعليه أبكي، ف   فقالت عجب النَّ

    . من قولها
  

وُحدِّثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري،     وقد قال مسلم بن الحجاج في صحيحه
ال   لَّم ق إن اهللا     ثنا أبو أسامة، حدثني يزيد بن عبد اهللا عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس

ا     إذا أراد رح ذَّبها ونبيه ة ع ة أم مة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطًا وسلفًا يشهد لها، وإذا أراد هلك
     حٌي فأهلكها وهو ينظر إليها، فأقّر عينه بهلكها حين آذَّبوه وعصوا أمره

  
    . تفرد به مسلم إسنادًا ومتنًا

  
موسى، ثنا عبد الحميد بن عبد العزيز ابن أبي رواد عن سفيان،  حدثنا يوسف ابن   وقد قال الحافظ أبو بكر البزار

ال                لَّم ق ه وس ّي صلَّى اهللا علي ن مسعود، عن النَّب د اهللا هو اب ن السائب، عن زاذان، عن عب د اهللا ب إن هللا     عن عب
    .   مالئكة سيَّاحين يبلغوني عن أمتي السَّالم

  
يَّ            عليه وسلَّم وقال رسول اهللا صلَّى اهللا   قال م تعرض عل ر لك اتي خي م، ووف م تحدِّثون ويحدث لك حياتي خير لك

    .   أعمالكم فما رأيت من خير حمدت اهللا عليه، وما رأيت من شر استغفرت اهللا لكم
  

    . لم نعرف آخره يروى عن عبد اهللا إال من هذا الوجه   ثم قال البزار
  

    .   إن هللا مالئكة سيَّاحين يبلغوني عن أمتي السالم    ه عليه السالموأما أوله وهو قول   قلت
  

ه        ن السائب، عن أبي د اهللا ب فقد رواه النسائي من طرق متعددة عن سفيان الثوري وعن األعمش، آالهما عن عب
    . به
  

د  ام أحم ال اإلم د ق د ب       وق ن يزي رحمن ب د ال ن عب ي ع ي الجعف ن عل ين ب دثنا حس ود  ح ي األس ن أب ابر، ع ن ج
لَّم      الصنعاني، عن أوس بن أوس قال ه وس ق            قال رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه خل ة في وم الجمع امكم ي من أفضل أي

    .   آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأآثروا عليَّ من الصالة فيه، فإن صالتكم معروضة علّي
  

    ؟ -قد بليت    يعني - آيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت يا رسول اهللا   قالوا
  
    .   إن اهللا قد حرَّم على األرض أن تأآل أجساد األنبياء عليهم السالم    قال
  



 

تهم          ن منصور، ثالث ائي، عن إسحاق ب ي والنس ن عل وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن عبد اهللا وعن الحسن ب
    . هعن حسين بن علي ب

  
ن              ي األشعث، عن شداد ب ابر، عن أب ي، عن ج ن عل ورواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن حسين ب

    . أوس فذآره
  

    . وهو الثقفي رضي اهللا عنه -وذلك وهم من ابن ماجه، والصحيح أوس بن أوس    قال شيخنا أبو الحجاج المزي
  

    . جيدة مشهورة على الصواب وهو عندي في نسخة   قلت
  

    . آما رواه أحمد، وأبو داود النسائي عن أوس بن أوس
  

ن             ثم قال ابن ماجه ن الحارث، عن سعيد اب ن وهب عن عمرو ب حدثنا عمرو بن سواد المصري، ثنا عبد اهللا ب
ال            درداء ق ي ال ن نسي، عن أب ادة ب ن، عن عب ن أيم د ب ال رسول اهللا     أبي هالل، عن زي لَّم    ق ه وس    صلَّى اهللا علي

يَّ صالته      أآثروا الصالة عليَّ يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده المالئكة، وإن أحدًا لن يصلِّ عليَّ إال عرضت عل
    .   حتَّى يفرغ منها

  
    ؟ وبعد الموت   قلت   قال
  
    .   هم السَّالم، نبي اهللا حي ويرزقإن اهللا حرم على األرض أن تأآل أجساد األنبياء علي    قال
  

    . وهذا من أفراد ابن ماجه رحمه اهللا
  

ره الشريف صلوات اهللا وسالمه      وقد عقد الحافظ ابن عساآر هاهنا بابًا في إيراد األحاديث المروية في زيارة قب
    . إن شاء اهللا تعالى  األحكام الكبير ( عليه دائمًا إلى يوم الدين، وموضع استقصاء ذلك في آتاب 

  
  ما ورد من التعزية به عليه الصالة والسالم  
  

ا موسى   -وهو محمد بن الزبرقان األهوازي   -حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين، ثنا أبو همام    قال ابن ماجه ، ثن
ه   فتح رسول اهللا    بن عبيدة، ثنا مصعب بن محمد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن عائشة قالت  صلَّى اهللا علي

فإذا النَّاس يصلون وراء أبي بكر، فحمد اهللا على ما رأى من حسن  -أو آشف سترًا  -وسلَّم بابًا بينه وبين النَّاس 
ؤمنين أصيب بمصيبة            حالهم رجاء أن يخلفه فيهم بالذي رآهم فقال اس أو من الم يا أيهما النَّاس أيما أحد من النَّ

ه من فليتعز بمصيبته  ن يصاب بمصيبة أشد علي ي ل دًا من أمت إن أح ري، ف ي تصيبه بغي ي عن المصيبة الت ب
    .   مصيبتي

  
    . تفرد به ابن ماجه

  
ن سالمة               وقال الحافظ البيهقي ر اب و جعف ا أب د، ثن ن محم افع ب ا ش ه، ثن د الفقي أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محم

ه أن     الطحاوي، ثنا المزني، ثنا الشافعي ع د، عن أبي ن محم ن القاسم بن عبد اهللا بن عمر بن حفص، عن جعفر ب
    ؟ أال أحدِّثكم عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   رجاًال من قريش دخلوا على أبيه علي بن الحسين فقال

  
    . فحدثنا عن أبي القاسم ! بلى   قالوا

  
ه و       قال ال    لما أن مرض رسول اهللا صلَّى اهللا علي ل فق اه جبري لَّم أت ك،          س ًا ل د إن اهللا أرسلني إليك تكريم ا محم ي

    ؟ آيف نجدك   وتشريفًا لك، وخاصًة لك، أسألك عما هو أعلم به منك يقول
    .   أجدني يا جبريل مغمومًا، وأجدني يا جبريل مكروبًا    قال
  

ه النَّ  وم الثالث           ثم جاءه اليوم الثاني فقال له ذلك، فردَّ علي اءه الي مَّ ج وم، ث ا ردَّ أول ي لَّم آم ه وس ّي صلَّى اهللا علي ب
ى    إسماعيل (    فقال له آما قال أول يوم، وردَّ عليه آما ردَّ، وجاء معه ملك يقال له على مائة ألف ملك آل ملك عل



 

ليك ما استأذن على آدمي قبلك، هذا ملك الموت يستأذن ع   مائة ألف ملك، فاستأذن عليه فسأل عنه، ثم قال جبريل
    . وال يستأذن على آدمي بعدك

  
ال     إيذن به    فقال عليه السالم م ق ي أن أقبض           فأذن له، فدخل فسلم عليه ث إن أمرتن د إن اهللا أرسلني إليك ف ا محم ي

    . روحك قبضت، وإن أمرتني أن أترآه ترآته
  

      ؟ ملك الموت أو تفعل يا    فقال رسول اهللا
  
    . نعم، وبذلك أمرت وأمرت أن أطيعك   قال
  
    . يا محمد إن اهللا قد اشتاق إلى لقائك   فنظر النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى جبريل فقال له جبريل   قال
  

    . فقبض روحه   إمض لما أمرت به    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لملك الموت
  

ة البيت        ة، سمعوا صوتًا من ناحي يكم أهل البيت        فلما توفي النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وجاءت التعزي السالم عل
وا،            اهللا فثق ت، فب ًا من آل فائ ك، ودرآ ًا من آل هال ورحمة اهللا وبرآاته، إن في اهللا عزاء من آل مصيبة، وخلف

    . حرم الثوابوإياه فارجوا، فإنما المصاب من 
    . هذا الخضر عليه السالم  ؟ أتدرون من هذا   فقال علي رضي اهللا عنه

  
ة        ة، وترآ ر واحد من األئم وهذا الحديث مرسًال وفي إسناده ضعف بحال القاسم العمري هذا، فإنه قد ضعَّفه غي

    . بالكلية آخرون
  

فقط موصوًال   -م، عن جعفر، عن أبيه، عن جده فذآر منه قصة التعزية وقد رواه الربيع عن الشافعي، عن القاس
    . وفي اإلسناد العمري المذآور، قد نبهنا على أمره لئال يغتر به -
  

رحمن    د ال على أنه قد رواه الحافظ البيهقي عن الحاآم، عن أبي جعفر البغدادي، حدثنا عبد اهللا بن الحارث أو عب
ن   بن المرتعد الصغاني، ثنا  ابر ب أبو الوليد المخزومي، ثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ج

    . لما توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عزتهم المالئكة يسمعون الحس وال يرون الشخص   عبد اهللا قال
  

ًا    السالم عليكم أهل البيت ورحمة اهللا وبرآاته، إن في اهللا عزاء من آل مصيب   فقال ت، ودرآ ة، وخلفًا من آل فائ
    . من آل هالك، فباهللا فثقوا، وإياه فارجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  
ي ال البيهق م ق ن حديث     ث ه أصًال م ى أن ل دل عل اآلخر، وي د ب دهما يتأآ ا ضعيفان فأح نادان وإن آان ذان اإلس ه
    . جعفر، واهللا أعلم

  
ا            وأخبرنا أبو عبد اهللا الحافظ ن طلحة، ثن ا آامل ب ن مطر، ثن أنبأنا أبو بكر أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن بشر ب

ال   ك ق وا              عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مال ه أصحابه فبك لَّم أحدق ب ه وس ا قبض رسول اهللا صلَّى اهللا علي لم
ى أصحاب رسول اهللا      حوله واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية، جسيم صبي م التفت إل ح فتخطى رقابهم فبكى، ث

إلى اهللا       صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال ك، ف إن في اهللا عزاء من آل مصيبة، وعوضًا من آل فائت، وخلفًا من آل هال
    . فأنيبوا، وإليه فارغبوا، ونظره إليكم في الباليا فانظروا، فإن المصاب من لم يجبر، فانصرف

  
    ؟ تعرفون الرجل   ضهم لبعضفقال بع

  
    . هذا أخو رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الخضر ! نعم   فقال أبو بكر وعلي

  
    . عباد بن عبد الصمد ضعيف، وهذا منكر بمرة   ثم قال البيهقي

  
ن القاسم،       ام ب ا هش ن سعد، أنبأن ي حازم        وقد روى الحارث ابن أبي أسامة عن محمد ب ا صالح المري عن أب ثن

م دخلت        ه ويخرجون، ث ًا يصلون علي المدني أن رسول اهللا حين قبضه اهللا عز وجل دخل المهاجرون فوجًا فوج
نهن صوت وجزع          ان م اء، فك األنصار على مثل ذلك، ثم دخل أهل المدينة حتَّى إذا فرغت الرجال دخلت النس



 

نهن، فسمعن هزة في البيت ف      ول     آبعض ما يكون م ل يق إذا قائ رفن فسكتن ف ك،         ع إن في اهللا عزاء من آل هال
    . وعوض من آل مصيبة، وخلف من آل فائت، والمجبور من جبره الثواب، والمصاب من لم يجبره الثواب

  
  فصل فيما روي من معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته صلَّى اهللا عليه وسلَّم  
  

ر       حدثنا عبد   قال أبو بكر ابن أبي شيبة ي حازم، عن جري ن أب اهللا بن إدريس عن إسماعيل بن خالد، عن قيس اب
رو، فجعلت أحدِّثهما عن رسول         بن عبد اهللا البجلي قال آنت باليمن فلقينا رجلين من أهل اليمن ذا آالع وذا عم

    . له منذ ثالثإن آان ما تقول حقًا فقد مضى صاحبك على أج   فقاال لي   اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال
  
الوا    قال قبض رسول اهللا      فأقبلت وأقبال، حتَّى إذا آنا في بعض الطريق رفع لنا رآب من قبل المدينة فسألناهم فق

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم واستخلف أبو بكر والنَّاس صالحون
  
    . وجل أخبر صاحبك أنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء اهللا عز   فقاال لي   قال
  
    . ورجعنا إلى اليمن فلما أتينا أخبرت أبا بكر بحديثهم   قال
  
م معشر          أفال جئت بهم، فلما آان بعد قال لي ذو عمرو   قال رًا، إنك رك خب ي مخب ة وإن يا جرير إن لك علي آرام

تم م        أمرتم في آخر، وإذا آانت بالسيف آن ر ت ًا تغضبون غضب    العرب لن تزالوا بخير ما آنتم إذا هلك أمي لوآ
    . الملوك، وترضون رضى الملوك

  
    . هكذا رواه اإلمام أحمد والبخاري عن أبي بكر ابن أبي شيبة

  
    . وهكذا رواه البيهقي عن الحاآم، عن عبد اهللا بن جعفر، عن يعقوب بن سفيان عنه

  
ونس       وقال البيهقي ن ي د ب ا محم ا       أنبأنا الحاآم، أنبأنا علي بن المتوآل، ثن ن إسحاق الحضرمي، ثن وب ب ا يعق ، ثن

ين،     لقيني حبر باليمن وقال لي   زائدة عن زياد بن عالقة، عن جرير قال إن آان صاحبكم نبيًا، فقد مات يوم اإلثن
    . هكذا رواه البيهقي

  
ال         وقد قال اإلمام أحمد ر ق ة عن جري ن عالق اد ب ي      حدثنا أبو سعيد، ثنا زائدة، ثنا زي ال ل اليمن  ق ر ب ان     حب إن آ

    . صاحبكم نبيًا فقد مات اليوم
  

    . فمات يوم اإلثنين   قال جرير
  

ثم،           وقال البيهقي ن الهي د ب ا محم رو، ثن ن عم د ب أنبأنا أبو الحسين بن بشران المعدل ببغداد، أنبأنا أبو جعفر محم
وخي عن     ثنا سعيد ابن أبي آبير بن عفير بن آعب، حدثني عبد الحميد بن آعب بن علقمة بن آعب بن عدي التن

عمر بن الحارث بن علقمة بن آعب بن عدي التنوخي، عن عمرو بن الحارث، عن ناعم بن أجيل، عن آعب بن 
ال م       عدي ق لمنا، ث الم فأس ا اإلس لَّم فعرض علين ه وس ّي صلَّى اهللا علي ى النَّب رة إل ل الحي ن أه د م ي وف ت ف أقبل
الوا    انصرفن اب أصحابي وق لَّم فارت م        ا إلى الحيرة فلم نلبث أن جاءتنا وفاة النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس ًا ل ان نبي و آ ل
    . يمت

  
ه،       فقلت رًا دون قد مات األنبياء قبله، وثبت على إسالمي، ثم خرجت أريد المدينة فمررت براهب آنا ال نقطع أم

    . في صدري منه شيء أخبرني عن أمر أردته نفخ   فقلت له
  

ه             إئت باسم من األسماء، فأتيته بكعب فقال   فقال ه، فصفح في ذا السفر، لسفر أخرجه فألقيت الكعب في ألقه في ه
    . فإذا بصفة النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم آما رأيته، وإذا هو يموت في الحين الذي مات فيه

  
ال د   ق اني، وق ي إيم ى فاشتدت بصيرتي ف وجَّهني إل ده، ف ه وأقمت عن ه فأعلمت ي بكر رضي اهللا عن ى أب مت عل

م          م أعل ة اليرموك ول ه وآانت وقع ه، فأتيت ه بكتاب المقوقس فرجعت، ووجهني أيضًا عمر بن الخطاب فقدمت علي
    ؟ أعلمت أن الرُّوم قتلت العرب وهزمتهم   بها، فقال لي

  



 

    . آال   فقلت
  
    ؟ وِلَم   قال
  

    . إن اهللا وعد نبيه أن يظهره على الدين آله وليس بمخلف الميعاد   قلت
  
    . فإن نبيكم قد صدقكم قتلت الرُّوم واهللا قتل عاد   قال
  
ان ممن           قال يهم وآ ى عمر وإل ه، وأهدى إل ثم سألني عن وجوه أصحاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأخبرت

    . -وأحسبه ذآر العبَّاس  -بير أهدى إليه علي، وعبد الرحمن، والز
  

ن آعب،               قال آعب ي عدي ب ي في بن ديوان فرض ل ا أن فرض ال ة، فلم وآنت شريكًا لعمر في البز في الجاهلي
    . وهذا أثر غريب وفيه نبأ عجيب، وهو صحيح

  
  فصل ارتداد العرب بوفاته صلَّى اهللا عليه وسلَّم  
  

ة والنصرانية،    ولما توفي رسول   قال محمد بن إسحاق اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ارتدت العرب، واشرأبَّت اليهودي
ي بكر رضي       ى أب م اهللا عل ونجم النفاق، وصار المسلمون آالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم حتَّى جمعه

    . اهللا عنه
  

كة لما توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أآثر أهل م   قال ابن هشام
ن               ام سهيل ب وارى، فق ه فت يد رضي اهللا عن ن أس اب ب افهم عت ى خ ك، حتَّ همُّوا بالرجوع عن اإلسالم وأرادوا ذل

ال       لَّم وق ه وس اة رسول اهللا صلَّى اهللا علي زد       عمرو رضي اهللا عنه، فحمد اهللا وأثنى عليه ثم ذآر وف م ي ك ل إن ذل
    . م إال قوة، فمن رابنا ضربنا عنقه، فتراجع النَّاس وآفوا عما هموا به، فظهر عتاب بن أسيداإلسال

  
ن الخطاب         ه لعمر ب لَّم في قول ه وس ي  -فهذا المقام الذي أراد رسول اهللا صلَّى اهللا علي ه        يعن ع ثنيت حين أشار بقل

        . نهإنه عسى أن يقوم مقامًا ال تذم -حين وقع في األسارى يوم بدر 
  

اء               قلت ردة في أحي لَّم من ال ه وس اة رسول اهللا صلَّى اهللا علي د وف ع بع وسيأتي عما قريب إن شاء اهللا ذآر ما وق
آثيرة من العرب، وما آان من أمر مسيلمة بن حبيب المتنبئ باليمامة، واألسود العنسي باليمن، وما آان من أمر 

فاهة والجهل العظيم،           النَّاس حتَّى فاءوا و م من الس ه في حال ردَّته انوا علي ا آ رجعوا إلى اهللا تائبين نازعين عم
ي بكر          ة الصديق أب دي الخليف ى ي ه الحق عل الذي استفزهم الشيطان به، حتَّى نصرهم اهللا وثبَّتهم وردهم إلى دين

    . رضي اهللا عنه وأرضاه آما سيأتي مبسوطًا مبينًا مشروحًا، إن شاء اهللا
  
  فصل قصائد حسان بن ثابت رضي اهللا عنه في وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلَّم  
  

وقد ذآر ابن إسحاق وغيره قصائد لحسان بن ثابت رضي اهللا عنه في وفاة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ومن  
د األ    ي زي ن ثابت     أجلِّ ذلك وأفصحه وأعظمه ما رواه عبد الملك بن هشام رحمه اهللا عن أب نصاري أن حسان ب

     رضي اهللا عنه قال يبكي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

  منيٌر َوقد تعُفو الرسوُم َوتمهُد * بطيبَة رسٌم للرسوِل ومعهُد 
  

  بها ِمنبُر الهاِدي الذي آاَن َيصعُد * َوال تمَتحى اآلياُت ِمن داِر ُحرمٍة 
  

  لُه فيِه َمصلَّى َومْسِجُد  َوربٌع* وواضُح آياٍت وَباقي معالٍم 
  

  ِمن اهللا نوٌر ُيستضاُء َويوقُد * بها ُحجراٌت آاَن ينزُل َوْسَطها 
  

  َأتاها الَبال فاآلي ِمنها تجدُُّد * معارٌف لم تطمْس َعلى الَعْهِد آيُّها 
  



 

  َوقبرًا بها واراُه في التُّرِب ُملحُد * َعَرفُت بها َرْسَم الرَّسوِل َوعهدُه 
  
  عيوٌن َومثالها ِمَن الجنِّ تسعُد * ُت بها أبكي الرَّسوَل فَأسعدْت َظلل
  

  لها محصيًا نفِسي فنفسي تبلَُّد * ُيَذآِّرَن آالء الرَّسوِل وال أَرى 
  

  فظلت آلالِء الرَّسوِل ُتعدُِّد * ُمفجَّعةَّ قد شفَّها فقد أحمٍد 
  

  َقْد توجَُّد  ولكن لنْفسي بعُد ما* وما بلغْت مْن آلِّ أمٍر عشيرُه 
  

  َعلى َطَلِل الَقبِر الذي فيِه َأحَمُد * َأطالْت وقوفًا تذرُف العيُن َجهَدها 
  

  بالٌد َثوى فيها الرَّشيُد الُمَسدَُّد * َفبورآَت يا قبَر الرَّسوِل َوبوِرَآْت 
  

  عليِه الُتْرَب وقد غارْت بذلَك أسَعُد * تهيُل عليِه التُّرَب أيٍد وأعيٌن 
  

  عشيَة َعلُّوُه الثَّرى ال يوسَُّد * يَّبوا ِحلمًا َوِعلمًا َورحمًة لقْد َغ
  

  َوقد َوهنْت منهْم ظهوٌر وَأعضُد * وَراحوا بحزٍن ليَس فيهْم نبيُّهْم 
  

      َومن قْد بكتُه األرُض فالنَّاُس أآَمُد * ويبكوَن مْن تبِكي السَّمواُت يوَمُه 
  

  رزيَة يوٍم ماَت فيِه محمَُّد * رزيُة هالٍك  وهْل َعدَّلْت يومًا
  

  َوقد آان ذا نوٍر يغوُر َوينجُد * تقطََّع فيِه َمنزُل الوحي َعنُهُم 
  

  َوُينقُذ ِمْن هوِل الخزاَيا ويرشُد * يدلُّ على الرحمِن من يقتِدي بِه 
  

  معلُم صدٍق إْن يطيعوُه ُيسعُدوا * إماٌم لهم يهديُهُم الحقَّ جاهدًا 
  
  وإْن يحسُنوا فاُهللا بالخيِر أجوُد * فٌو عِن الزَّالِت يقبل عذرهْم ع
  

  فمن عنده تيسيُر ما يتشدَُّد * وإن ناَب أمٌر لم يقوموا بحملِه 
  

  دليٌل بِه نهُج الطَّريقِة ُيقصُد * فبيناُهْم في نعمِة اِهللا وسطُهْم 
  

  وا َويهتُدوا حريٌص على أْن يستقيُم* عزيٌز عليِه أن يجوروا عن الُهَدى 
  

  إلى آنٍف يحُنو عليهْم ويمِهُد * َعطوٌف َعليهم ال يثنى َجناُحُه 
  

  إلى نوِرِهْم منهْم مَن الموِت مقصُد * فبيناُهْم في ذلَك النُّوِر إْذ َغدا 
  

  يبكيه جفُن المرسالِت ويحمُد * فأصبَح محمودًا إلى اِهللا راجعًا 
  

  لغيبِة ما آاَنْت مَن الوحِي تعَهُد * وأمسْت بالُد الحرِم َوحشًا بقاُعها 
  

  فقيٌد يبكيِه بالٌط وغرقُد * ِقفارًا سوى معمورِة الّلحد ضاَفها 
  

  خالٌء له فيها َمقاٌم َومقعُد * ومسجُدُه فالموِحشاِت لفقدِه 
  



 

  دياٌر وعرصاٌت وربع ومولُد * وبالجمرِة الُكبرى لُه ثمَّ أوحشْت 
  

  وال أْعرفنَِّك الدَّهَر دمعك يجَمُد * ًة فبكي رسوَل اِهللا يا عيُن عبر
  

  على النَّاِس منها سابُغ يَتغمَِّد * ومالِك ال تبكيَن ذا النعمِة التي 
  

  لفقد الذي ال مثلُه الدَّهُر يوجُد * َفجوِدي عليِه بالُدموِع وأعولي 
  

  وال ِمثلُه حتَّى الِقيامِة ُيفقُد * وما فقَد الماضوَن مثَل محمًَّد 
  

  وأقرَب منه نائًال ال ينكَُّد * وأوفى ِذمًَّة بعَد ِذمٍَّة  أعفَّ
  

  إذا ضنَّ معطاًء بما آان يتَلُد * وأبذَل منه للطريِف وتالٍد 
  

  وأآرُم جدًا أبطحيًا يسوَُّد * وأآرَم صيتًا في البيوِت إذا انتَمى 
  

  دعائَم عٍز شاهقاٍت ُتشيَُّد * وأمنَع ذرواٍت وأثبَت في الُعال 
  
  وعودًا غذاُه المزُن فالعوِد أغيِد * بُت فرعًا في الفروع َومنبتًا وأث
  

  على أآرم الخيراِت َربُّ ممجَُّد * رباُه وليدًا فاستتْم بتماِمِه 
  

  فال الِعلُم محبوٌس وال الرأُي يفنِد * تناَهْت وصاُة المسلميَن بكفِّه 
  

  ن النَّاِس إّال عازُب القوِل مبعُد م* أقوُل وال يلفي لما ُقلُت عائٌب 
  

  لعلِّي به في جنِة الُخلِد مبعُد * وليَس هوائي نازعًا عن ثناِئِه 
  

  وفي نيِل ذاَك اليوِم أْسعى َوأجَهُد * مَع المصطَفى أرجو بذاَك ِجواَرُه 
  

ه      ن الحار      الروض  ( وقال الحافظ أبو القاسم السهيلي في آخر آتاب فيان ب و س ال أب د المطلب يبكي     ، وق ن عب ث ب
     رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
  وليَل َأخي المصيبِة فيِه طوُل * َأرقُت فباَت َليِلي ال يزوُل 

  
  أصيَب المسِلموَن بِه قليُل * وَأسعدني البكاُء وذاَك فيَما 

  
  عشيَة قيَل قْد ُقبَض الرَّسوُل * لقْد عُظَمْت مصيبُتَنا َوَجلَّْت 

  
  تكاُد ِبَنا َجوانبَها تميُل * َحْت َأرُضنا مما َعراَها َوَأْض

  
  يروُح بِه ويغُدو جبرئيُل * َفقْدنا الوحَي والتنزيَل فيَنا 

  
  نفوُس النَّاِس أو آرَبْت تسيُل * وذاَك أحقُّ ما سالْت َعليِه 

  
  بما يوحى إليِه وما يقوُل * نبٌي آاَن يجلو الشََّك عنَّا 

  
  علينا والرَّسول لنا دليُل * َشى ضالًال َوَيهديَنا َفال نخ

  
  وإْن لم تجزِعي ذاَك السَّبيُل * أفاطُم إْن جزعِت فذاَك عذٌر 



 

  
  وفيِه سيُد النَّاِس الرَّسوُل * فقبُر أبيِك سيُد آلَّ قبٍر 

  
  باب ميراث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم  
  

يئًا  بيان أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم لم يتر ك دينارًا، وال درهمًا، وال عبدًا، وال أمًة، وال شاًة، وال بعيرًا، وال ش
    . يورث عنه، بل أرضًا جعلها آلها صدقة هللا عز وجل

  
ًا صلوات اهللا   ده ميراث ا بع ا أو يترآه ن أن يسعى له د اهللا م ا هي عن ده آم ر عن ذافيرها آانت أحق دنيا بح إن ال ف

    . النَّبّيين والمرسلين، وسلم تسليمًا آثيرًا دائمًا إلى يوم الدِّينوسالمه عليه، وعلى إخوانه من 
  

ما ترك رسول اهللا صلَّى     حدثنا قتيبة، ثنا أبو األحوص عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث قال   قال البخاري
ي ه البيضاء الت ًة، إال بغلت دًا، وال أم ًا، وال عب ارًا، وال درهم لَّم دين ه وس ا، وسالحه، وأرضًا  اهللا علي ان يرآبه آ

    . جعلها البن السبيل صدقة
  

فيان      وص، وس ي األح ن أب ددة ع ن طرق متع ن صحيحه م اآن م ي أم رواه ف لم، ف اري دون مس ه البخ رد ب انف
    . الثوري، وزهير بن معاوية

  
ن أ        ونس اب ي إسحاق       ورواه التِّرمذي من حديث إسرائيل، والنسائي أيضًا من حديث ي م عن أب ي إسحاق، آله ب

ة بنت الحارث أم       عمرو بن عبد اهللا السبيعي، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ابن أبي ضرار أخي جويري
    . المؤمنين رضي اهللا عنهما به

  
قيق، عن مسروق، عن                 وقد رواه اإلمام أحمد ر عن األعمش، عن ش ن نمي ا األعمش واب ة، ثن و معاوي حدثنا أب

    . ما ترك رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم دينارًا، وال درهمًا، وال شاًة، وال بعيرًا، وال أوصى بشيء   التعائشة ق
  

ن            ليمان ب ددة عن س ن ماجه من طرق متع ائي، واب و داود، والنس وهكذا رواه مسلم منفردًا به عن البخاري، وأب
ؤمنين عائشة الصدِّيقة بنت       مهران األعمش، عن شقيق بن سلمة أبي وائل، عن مسروق ب ن األجدع، عن أم الم

    . الصديق، حبيبة حبيب اهللا المبرأة من فوق سبع سموات رضي اهللا عنها وأرضاها
  

رك      حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عائشة قالت    وقال اإلمام أحمد ا ت م
    . رًا، وال درهمًا، وال أمًة، وال عبدًا، وال شاًة، وال بعيرًارسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم دينا

  
ه         وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عائشة   رك رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا ت م

    . وسلَّم دينارًا، وال درهمًا، وال شاًة، وال بعيرًا
  

    . مةوأآثر علمي وأشك في العبد واأل   قال سفيان
  

    . عن بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي به  الشمائل ( وهكذا رواه التِّرمذي في 
  

رك رسول       وحدثنا وآيع، ثنا مسعر عن عاصم ابن أبي النجود، عن زر، عن عائشة قالت      قال اإلمام أحمد ا ت م
    . ، وال شاًة، وال بعيرًااهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم دينارًا، وال درهمًا، وال عبدًا، وال أمًة

  
    . هكذا رواه اإلمام أحمد من غير شك

  
د       ن عب د ب ا محم وب، ثن وقد رواه البيهقي عن أبي زآريا ابن أبي إسحاق المزآي، عن أبي عبد اهللا محمد بن يعق

رسول اهللا   تسألوني عن ميراث   قالت عائشة   الوهاب، أنبأنا جعفر بن عون، أنبأنا مسعر عن عاصم، عن زر قال
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم ما ترك رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم دينارًا، وال درهمًا، وال عبدًا، وال وليدًة

  
    . وال شاًة وال بعيرًا   أراه قال   قال مسعر

  



 

رك رسول اهللا صلى اهللا      وأنبأنا مسعر عن عدي بن ثابت، عن علي بن الحسين قال   قال ارًا،     ما ت لم دين ه وس علي
    . وال درهمًا، وال عبدًا، وال وليدًة

  
ه       وقد ثبت في الصحيحين من حديث األعمش عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . وسلَّم اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل، ورهنه درعًا من حديد
  

ري، عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة رضي اهللا وفي لفظ للبخاري رواه عن قبيصة، عن الثو
    . توفي النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثين   عنها قالت

  
ا قالت   وفي     ورواه البيهقي من حديث يزيد بن هارون عن الثوري، عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود عنه ت

    . هللا عليه وسلَّم ودرعه مرهونة بثالثين صاعًا من شعيرالنَّبّي صلَّى ا
  

    . رواه البخاري عن محمد بن آثير، عن سفيان   ثم قال
  

د                  ثم قال البيهقي ن محم ر ب ا جعف ه العسكري، ثن ن حموي د ب و بكر محم ا أب دان، أنبأن ن عب د ب أنبأنا علي بن أحم
ز شعير،         ان عن قتادة، عن أنس قالالقالنسي، ثنا آدم، ثنا شيب ى خب لَّم عل ه وس لقد دعي رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . وإهالة سنخة
  

د صاع        ولقد سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول   قال أنس د آل محم والذي نفس محمد بيده ما أصبح عن
    .   بر، وال صاع تمر

  
ى            وإن له يومئذ تسع ن ه حتَّ ا ب ا يفتكه ا وجد م ًا فم ه طعام ة وأخذ من سوة، ولقد رهن درعًا له عند يهودي بالمدين

    . مات صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

    . وقد روى ابن ماجه بعضه من حديث شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة به
  

ة،         وقال اإلمام أحمد ا هالل عن عكرم ت، ثن ا ثاب ه        حدثنا عبد الصمد، ثن ّي صلَّى اهللا علي اس أن النَّب ن عبَّ عن اب
وم أموت            وسلَّم نظر إلى أحد فقال ه في سبيل اهللا، أموت ي ا أنفق والذي نفسي بيده ما يسرني ُأحدًا آلل محمد ذهب

    .   وعندي منه ديناران إال أن أرصدهما لدين
  
دًا،    قال ين صاعًا من           فمات فما ترك دينارًا، وال درهمًا، وال عب د يهودي بثالث ًا عن رك درعه رهن دًة، فت وال ولي

    . شعير
  

دي                  اب العب ن خب د، عن هالل ب ن يزي ة الجمحي، عن ثابت ب ن معاوي د اهللا ب ن ماجه عن عب وقد روى آخره اب
    . الكوفي به، وألوله شاهد في الصحيح من حديث أبي ذر رضي اهللا عنه

  
ن    -ثنا هالل   -هو ابن يزيد  -حدثنا ثابت    الصمد، وأبو سعيد، وعفان قالوا حدثنا عبد   وقد قال اإلمام أحمد هو اب

ر في     -خباب  د أث عن عكرمة، عن ابن عبَّاس أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم دخل عليه عمر وهو على حصير ق
    . يا نبي اهللا لو اتخذت فراشًا أوثر من هذا   جنبه فقال

  
م        مال    فقال ار، ث ي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إال آراآب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نه

    .   راح وترآها
  

تفرد به أحمد وإسناده جيد، وله شاهد من حديث ابن عبَّاس عن عمر في المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول اهللا 
ه          صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وقصة اإليالء، وسيأت ه السالم، وترآ ده علي ان زه اآله في بي ا ش ره مم ي الحديث مع غي

    . الدنيا وإعراضه عنها، وإطراحه لها، وهو مما يدل على ما قلناه من أنه عليه السالم لم تكن الدنيا عنده ببال
  

ن     دخلت أنا وشداد بن معقل على    حدثنا سفيان، ثنا عبد العزيز بن رفيع قال   وقال اإلمام أحمد ال اب اس فق ن عبَّ اب
    . ما ترك رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إال ما بين هذين اللوحين   عبَّاس

  



 

    . ودخلنا على محمد بن علي فقال مثل ذلك   قال
  

    . وهكذا رواه البخاري عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة به
  

سألت عبد اهللا ابن أبي أوفى أأوصى النَّبّي صلَّى    حة قالحدثنا أبو نعيم، ثنا مالك بن مغول عن طل   وقال البخاري
    ؟ اهللا عليه وسلَّم

  
    ! ال   فقال

  
    ؟ آيف آتب على النَّاس الوصية أو ُأمروا بها   فقلت

  
    . أوصى بكتاب اهللا عز وجل   قال
  

    . ن مغول بهوقد رواه البخاري أيضًا، ومسلم، وأهل السنن إال أبا داود من طرق عن مالك ب
  

    . حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من حديث مالك بن مغول   وقال التِّرمذي
  

ا صلوات اهللا وسالمه          تنبيه ان يختص به ياء آ قد ورد أحاديث آثيرة سنوردها قريبا بعد هذا الفصل في ذآر أش
نم، و   ل، وغ اب،     عليه في حياته من دور ومساآن نسائه، وإماء، وعبيد، وخيول، وإب ار، وثي ة، وحم سالح، وبغل

ه منجزا،     وأثاث، وخاتم، وغير ذلك مما سنوضحه بطرقه ودالئله، فلعله عليه السالم تصدَّق بكثير منها في حيات
ي                ه من األرضين من بن ه اهللا ب ا خصَّ ه مع م ا أرصده من أمتعت ده، وأرصد م وأعتق من أعتق من إمائه وعبي

ن، على ما سنبينه إن شاء اهللا، إال أنه لم يخلِّف من ذلك شيئًا يورث عنه النضير وخيبر وفدك في مصالح المسلمي
    . قطعًا، لما سنذآره قريبًا، وباهللا المستعان

  
     ال نورث    باب بيان أنه عليه السالم قال

  
ال    رة يبلِّغ به وقال مرةحدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هري   قال اإلمام أحمد ال رسول اهللا      ق ق

    .   ال يقتسم ورثتي دينارًا، وال درهمًا، ما ترآت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامي فهو صدقة    صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

و  د   وقد رواه البخاري ومسلم، وأبو داود، من طرق، عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عبد اهللا ابن ذآ ان، عن عب
ال       لَّم ق ه وس رة أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا         الرحمن بن هرمز األعرج، عن أبي هري ارًا م ي دين ال يقتسم ورثت

    .   ترآت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة
  

ن شهاب، عن ع           لفظ البخاري، ثم قال البخاري ك، عن اب لمة عن مال روة، عن عائشة أن   حدثنا عبد اهللا بن مس
ي بكر    أزواج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم حين توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أردن أن يبعثن عثمان إلى أب

      ؟ ال نوِّرث ما ترآنا صدقة    أليس قد قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   ليسألنه ميراثهن فقالت عائشة
  

ذه                وهكذا ر ه، فه ك ب م عن مال ة، آله ي، والنسائي عن قتيب و داود عن القعنب ى، وأب ن يحي ى ب واه مسلم عن يحي
ه صدقة       -إحدى النساء الوارثات إن لو قدر ميراث  ا ترآ لَّم جعل م قد اعترفت أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

ا     ال ميراثًا، والظاهر أن بقية أمهات المؤمنين وافقنها على ما روت، وت إن عبارته ك، ف ذآرن ما قالت لهن من ذل
    . تؤذن بأن هذا أمر مقرر عندهن، واهللا أعلم

  
حدثنا إسماعيل بن أبان، ثنا عبد اهللا بن المبارك عن يونس، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة      وقال البخاري

    .   ال نورِّث ما ترآنا صدقة    أن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال
  

ا معمر              ال نورِّث ما ترآنا صدقة    باب قول رسول اهللا -وقال البخاري  ام، أنبأن ا هش د، ثن ن محم د اهللا ب دثنا عب ح
عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة والعبَّاس أتيا أبا بكر رضي اهللا عنه يلتمسان ميراثهما من رسول 

    . سلَّم، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك، وسهمه من خيبراهللا صلَّى اهللا عليه و
  



 

ال نوّرث ما ترآنا صدقة، إنما يأآل آل محمد من     سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول   فقال لهما أبو بكر
    .   هذا المال

  
    . عليه وسلَّم يصنعه فيه إال صنعتهواهللا ال أدع أمرًا رأيت رسول اهللا صلَّى اهللا    قال أبو بكر

  
    . فهجرته فاطمة فلم تكلِّمه حتَّى ماتت   قال
  

    . وهكذا رواه اإلمام أحمد عن عبد الرزاق، عن معمر
  

ثم رواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن آيسان، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة أن     
    . اة رسول اهللا ميراثها مما ترك مما أفاء اهللا عليهفاطمة سألت أبا بكر بعد وف

  
ا صدقة       إن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال   فقال لها أبو بكر ا ترآن ا        ال نورث م ة وهجرت أب فغضبت فاطم

    . بكر فلم تزل مهاجرته حتَّى توفيت
  
اة رسول اهللا صلَّى اهللا      قال ام           وعاشت فاطمة بعد وف ال اإلم ذا ق ام الحديث هك لَّم ستة أشهر، وذآر تم ه وس  علي
        . أحمد

  
ل، عن         المغازي ( وقد روى البخاري هذا الحديث في آتاب  ث، عن عقي ر، عن اللي من صحيحه عن ابن أبي بكي

يًال،       الزُّهري، عن عروة، عن عائشة آما تقدم، وزاد ي ل ا عل ا،        فلما توفيت دفنه ا بكر وصلى عليه ؤذن أب م ي ول
ر      ي بك التمس مصالحة أب اس، ف وه النَّ ٌي وج تنكر عل ت اس ا توفي ة، فلم اة فاطم ه حي اس وج ن النَّ ي م ان لعل وآ

إيتنا وال يأتنا معك أحد، وآره أن يأتيه عمر لما علم من    ومبايعته، ولم يكن بايع تلك األشهر فأرسل إلى أبي بكر
    . واهللا ال تدخل عليهم وحدك   شدة عمر، فقال عمر

  
    . واهللا آلتينهم  ؟ وما عسى أن يصنعوا بي   قال أبو بكر

  
ك،        فانطلق أبو بكر رضي اهللا عنه وقال اقه اهللا إلي رًا س إنا قد عرفنا فضلك، وما أعطاك اهللا، ولم ننفس عليك خي

    . اهللا عليه وسلَّم أن لنا في هذا األمر نصيبًاولكنكم استبددتم باألمر، وآنا نرى لقرابتنا من رسول اهللا صلَّى 
  

    . فلم يزل علي يذآر حتَّى بكى أبو بكر رضي اهللا عنه
  

ذي شجر             وقال ا ال ي، وأم ي أن أصل من قرابت لَّم أحب إل والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
م          ر، ول ا عن الخي م آل فيه إني ل وال ف ذه األم لَّم إال         بينكم في ه ه وس رًا صنعه رسول اهللا صلَّى اهللا علي رك أم أت

ة،       ه عن البيع ي وتخلُّف صنعته، فلما صلى أبو بكر رضي اهللا عنه الظهر رقي على المنبر فتشهَّد، وذآر شأن عل
م         ه ل ابقته، وحدَّث أن ر، وذآر فضيلته وس وعذره بالذي اعتذر به، وتشهد علي رضي اهللا عنه فعظم حق أبي بك

ي     يحمله ى عل اس عل على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، ثم قام إلى أبي بكر رضي اهللا عنهما فبايعه، فأقبل النَّ
    . أحسنت وآان النَّاس إلى علي قريبًا حين راجع األمر بالمعروف   فقالوا

  
ددة عن الزُّهري، عن عروة،       عن عائشة    وقد رواه البخاري أيضًا، ومسلم، وأبو داود، والنسائي من طرق متع

    . بنحوه
  

ة          ا بيع ة رضي اهللا عنه اة فاطم د وف ه بع فهذه البيعة التي وقعت من علي رضي اهللا عنه ألبي بكر رضي اهللا عن
ة، وصحَّحه      ن خزيم ا رواه اب مؤآدة للصلح الذي وقع بينهما، وهي ثانية للبيعة التي ذآرناها أوًال يوم السقيفة آم

ي مجان  ن عل م يك اج، ول ن الحج لم ب ده   مس ان يصلي وراءه، ويحضر عن ل آ هر ب تة األش ذه الس ر ه ي بك ًا ألب ب
    . للمشورة، ورآب معه إلى ذي القصة، آما سيأتي

  
م   وفي صحيح البخاري أن أبا بكر رضي اهللا عنه صلى العصر بعد وفاة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بليال، ث

ول     خرج من المسجد، فوجد الحسن بن علي يلعب مع الغلم  ه وجعل يق ى آاهل ه عل ّي        ان فاحتمل أبي شبه النَّب ا ب ي
ا              ايع قبله م يب ًا ل رواة أن علي د بعض ال ة اعتق ة الثاني ذه البيع ا وقعت ه ليس شبيهًا بعلي، وعلي يضحك، ولكن لم

    . فنفى ذلك، والمثبت مقدم على النافي، آما تقدم وآما تقرر، واهللا أعلم



 

  
إن         وأما تغضُّب فاطمة رضي اهللا ع ه، ف ا وجه ا أدري م ه وأرضاه فم نها وأرضاها على أبي بكر رضي اهللا عن

ا رسول اهللا صلَّى     آان لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله، وهو ما رواه عن أبيه
ال   ه ق ا صدقة        اهللا عليه وسلَّم أن ا ترآن ورث م اد لنص الشار        ال ن ل سؤالها      وهي ممن تنق ا قب ي عليه ذي خف ع ال

يس يظن     ه، ول الميراث آما خفي على أزواج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم حتَّى أخبرتهن عائشة بذلك ووافقنها علي
د        ك آيف وق اه من ذل اها وحاش بفاطمة رضي اهللا عنها أنها اتهمت الصديق رضي اهللا عنه فيما أخبرها به، حاش

د              وافقه على رواية هذا الحد  ن عب اس ب ب، والعبَّ ي طال ن أب ي اب ان، وعل ن عف ان ب ن الخطاب، وعثم يث عمر ب
رة،    و هري المطلب، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد اهللا، والزبير بن العوام، وسعد ابن أبي وقاص، وأب

ه لو  ع    وعائشة رضي اهللا عنهم أجمعين آما سنبينه قريبًا، ولو تفرَّد بروايته الصديق رضي اهللا عن ى جمي جب عل
    . أهل األرض قبول روايته، واالنقياد له في ذلك

  
ا،       ا ينظر فيه ًا، أن يكون زوجه وإن آان غضبها ألجل ما سألت الصديق إذ آانت هذه األراضي صدقة ال ميراث

رى أن     و ي لَّم فه ا     فقد اعتذر بما حاصله أنه لما آان خليفة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس ه أن يعمل بم فرضًا علي
ال    ذا ق ان       آان يعمله رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، ويلي ما آان يليه رسول اهللا، وله رًا آ ي واهللا ال أدع أم وإن

ذا الهجران          يصنعه فيه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إال صنعته قال ت، وه ى مات ه حتَّ م تكلم فهجرته فاطمة فل
و             والحالة هذه  يهم، ول ا ال يعن ببه فيم وا أنفسهم بس ًال طويًال، وأدخل رًا عريضًا وجه ة الرافضة ش فتح على الفرق

    . تفهَّموا األمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله، وقبلوا منه عذره الذي يجب على آل أحد قبوله
  

  بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم على ذلك 
  

ن الحدثان،         حدثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب قال   قال البخاري ن أوس ب ك ب ي مال أخبرن
ى      وآان محمد بن خبير بن مطعم ذآر لي ذآرًا من حديثه ذلك فانطلقت حتَّى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتَّ

    . أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفا
  

    ؟ عبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعدهل لك في عثمان، و   فقال
  
    . فأذن لهم ! نعم   قال
  

    ؟ هل لك في علي وعبَّاس   ثم قال
  
    ! نعم   قال
  

    . يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا   قال عبَّاس
  
ال نورِّث ما     ليه وسلَّم قالأنشدآم باهللا الذي بإذنه تقوم السماء واألرض هل تعملون أن رسول اهللا صلَّى اهللا ع   قال

    ؟ يريد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم نفسه    ؟ ترآنا صدقة
  

ال       قال الرهط اس فق ي، وعبَّ ى عل ال            قد قال ذلك، فأقبل عل د ق لَّم ق ه وس ان أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي هل تعلم
    ؟ ذلك

  
    . قد قال ذلك   قاال
  

م يعطه      ن الخطابقال عمر ب فإني أحدِّثكم عن هذا األمر، إن اهللا آان قد خص لرسول اهللا في هذا الفيء بشيء ل
ه        } َقِديٌر { إلى قوله   ]    الحشر [   } َوَما َأَفاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه {    أحدًا غيره قال فكانت خالصة لرسول اهللا صلَّى اهللا علي

ان           وسلَّم واهللا ما احتا ال، فك ذا الم ا ه ي منه ى بق يكم حتَّ ا ف ا وبثه د أعطاآموه زها دونكم، وال استأثرها عليكم، لق
ال اهللا،       ه مجعل م ي فيجعل ا بق رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ م

    ؟ فعمل بذلك رسول اهللا حياته، أنشدآم باهللا هل تعلمون ذلك
  
    . نعم   لواقا
  



 

    ؟ أنشدآما باهللا هل تعلمان ذلك   ثم قال لعلي وعبَّاس
  
ا          فتوفى اهللا نبيه فقال أبو بكر رضي اهللا عنه ! نعم   قاال لَّم فقبضها، فعمل بم ه وس أنا ولي رسول اهللا صلَّى اهللا علي

لَّم           عمل به رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثم توفى اهللا أبا بكر فقلت ه وس ي رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي ول ا ول أن
دة      ا واح اني آلمتكم م جئتم ر، ث و بك لَّم وأب ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي ل رس ا عم ا بم ل فيه نتين أعم فقبضتها س

ا فقلت    إن    وأمرآما جميع حتَّى جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا ليسألني نصيب امرأته من أبيه
ا        شئتما د وم السماء واألرض ال أقضي فيه ه تق ذي بإذن واهللا ال فعتها إليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، ف

    . قضاًء غير ذلك حتَّى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إلي، فأنا أآفيكماها
  

    . رق عن الزُّهري بهوقد رواه البخاري في أماآن متفرقة من صحيحه، ومسلم، وأهل السنن من ط
  

لَّم واهللا              وفي رواية في الصحيحين فقال عمر ه وس ا عمل رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا بم و بكر فعمل فيه فوليها أب
ر،   يعلم أنه صادق بار، راشد، تابع للحق، ثم وليتها فعملت فيها بما عمل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وأبو بك

و         واهللا يعلم إني صادق ا عمل رسول اهللا، وأب ا بم تعمال فيه ا ل دفعتها إليكم ، بار، راشد، تابع للحق، ثم جئتماني ف
    ؟ بكر، وعملت فيها أنا أنشدآم باهللا أدفعتها إليهم بذلك

  
    ! نعم   قالوا

  
    ؟ أنشدآما باهللا هل دفعتها إليكما بذلك   ثم قال لهما

  
    . نعم   قاال
  
    . ال والذي بإذنه تقوم السماء واألرض ! ضاء غير ذلكأفتلتمسان مني ق   قال
  

سمعت عمر يقول لعبد الرحمن،    حدثنا سفيان عن عمرو، عن الزُّهري، عن مالك بن أوس قال   وقال اإلمام أحمد
يه وسلَّم نشدتكم باهللا الذي تقوم السماء واألرض بأمره أعلمتم أن رسول اهللا صلَّى اهللا عل   وطلحة، والزبير، وسعد

      ؟ ال نورِّث ما ترآنا صدقة    قال
  

    . نعم   قالوا
  

    . على شرط الصحيحين
  

ا          -بعد تفويض النظر إليهم واهللا أعلم  -وآان الذي سأاله    قلت ا النظر فيجعل لكل واحد منهم هو أن يقسم بينهم
ًا، وآأنه ان وارث ه آ در أن و ق األرض ل تحقه ب ان يس ا آ نهمنظر م ة من الصحابة، م ديهما جماع ين أي دما ب ا ق    م

    . عثمان، وابن عوف، وطلحة، والزبير، وسعد، وآان قد وقع بينهما خصومة شديدة بسبب إشاعة النظر بينهما
  

أن عمر         فقالت الصحابة الذين قدموهم بين أيديهما يا أمير المؤمنين إقض بينهما، أو أرح أحدهما من اآلخر، فك
ى           رضي اهللا و في الصورة الظاهرة محافظة عل راث ول ا يشبه قسمة المي  عنه تحرَّج من قسمة النظر بينهما بم

فامتنع عليهم آلهم وأبى ذلك أشد اإلباء رضي اهللا عنه    ال نورِّث ما ترآنا صدقة    امتثال قوله صلَّى اهللا عليه وسلَّم
ه           وأرضاه ثم إن عليًا، والعبَّاس استمرا على م ان، فغلب ن عف ان ب ان عثم ى زم ًا إل ا جميع ه ينظران فيه ا آانا علي

    . عليها علي وترآها له العبَّاس بإشارة ابنه عبد اهللا رضي اهللا عنهما بين يدي عثمان
  

ذا الحديث وألفاظه في مسندي                د تقصيت طرق ه ويين، وق دي العل نده، فاستمرت في أي آما رواه أحمد في مس
ا رواه عن      الشيخين أبي بكر وعم دًا ضخمًا مم ا مجل ر رضي اهللا عنهما، فإني وهللا الحمد جمعت لكل واحد منهم

وم،      ا الي ه المصطلح عليه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، ورآه من الفقه النافع الصحيح، ورتبته على أبواب الفق
ة    العموم في اآلي النص      وقد روينا أن فاطمة رضي اهللا عنها احتجت أوًال بالقياس وب ا الصديق ب ة، فأجابه الكريم

    . على الخصوص بالمنع في حق النَّبّي، وأنها سلمت له ما قال، وهذا هو المظنون بها رضي اهللا عنها
  

ي بكر        وقال اإلمام أحمد ة قالت ألب لمة أن فاطم    حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو، عن أبي س
    ؟ إذا متمن يرثك 



 

  
    . ولدي وأهلي   قال
  

    ؟ فما لنا ال نرث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قالت
  

ان رسول اهللا صلَّى اهللا         إن النَّبّي ال يورث    سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول   فقال ولكني أعول من آ
    . رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ينفقعليه وسلَّم يعول، وأنفق على من آان 

  
ي                رو، عن أب ن عم د ب د الطيالسي، عن محم و الولي ى، عن أب ن المثن د ب وقد رواه التِّرمذي في جامعه عن محم

    . سلمة، عن أبي هريرة فذآره بوصل الحديث
  

    . حسن صحيح غريب   وقال التِّرمذي
  

د  دث    فأما الحديث الذي قال اإلمام أحم ن              ح د ب ن فضيل عن الولي د ب ا محم يبة، ثن ي ش ن أب د اب ن محم د اهللا ب نا عب
ي بكر أأنت ورثت              جميع، عن أبي الطفيل قال ى أب ة إل لَّم أرسلت فاطم ه وس لما قبض رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    ؟ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أم أهله
  

    . ال بل أهله   فقال
  

    ؟ ول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّمفأين سهم رس   فقالت
  

ذي           إني سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول   فقال أبو بكر ه لل م قبضه جعل ة، ث ًا طعم إن اهللا إذا أطعم نبي
    . فرأيت أن أرده على المسلمين   يقوم من بعده

  
    . وسلَّم فأنت وما سمعت من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه   قالت

  
ارة،            ة ونك ذا الحديث غراب ي لفظ ه ه، فف ن فضيل ب د ب وهكذا رواه أبو داود عن عثمان ابن أبي شيبة، عن محم

ا   ه قوله ا سمعت       ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة، وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك، وأحسن ما في أنت وم
ا   من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وهذا هو ا ا، ودينه لصواب والمظنون بها والالئق بأمرها وسيادتها، وعلمه

    . رضي اهللا عنها
  

ه                 دمناه، فتعتبت علي ا ق ك لم ى ذل ا إل م يجبه ذه الصدقة، فل ى ه اظرًا عل ا ن ذا أن يجعل زوجه وآأنها سألته بعد ه
رسول اهللا صلَّى   بسبب ذلك وهي امرأة من بنات آدم تأسف آما يأسفون، وليست بواجبة العصمة مع وجود نص

    . اهللا عليه وسلَّم ومخالفة أبي بكر الصديق رضي اهللا عنها
  

    . وقد روينا عن أبي بكر رضي اهللا عنه أنه تـََرضَّا فاطمة وتالينها قبل موتها، فرضيت رضي اهللا عنها
  

ن عب             قال الحافظ أبو بكر البيهقي   د ب دثنا محم وب، ح ن يعق د ب د اهللا محم و عب ا أب ن     أنبأن دان ب ا عب اب، ثن د الوه
ال    ا        عثمان العتكي بنيسابور، أنبأنا أبو حمزة عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن الشعبي ق ة أتاه ا مرضت فاطم لم

    ؟ يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك   أبو بكر الصديق فاستأذن عليها فقال علي
  

    ؟ أتحب أن آذن له   فقالت
  
    ! نعم   قال
  

ت ل ال فأذن اها فق ا يترّض دخل عليه اء مرضاة اهللا      ه ف يرة إال ابتغ ل، والعش ال، واأله دار والم ا ترآت ال واهللا م
    . ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترّضاها حتَّى رضيت

  
وهذا إسناد جيد قوي، والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي، وقد اعترف علماء أهل 

    . ت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلكالبي



 

  
أنبأنا محمد ابن عبد اهللا الحافظ، حدثنا أبو عبد اهللا الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي،      قال الحافظ البيهقي

ي طالب        ثنا نصر بن علي، ثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق قال ن أب ي اب ن عل    قال زيد بن علي بن الحسين ب
    /     . فلو آنت مكان أبي بكر لحكمت بما حكم به أبو بكر في فدك أما أنا

  
    . فصل النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ال يورث

  
ا ال           وا أنفسهم فيم ه، وأدخل أتهم تأويل ا ي ه، ولم م ب م له وقد تكلَّمت الرافضة في هذا المقام بجهل، وتكلفوا ما ال عل

   ن يرد خبر أبي بكر رضي اهللا عنه فيما ذآرناه بأنه مخالف للقرآن حيث يقول اهللا تعالىيعنيهم، وحاول بعضهم أ
    .  ]    النمل [ اآلية   } َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد { 

  
ِرُث مِ   * َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِلّيًا  {    إخبارًا عن زآريا أنَّه قال   وحيث قال تعالى ي َوَي ُه َربِّ   َيِرُثِن وَب َواْجَعْل ْن آِل َيْعُق

    .  ] -   مريم [   } َرِضّيًا
  

     واستداللهم بهذا باطل من وجوه
  

وة أي     } َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد {    أن قوله   أحدها ك والنب ه من           إنما يعني بذلك في المل ان يلي ا آ ده فيم ًا بع اه قائم جعلن
ذلك     الملك وتدبير الرعايا، و وة، آ ك والنب ه المل الحكم بين بني إسرائيل، وجعلناه نبيًا آريمًا آأبيه، وآما جمع ألبي

رون            ه أوالد آثي ان ل ر من المفسرين آ ره آثي ا ذآ ال، ألن داود آم ة الم جعل ولده بعده، وليس المراد بهذا وراث
ة ال    يقال ده في        مائة، فلم اقتصر على ذآر سليمان من بينهم لو آان المراد وراث ام بع ة القي راد وراث ا الم ال، إنم م

    .  } َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوَد {    النبوة والملك، ولهذا قال
  

ينُ     { وقال  ُل اْلُمِب َو اْلَفْض َذا َلُه دها من      ]    النمل  [   } َياَأيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْيِر َوُأوِتيَنا ِمْن ُآلِّ َشْيٍء ِإنَّ َه ا بع وم
    . اآليات

  
    . بما فيه الكفاية، وهللا الحمد والمنة آثيرًا  التفسير ( وقد أشبعنا الكالم على هذا في آتابنا 

  
ه في           دًا ليرث ر من أن يسأل اهللا ول ده أحق دنيا آانت عن وأما قصة زآريا فإنه عليه السالم من األنبياء الكرام، وال

يأآل من آسب يده آما رواه البخاري، ولم يكن ليدخر منها فوق قوته حتَّى يسأل اهللا  وإنما آان نجارًا  ؟ ماله آيف
ي إسرائيل،                  ام بمصالح بن وة والقي ه في النب دًا صالحًا يرث ا سأل ول ال وإنم ه م ان ل و آ ه أن ل ولدًا يرث عنه مال

    . وحملهم على السداد
  

ًا    * َعْبَدُه َزَآِريَّا  ِذْآُر َرْحَمِة َربَِّك* آهيعص  {    ولهذا قال تعالى َداًء َخِفّي ُه ِن ُم     * ِإْذ َناَدى َربَّ َن اْلَعْظ ي َوَه اَل َربِّ ِإنِّ َق
اِقرًا َفهَ  * ِمنِّي َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيبًا َوَلْم َأُآْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقّيًا  ْب َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َوَراِئي َوَآاَنِت اْمَرَأِتي َع

    .  ] -   مريم [   . القصة بتمامها  } َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضّيًا* ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِلّيًا 
  

    . المنةالنبوة، آما قررنا ذلك في التفسير وهللا الحمد و   يعني  } َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب* َوِلّيًا  {    فقال
  

ال               لَّم ق ه وس ي بكر أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي رة، عن أب ي هري لمة عن أب ي س ة أب ّي ال      وقد تقدم في رواي النَّب
    .   يورث

  
    . وهذا اسم جنس يعم آل األنبياء

  
    . وقد حسنه التِّرمذي

  
    .   نحن معشر األنبياء ال نورث    وفي الحديث اآلخر

  
نعقد        والوجه الثاني ا س ا، آم أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قد ُخصَّ من بين األنبياء بأحكام ال يشارآونه فيه

ا رواه     ان م ذلك لك له بابًا مفردًا في آخر السيرة إن شاء اهللا، فلو قدر أن غيره من األنبياء يورثون وليس األمر آ



 

م           من ذآرنا من الصحابة الذين منهم  ذا الحك ًا لتخصيصه به ي مبين ان وعل و بكر وعمر وعثم ة؛ أب األئمة األربع
    . دون ما سواه

  
ان        والثالث اء سواء آ أنه يجب العمل بهذا الحديث، والحكم بمقتضاه آما حكم به الخلفاء، واعترف بصحته العلم

    . من خصائصه أم ال
  

أن يكون     ما ترآنا صدقة     إذ يحتمل من حيث اللفظ أن يكون قوله عليه السالم   ترآناه صدقة ال نورِّث ما    فإنه قال
   خبرًا عن حكمه أو حكم سائر األنبياء معه، على ما تقدم وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون إنشاء وصيته آأنه يقول

ال األول   ال نورث ألن جميع ما ترآناه صدقة، ويكون تخصيصه من  حيث جواز جعله ماله آله صدقة، واالحتم
    . أظهر وهو الذي سلكه الجمهور

  
وقد يقوِّي المعنى الثاني بما تقدم من حديث مالك وغيره عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة أن رسول  

    .   قة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقةال تقتسم ورثتي دينارًا، ما ترآت بعد نف    اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال
  

ذا الحديث      ة ه ا      وهذا اللفظ مخرج في الصحيحين، وهو يرد تحريف من قال من طائفة الشيعة في رواي ا ترآن م
    .  !   ؟ ال نورث   نافية، فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله -ما  -صدقة بالنصب، جعل 

  
ة      عد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقةما ترآت ب    وبهذه الرواية وما شأن هذا إال آما حكي عن بعض المعتزل

ه الشيخ       وآلَّم اهللا موسى تكليمًا أنه قرأ على شيخ من أهل السنة  ال ل ة فق ه        بنصب الجالل ويحك آيف تصنع بقول
    .   فلما جاء موسى لميقاتنا فكلَّمه ربه    تعالى

  
لَّم      والمقصود ه وس ا صدقة        أنه يجب العمل بقوله صلَّى اهللا علي ا ترآن ورِّث م ظ،         ال ن ه اللف دير احتمل ى آل تق عل

ه                 ره من إخوان ا وحده أو مع غي ا، إم ه السالم منه ه علي راث، ومخرج ل ة المي وم آي والمعنى فإنه مخصص لعم
    . األنبياء عليه وعليهم الصالة والسالم

  
  باب زوجاته صلوات اهللا وسالمه عليه وأوالده صلَّى اهللا عليه وسلَّم 

  
ي َقْلِبِه َمَرٌض َوُقْلَن َياِنَساَء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َآَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفَلا َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِف {    قال اهللا تعالى
ْوًال َمْعُر ًا َق اَة َوأَ  * وف يَن الزََّآ َلاَة َوآِت َن الصَّ ُأوَلى َوَأِقْم ِة اْل رَُّج اْلَجاِهِليَّ رَّْجَن َتَب ا َتَب وِتُكنَّ َوَل ي ُبُي ْرَن ِف َه َوَق َن اللَّ ِطْع

اِت   * رًا َوَرُسوَلُه ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُآْم َتْطِهي ْن آَي َواْذُآْرَن َما ُيْتَلى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِم
    .  ] -   األحزاب [   .  } اللَِّه َواْلِحْكَمِة ِإنَّ اللََّه َآاَن َلِطيفًا َخِبيرًا

  
وفي عن تسع وهن       ه السالم ت ن              ال خالف أنه علي ة، وحفصة بنت عمر ب ي بكر الصديق التيمي عائشة بنت أب

عدوية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية األموية، وزينب بنت جحش األسدّية، الخطاب ال
ة       ة، وجويري ة العامري وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وميمونة بنت الحارث الهاللية، وسودة بنت زمع

رائيلية الهارونية رضي اهللا  بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية اإلس
    . عنهن أرضاهن

  
ا  ورة أنصنا،            وآانت له سريتان وهم ة المصرية من آ ة بنت شمعون القبطي ه      -ماري راهيم علي ده إب وهي أم ول

    . السالم وريحانة بنت شمعون القرظية أسلمت ثم أعتقها فلحقت بأهلها
  

    . بت عندهم، واهللا أعلمومن النَّاس من يزعم أنها احتج
  

ول،              م اهللا فنق ة رحمه ًا من آالم األئم أوًال مجموع ع أوًال ف ا وق ًا من حيث م وأما الكالم على ذلك مفصًال ومرتب
    . وباهللا المستعان

  
ال     ادة ق ة عن قت زوَّج رسول اهللا صلَّى اهللا       روى الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي من طريق سعيد ابن أبي عروب ت

م ذآر      ع ليه وسلَّم بخمس عشرة امرأة، دخل منهن بثالث عشرة، واجتمع عنده إحدى عشرة، ومات عن تسع، ث
    . هؤالء التسع الالتي ذآرناهن رضي اهللا عنهن

  



 

    . ورواه سيف بن عمر عن سعيد، عن قتادة عن أنس، واألول أصح
  

    . اس مثلهورواه سيف بن عمر التميمي عن سعيد، عن قتادة، عن أنس وابن عبَّ
  

    . وروي عن سعيد بن عبد اهللا، عن عبد اهللا ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله
  

    . عمرة بنت يزيد الغفارية، والشنباء   فالمرأتان اللتان لم يدخل بهما فهما   قالت
  

    . غيره فإنه خال بها وجرَّدها فرأى بها وضحًا فردها، وأوجب لها الصداق، وحرِّمت على   فأما عمرة
  

   فلما أدخلت عليه لم تكن يسيرة، فترآها ينتظر بها اليسر، فلما مات ابنه إبراهيم على بغتة ذلك قالت    وأما الشنباء
    . لو آان نبيًا لم يمت ابنه فطلَّقها وأوجب لها الصداق، وحرِّمت على غيره

  
ل       فالالتي اجتمعن عنده   قالت ة، وزينب بنت جحش، وزينب بنت       عائشة، وسودة، وحفصة، وأم س مة، وأم حبيب

    . خزيمة، وجويرية، وصفية، وميمونة، وأم شريك
  

ائه، وهن إحدى                 قلت ى نس ان يطوف عل لَّم آ ه وس وفي صحيح البخاري عن أنس أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . عشرة امرأة

  
ه، ولكن ا       والمشهور يأتي بيان ا س يهن        أن أم شريك لم يدخل بها آم ان يطوف عل راد باإلحدى عشرة الالتي آ لم

    . مارية وريحانة   التسع المذآورات، والجاريتان
  

اد الرصافي، عن                ي زي ن أب د اهللا اب ع، عن جده عبي ي مني ن أب وروى يعقوب بن سفيان الفسوي عن الحجاج اب
ذا      -الزُّهري  ه أن أول        -وقد علَّقه البخاري في صحيحه عن الحجاج ه ًا عن ن عساآر طرف ه الحافظ اب وأورد ل

ا           ن قصي، زوَّجه إياه د العزى ب ن عب ن أسد ب امرأة تزوَّجها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم خديجة بن خويلد ب
    . أبوها قبل البعثة

  
زوَّج خديجة إ            وفي رواية قال الزُّهري وم ت لَّم ي ه وس ان عمر رسول اهللا صلَّى اهللا علي نة،    وآ حدى وعشرين س

    . خمسًا وعشرين سنة زمان بنيت الكعبة   وقيل
  

    . ولها خمس وأربعون سنة   وقال الواقدي وزاد
  

    . آان عمره عليه السالم يومئذ ثالثين سنة   وقال آخرون من أهل العلم
  

    . وعمرها أربعون سنة آان عمر رسول اهللا يوم تزوَّج خديجة خمسًا وعشرين سنة،   وعن حكيم بن حزام قال
  

    . وعن ابن عبَّاس آان عمرها ثمانيًا وعشرين سنة، رواهما ابن عساآر
  

ب، والطاهر،               وقال ابن جريج ى، والطي ان يكن ه آ ه القاسم وب دت ل نة، فول ين س آان عليه السالم ابن سبع وثالث
    . وزينب، ورقية، وأم آلثوم، وفاطمة

  
    . وى إبراهيم فمن مارية، آما سيأتي بيانهوهي أم أوالده آلهم س   قلت

  
    . ثم تكلَّم على آل بنت من بنات رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ومن تزوَّجها

  
     وحاصله

  
ه             ن أخت خديجة، أم اف، وهو اب د من ن عب د شمس ب ن عب أن زينب تزوَّجها العاص بن الربيع بن عبد العزى ب

د          علي، وبنتًا اسمها   ًا اسمههالة بنت خويلد، فولدت له ابن ي طالب بع ن أب ي اب ا عل إمامة بنت زينب، وقد تزوَّجه
    . وفاة فاطمة، ومات وهي عنده، ثم تزوَّجت بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب



 

  
م        وأما رقية ى أوًال، ث ان يكنَّ ه آ رو، وماتت     فتزوَّجها عثمان بن عفان، فولدت له ابنه عبد اهللا وب ه عم ى بابن اآتن

ا،           راب عليه د ساووا الت ة بالبشارة وجدهم ق ن حارث د ب رقية ورسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ببدر، ولما قدم زي
ا   وآان عثمان قد أقام عندها يمرِّضها، فضرب له رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بسهمه وأجره، ثم زوَّجه بأخته

    . ذو النورين، فتوفيت عنده أيضًا في حياة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   ال لهأم آلثوم ولهذا آان يق
  

فتزوَّجها ابن عمه علي ابن أبي طالب بن عبد المطلب، فدخل بها بعد وقعة بدر، آما قدمنا فولدت له    وأما فاطمة
    . حسنًا وبه آان يكنَّى، وحسينًا وهو المقتول شهيدًا بأرض العراق

  
ًا                ومحسنًا قال   ويقال   قلت ه علي دت ل ر، فول ن جعف د اهللا ب ا عب ن عمه ذه اب زوَّج زينب ه د ت وزينب وأم آلثوم، وق

وم  ا أم آلث ده، وأم ت عن ًا ومات ا،       وعون ات عنه دًا وم ه زي دت ل اب فول ن الخط ر ب ؤمنين عم ر الم ا أمي فتزوَّجه
د فمات    فتزوَّجت بعده ببني عمها جعفر واحدًا بعد واحد، تزوجت بعون بن جعفر فمات، فخلف عليها أخوه محم

    . عنها، فخلف عليها أخوهما عبد اهللا بن جعفر، فماتت عنده
  

ا             قال الزُّهري رجلين، األول منهم لَّم ب ه وس ل رسول اهللا صلَّى اهللا علي د تزوَّجت قب    وقد آانت خديجة بنت خويل
د      أم محمد بن صيفي، والثاني   وم، فولدت منه جارية وهيعتيق بن عابد بن مخز ه هن أبو هالة التميمي، فولدت ل

    . بن هند
  

يم               وقد سماه ابن إسحاق فقال ن تم ي عمرو ب ن زرارة أحد بن اش ب ة النب و هال د، أب ثم خلف عليها بعد هالك عاب
دت    حليف بني عبد الدار، فولدت له رجًال وامرأة ثم هلك عنها، فخ لَّم فول ه وس لف عليها رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . له بناته األربع، ثم بعدهن القاسم والطيب والطاهر، فذهب الغلمة جميعًا وهم يرضعون
  

ر، عن      قلت ولم يتزوَّج عليها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم مدة حياتها امرأة، آذلك رواه عبد الرزاق عن معم
يئًا من فضائلها               الزُّهري، عن عر  ا ش ا في موضعه، وذآرن دَّمنا تزويجه د ق ك، وق ا قالت ذل وة، عن عائشة أنه

    . بدالئلها
  

ة            قال الزُّهري ي قحاف ن أب د اهللا اب ي بكر عب ثم تزوَّج رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعد خديجة بعائشة بنت أب
ن           عثمان بن عامر بن عمرو بن آعب بن سعد بن تميم بن مر ك ب ن مال ن فهر ب ن غالب ب ؤي ب ن ل ة بن آعب ب

    . النضر بن آنانة، ولم يتزوَّج بكرًا غيرها
  

لَّم       ولم يولد له منها ولد وقيل   قلت ه وس ذا آانت       بل أسقطت منه ولدًا سمَّاه رسول اهللا صلَّى اهللا علي د اهللا، وله عب
    . عبد اهللا ابن أختها أسماء من الزبير بن العوام رضي اهللا عنهمإنما آانت تكنَّى ب   بأم عبد اهللا، وقيل   تكنَّى

  
    . إنه تزوَّج سودة قبل عائشة، قاله ابن إسحاق وغيره آما قدَّمنا ذآر الخالف في ذلك، فاهللا أعلم   وقد قيل   قلت

  
    . بعد الهجرة وقد قدَّمنا صفة تزويجه عليه السالم بهما قبل الهجرة، وتأخَّر دخوله بعائشة إلى ما

  
ن               قال ة ب ن حذاف ن عدي ب يس ب ن ق ة ب ن حذاف يس ب وتزوَّج حفصة بنت عمر بن الخطاب، وآانت قبله تحت خن

    . سهم بن عمرو بن هصيص بن آعب بن لؤي، مات عنها مؤمنًا
  
ا    وتزوَّج أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم، وآانت قبل      قال ن عمه ه تحت اب

    . أبو سلمة عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم
  
ؤي،            قال ن ل ن عامر ب ن حسل ب ك ب ن مال وتزوَّج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر ب

لماً   ا مس ا     وآانت قبله تحت السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو بن عبد شمس، مات عنه د رجوعه وإياه بع
    . من أرض الحبشة إلى مكة رضي اهللا عنهما

  
ه      قال وتزوَّج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وآانت قبل

أرض الحبشة نصرانيًا، بعث     ا رسول اهللا    تحت عبد اهللا بن جحش بن رئاب من بني أسد بن خزيمة، مات ب إليه
ال، والصواب               ذا ق ان آ ن عف ان ب ه عثم ا من ه، فزوَّجه ا علي ى أرض الحبشة فخطبه ة الضمري إل    عمرو بن أمي



 

ك     دمنا ذل د ق عثمان ابن أبي العاص، وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وق
    . آله مطوًال وهللا الحمد

  
أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول اهللا صلَّى      بنت جحش بن رئاب بن أسد بن خزيمة، وأمها وتزوَّج زينب   قال

اهللا عليه وسلَّم، وآانت قبله تحت زيد بن حارثة مواله عليه الصالة والسالم وهي أول نسائه لحوقًا به، وأول من  
    . عمل عليها النعش صنعته أسماء بنت عميس عليها، آما رأت ذلك بأرض الحبشة

  
ال ا          ق ال له ن صعصعة، ويق امر ب ن ع الل ب ن ه اف ب د من ي عب ن بن ي م ة، وه ت خزيم ب بن زوَّج زين أم    وت

ى   المساآين، وآانت قبله تحت عبد اهللا بن جحش بن رئاب قتل يوم أحد، فلم تلبث عنده عليه السالم إال يسيرًا حتَّ
    . توفيت رضي اهللا عنها

  
د              وقال يونس عن محمد بن إسحاق اف، أو عن د من ن عب د المطلب ب ن عب ن الحارث ب آانت قبله عند الحصين ب

    . أخيه الطفيل بن الحارث
  

ة      قال الزُّهري ن رؤيب وتزوَّج رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم ب
    . وهبت نفسهاوهي التي    بن عبد اهللا بن هالل بن عامر بن صعصعة قال

  
    . أنه خطبها وآان السفير بينهما أبو رافع مواله، آما بسطنا ذلك في عمرة القضاء   قلت الصحيح

  
ر          ابن عبد ياليل، وقال   وقد تزوَّجت قبله رجلين، أولهما   قال الزُّهري ه آانت تحت عمي سيف بن عمر في روايت

ي        بن عمرو أحد بني عقدة بن ثقيف بن عمرو ال ن أب د العزى اب ن عب م اب و ره ثقفي مات عنها، ثم خلف عليها أب
    . قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي

  
ك         قال ن مال ن عامر ب وسبى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار بن الحارث ب

لم        وتزوَّجها ويقال بن المصطلق من خزاعة يوم المريسيع، فأعتقها ك خزاعة فأس ان مل بل قدم أبوها الحارث وآ
    . ثم تزوَّجها منه، وآانت قبله عند ابن عمها صفوان ابن أبي السفر

  
اء        قال قتادة عن سعيد بن المسيب، والشعبي، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم قالوا بطن من خزاعة حلف وآان هذا ال

     ى اهللا عليه وسلَّم ولهذا يقول حسانألبي سفيان على رسول اهللا صلَّ
  

    . وِحْلُف ُقريظٍة فيكم سواُء* وِحْلُف الحارث ابن أبي ِضراٍر 
  

وآانت جويرية تحت     وقال سيف بن عمر في روايته عن سعيد بن عبد اهللا، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت
    . بن مالك بن المصطلق ابن عمها مالك بن صفوان بن تولب ذي الشفر ابن أبي السرح

  
د زعم       قال ق، وق وسبى صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير يوم خيبر وهي عروس بكنانة ابن أبي الحقي

    . سيف بن عمر في روايته أنها آانت قبل آنانة عند سالم بن مشكم، فاهللا أعلم
  
    . فهذه إحدى عشرة امرأة دخل بهن   قال
  
وقد قسم عمر بن الخطاب في خالفته لكل امرأة من أزواج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم اثنا عشر ألفًا، وأعطى    الق

    . جويرية وصفية ستة آالف ستة آالف بسبب أنهما سبيتا
  

    . وقد حجَّبهما رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقسم لهما   قال الزُّهري
  

    . ا الكالم فيما تقدَّم في تزويجه عليه السالم آل واحدة من هذه النسوة رضي اهللا عنهن في موضعهوقد بسطن   قلت
  

    . وقد تزوَّج العالية بنت ظبيان بن عمرو من بني بكر بن آالب ودخل بها وطلقها   قال الزُّهري
  

    . آذا في آتابي وفي رواية غيره ولم يدخل بها، فطلقها   قال البيهقي



 

  
حدثني رجل من بني أبي بكر ابن آالب أن رسول     وقد قال محمد بن سعد عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي

ن آالب،        ي بكر ب ن أب د اب اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم تزوَّج العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن آعب بن عب
    . فمكثت عنده دهرًا ثم طلقها

  
فيان ع  ن س وب ب د روى يعق ة أن   وق روة، عن عائش ري، عن ع ده، عن الزُّه ع، عن ج ي مني ن أب اج اب ن حج

    . الضحاك بن سفيان الكالبي هو الذي دلَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عليها وأنا أسمع من وراء الحجاب
  
    . يا رسول اهللا هل لك في أخت أم شبيب، وأم شبيب امرأة الضحاك   قال
  

ال الزُّهري   ا بياضًا                  وبه ق أنبئ أن به ن آالب ف ي عمرو ب رأة من بن لَّم ام ه وس زوَّج رسول اهللا صلَّى اهللا علي ت
    . فطلَّقها، ولم يدخل بها

  
    . الظاهر أن هذه هي التي قبلها، واهللا أعلم   قلت

  
ال     قال ه فق د      وتزوَّج أخت بني الجون الكندي وهم حلفاء بني فزارة، فاستعاذت من ك    لق    عذت بعظيم، إلحقي بأهل

    . فطلَّقها ولم يدخل بها
  
ًا أسامه        وآانت لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم سرية يقال لها   قال ه غالم دت ل ة، فول د       ماري وفي وق راهيم، فت إب

م بط      مأل المهد، وآانت له وليدة يقال لها ة، وه ي قريظة،    ريحانة بنت شمعون من أهل الكتاب من خناف ن من بن
    . أعتقها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ويزعمون أنها قد احتجبت

  
ة بنت              زوَّج خول لَّم ت ه وس د أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ن مجاه ي ب نده عن عل وقد روى الحافظ ابن عساآر بس

ا  ي، وأمه رة التغلب ن هبي ذيل ب ت    اله ة، فحمل ن خليف ة ب ة أخت دحي ت خليف ق بن ي   حرن ت ف ام فمات ن الش ه م إلي
    . شراف بنت فضالة بن خليفة فحملت إليه من الشام، فماتت في الطريق أيضًا   الطريق، فتزوَّج خالتها

  
ن إسحاق      د ب ر عن محم زوَّج أسماء بنت آعب              وقال يونس بن بكي لَّم ت ه وس ان رسول اهللا صلَّى اهللا علي د آ وق

ه     الجونية فلم يدخل د، وآانت قبل بها حتَّى طلقها، وتزوَّج عمرة بنت زيد إحدى نساء بني آالب ثم بنى من الوحي
    . عند الفضل بن عبَّاس بن عبد المطلب فطلَّقها، ولم يدخل بها

  
    . فهاتان هما اللتان ذآرهما الزُّهري ولم يسمِّهما، إال أن ابن إسحاق لم يذآر العالية   قال البيهقي

  
ي                   لبيهقيوقال ا ن أب ا اب ر، عن زآري ن بكي ونس ب ار عن ي د الجب ن عب د ب ا أحم ا األصم، أنبأن أنبأنا الحاآم، أنبأن

م      زائدة، عن الشعبي قال وهبن لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم نساء أنفسهن، فدخل ببعضهن أرجى بعضهن، فل
    . يقربهن حتَّى توفي ولم ينكحن بعده

  
اَح   {    فذلك قوله تعالى أم شريك   منهن ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ َوُتْؤِوي ِإَلْيَك َمْن َتَشاُء َوَمِن اْبَتَغْيَت ِممَّْن َعَزْلَت َفَلا ُجَن
    .  ]    األحزاب [   .  } َعَلْيَك

  
ال       قال البيهقي ه ق ة      وقد روينا عن هشام بن عروة، عن أبي ي  -آانت خول يم   بنت    يعن ممن وهبن أنفسهن     -حك

    . لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

ا أن اسمها               وقال البيهقي ا بأهله تعاذت، فألحقه ي اس ة الت اعدّي في قصة الجوني يد السَّ ي أس    وروينا في حديث أب
    . أميمة بنت النعمان بن شراحيل آذا قال

  
يد، عن      حدثنا محمد بن عبد اهللا   وقد قال اإلمام أحمد ي أس ن أب الزبيري، ثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة اب

ى      أبيه، وعبَّاس بن سهل عن أبيه قاال ا إل مرَّ بنا النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وأصحاب له فخرجنا معه حتَّى انطلقن
    . الشوط حتَّى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما   حائط يقال له

  



 

ن         اجلسوا     صلَّى اهللا عليه وسلَّمفقال رسول اهللا ان ب ة بنت النعم ودخل هو وقد أتى بالجونية فعزلت في بيت أميم
    .   هبي لي نفسك    شراحيل ومعها داية لها، فلما دخل عليها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال

  
    .  !   ؟ وهل تهب الملكة نفسها للسوقة   قالت

  
    . إني أعوذ باهللا منك   وقالت

  
    .   لقد عذت بمعاذ    قال
  

    .   يا أبا أسيد اآسها دراعتين وألحقها بأهلها    ثم خرج علينا فقال
  

    . أمينة   امرأة من بني الجون يقال لها   وقال غير أبي أحمد
  

ال         حدثنا أبو نعيم، ثنا عب   وقال البخاري يد ق ي أس ن أب زة اب ن الغسيل عن حم رحمن ب ا مع رسول اهللا       د ال خرجن
    . الشوط حتَّى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما   حتَّى انطلقنا إلى حائط يقال له

  
ا             اجلسوا ها هنا    فقال ن شراحيل ومعه ان ب ة بنت النعم ة   فدخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في محل بيت أميم داي

    .   هبي لي نفسك    حاضنة لها، فلما دخل عليها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال
  

    .  !   ؟ وهل تهب الملكة نفسها للسوقة   قالت
  
    . فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن   قال
  

    . إني أعوذ باهللا منك   فقالت
  
    .   لقد عذت بمعاذ    قال
  

    .   يا أبا أسيد اآسها رازقتين وألحقها بأهلها    ثم خرج علينا فقال
  

ي           قال البخاري ه وأب ن سعد، عن أبي ن سهل ب وقال الحسين بن الوليد عن عبد الرحمن بن الغسيل، عن عبَّاس ب
ا آرهت        تزوَّج النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أميمة بنت شراحيل،    أسيد قاال ا، فكأنه ده إليه ه بسط ي فلما ُأدخلت علي

    . ذلك
  

    . فأمر أبا أسيد أن يجهِّزها ويكسوها ثوبين رازقتين
  

اس        ثم قال البخاري ه وعن عبَّ حدثنا عبد اهللا بن محمد، ثنا إبراهيم بن الوزير، ثنا عبد الرحمن بن حمزة عن أبي
    . ذابن سهل بن سعد، عن أبيه به

  
    . انفرد البخاري بهذه الروايات من بين أصحاب الكتب

  
اري ال البخ ري      وق ألت الزُّه ّي س ا األوزاع د، ثن ا الولي دي، ثن ا الحمي لَّم     ثن ه وس لَّى اهللا علي ّي ص أي أزواج النَّب
    .  ؟ استعاذت منه

  
    . أعوذ باهللا منك   اهللا قالتأخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما ُأدخلت على رسول    فقال

  
    .   لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك    فقال

  
ه دون     الحديث  ( ورواه حجاج ابن أبي منيع عن جده، عن الزُّهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت    وقال رد ب انف
    . مسلم

  



 

ة  ( ورأيت في آتاب    قال البيهقي ده أن     المعرف ن من ن شراحيل،          الب ان ب ة بنت النعم ه أميم ي استعاذت من اسم الت
    . أميمة، واهللا أعلم   فاطمة بنت الضحاك، والصحيح أنها   ويقال

  
ا رسول اهللا صلَّى            وزعموا أن الكالبية اسمها ط، فرغب عنه م تمرض ق ا ل عمرة، وهي التي وصفها أبوها بأنه

    . اهللا عليه وسلَّم
  

فيان استعاذت          عن محمد بن عبد اهللا، عن الزُّهري قال وقد روى محمد بن سعد ن س ة بنت الضحاك ب هي فاطم
    . أنا الشقية   منه، فطلقها، فكانت تلقط البعر وتقول

  
    . وتزوَّجها في ذي القعدة سنة ثمان، وماتت سنة ستين   قال
  

ا       دخل به م ي ه السالم ول ا علي رة بنت          وذآر يونس عن ابن إسحاق فيمن تزوَّجه ة، وعم أسماء بنت آعب الجوني
    . يزيد الكالبية

  
    . أسماء بنت النعمان ابن أبي الجون، فاهللا أعلم   وقال ابن عبَّاس وقتادة

  
    . لما استعاذت منه، خرج من عندها مغضبًا   قال ابن عبَّاس

  
    . أخته قتيلةال يسؤك ذلك يا رسول اهللا فعندي أجمل منها فزوَّجه    فقال له األشعث

  
    . آان ذلك في ربيع سنة تسع   وقال غيره

  
نهن أم              وقال سعيد ابن أبي عروة عن قتادة ذآر م رأة، ف لَّم خمس عشرة ام ه وس زوَّج رسول اهللا صلَّى اهللا علي ت

    . شريك األنصارية النجارية
  
رتهن   إني ألحب    وقد قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال ره غي دخل      أن أتزوج من األنصار، ولكني أآ م ي ول
    . بها
  

ال  زة بنت الحارث                  ق ا، وخطب حم دخل به م ي لم ول ي س م من بن ي حرام، ث زوَّج أسماء بنت الصلت من بن وت
    . المزنية

  
ى         ن المثن دة معمر ب و عبي ال أب ابوري، وق د اهللا النيس زوَّج رسول اهللا     وقال الحاآم أبو عب رأة،     ت اني عشرة ام ثم

قتيلة بنت قيس أخت األشعث بن قيس، فزعم بعضهم أنه تزوَّجها قبل وفاته بشهرين، وزعم آخرون       فذآر منهن
    . أنه تزوَّجها في مرضه

  
    . ولم يكن قدمت عليه وال رآها ولم يدخل بها   قال
  

ال الم أوصى أن     ق ه الس ه علي رون أن م آخ ى   وزع رم عل اب وتح ا الحج اءت يضرب عليه إن ش ة، ف ر قتيل تخي
ك    غ ذل المؤمنين، وإن شاءت فلتنكح من شاءت فاختارت النكاح، فتزوَّجها عكرمة ابن أبي جهل بحضرموت، فبل

    . لقد هممت أن أحرق عليهما   أبا بكر فقال
  

    . عليها الحجابما هي من أمهات المؤمنين وال دخل بها وال ضرب    فقال عمر بن الخطاب
  

احتج        قال أبو عبيدة ده، ف دت بع ا ارت وزعم بعضهم أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لم يوِص فيها بشيء، وأنه
    . عمر على أبي بكر بارتدادها أنه ليست من أمهات المؤمنين

  
    . البرحاء من بني عوف بن سعد بن ذبيان   وذآر ابن منده أن التي ارتدت هي

  
زوَّج    وقد روى الحافظ ابن عساآر من طرق عن داود ابن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس أن رسول اهللا ت

    . قتيلة أخت األشعث بن قيس، فمات قبل أن يخيِّرها فبرَّأها اهللا منه



 

  
ة أر   زوَّج قتيل و بكر   وروى حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند، عن الشعبي أن عكرمة ابن أبي جهل لما ت اد أب

دت         أن يضرب عنقه، فراجعه عمر بن الخطاب فقال ا ارت ا، وأنه دخل به م ي إن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ل
    . مع أخيها فبرئت من اهللا ورسوله، فلم يزل به حتَّى آفَّ عنه

  
    . لسلميةفاطمة بنت شريح، وسبأ بنت أسماء بن الصلت ا   قال الحاآم وزاد أبو عبيدة في العدد

  
    . هكذا روى ذلك ابن عساآر من طريق ابن منده بسنده عن قتادة فذآره

  
    . وقال محمد بن سعد عن ابن الكلبي مثل ذلك

  
    . وهي سبأ   قال ابن سعد

  
    . سبأ بنت الصلت بن حبيب بن حارثة بن هالل بن حرام بن سماك بن عوف السلمي   ويقال   قال ابن عساآر

  
ال        ن سعدقال اب ن عمر ق افع، عن اب ان في      وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي، حدثني العرزمي عن ن آ

    . نساء رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم سبأ بنت سفيان بن عوف بن آعب ابن أبي بكر بن آالب
  

عمرة بنت يزيد بن عبيد بن    يقال لها إن رسول اهللا بعث أبا أسيد يخطب عليه امرأة من بني عامر   وقال ابن عمر
    . رواس بن آالب، فتزوَّجها فبلغه أن بها بياضًا فطلَّقها

  
ال     وقال محمد بن سعد عن الواقدي ال            حدثني أبو معشر ق ذآر بجم ة بنت آعب وآانت ت زوَّج رسول اهللا مليك ت
    . فاستعاذت منه، فطلقها  ؟ يكأال تستحين أن تنكحي قاتل أب   بارع فدخلت عليها عائشة فقالت

  
ا         فجاء قومها فقالوا تأذنوه أن يزوِّجوه أبى فاس ا، ف يا رسول اهللا إنها صغيرة، وال أرى لها وإنها خدعت فارتجعه

    . بقريب لها من بني عذرة، فأذن لهم
  
    . وآان أبوها قد قتله خالد بن الوليد يوم الفتح   قال
  

دخل بها رسول اهللا في رمضان سنة    د العزيز الجندعي عن أبيه، عن عطاء بن يزيد قالوحدثني عب   قال الواقدي
    . ثمان وماتت عنده

  
    . وأصحابنا ينكرون ذلك   قال الواقدي

  
ن شجاع،      وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساآر و   أنبأنا يوسف بن عبد الواحد الماهاني، أنبأنا شجاع علي ب ا أب أنبأن

عبد اهللا بن منده، أنبأنا الحسن بن محمد بن حكيم المروزي، ثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه الفزاري، 
ال              ن شهاب الزُّهري ق د عن اب ن يزي ونس ب ا ي ارك، أنبأن ن المب د اهللا ب ا عب زوَّج     أنبأنا عبد اهللا بن عثمان، أنبأن ت

م     رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم  ذ المخزومي، ث ن عائ خديجة بنت خويلد بن أسد بمكة وآانت قبله تحت عقيق ب
تزوَّج بمكة عائشة بنت أبي بكر، ثم تزوَّج بالمدينة حفصة بنت عمر وآانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي، 

زوَّج أ  ة بنت   ثم تزوَّج سودة بنت زمعة وآانت قبله تحت السكران بن عمرو أخي بني عامر بن لؤي، ثم ت م حبيب
ان      ة وآ ي أمي أبي سفيان وآانت قبله تحت عبيد اهللا بن جحش األسدّي أحد بني خزيمة، ثم تزوَّج أم سلمة بنت أب
ة   زوَّج زينب بنت خزيم م ت زى، ث د الع ن عب د ب د األس ن عب د اهللا ب لمة عب ي س ه تحت أب د وآانت قبل مها هن اس

دة،           الهاللية، وتزوَّج العالية بنت ظبيان من بني بكر ب ي الجون من آن رأة من بن زوَّج ام ن آالب، وت ن عمرو ب
ابنة الحارث ابن أبي ضرار من بني المصطلق  -في الغزوة التي هدم فيها مناة غزوة المريسيع  -وسبى جويرية 

ه، واستسر        ه فقسمهما ل اء اهللا علي ا أف من خزاعة، وسبى صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير، وآانتا مم
د         مارية الق ا واحتجبت وهي عن ا فلحقت بأهله م أعتقه بطية فولدت له إبراهيم، واستسر ريحانة من بني قريظة ث

أهلها، وطلق رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم العالية بنت ظبيان، وفارق أخت بني عمرو بن آالب، وفارق أخت 
لَّم  بني الجون الكندية من أجل بياض آان بها، وتوفيت زينب بنت خزيمة الهال لية ورسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

ا            ا من قومه ن عم له اء، فنكحت اب ل أن يحرم اهللا النس حي، وبلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طلقت تزوجت قب
    . وولدت فيهم



 

  
دمناه، وا    ا ق هللا سقناه بالسند لغرابة ما فيه من ذآره تزويج سودة بالمدينة، والصحيح أنه آان بمكة قبل الهجرة آم

    . أعلم
  

ه        قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال اجر رسول اهللا صلَّى اهللا علي فماتت خديجة بنت خويلد قبل أن يه
ه        زوَّج رسول اهللا صلَّى اهللا علي نة، فت وسلَّم بثالث سنين لم يتزوَّج عليها امرأة حتَّى ماتت هي وأبو طالب في س

م يصب           وسلَّم بعد خديجة سودة بنت زمعة، ث ا ول رًا غيره زوج بك م يت ي بكر ل م تزوَّج بعد سودة عائشة بنت أب
ة أم       ة الهاللي منها ولدًا حتَّى مات، ثم تزوَّج بعد عائشة حفصة بنت عمر، ثم تزوَّج بعد حفصة زينب بنت خزيم

ي أمي   دها    المساآين، ثم تزوَّج بعدها أم حبيبة بنت أبي سفيان، ثم تزوَّج بعدها أم سلمة هند بنت أب زوَّج بع م ت ة، ث
ة صفية بنت          زينب بنت جحش، ثم تزوَّج بعدها جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار قال د جوهري زوَّج بع م ت ث

    . حيي بن أخطب، ثم تزوَّج بعدها ميمونة بنت الحارث الهاللية
  

    . فهذا الترتيب أحسن وأقرب مما رتَّبه الزُّهري، واهللا أعلم
  

ال     وقال يونس بن بكير د األنصاري ق ن زي زوَّج رسول      عن أبي يحيى، عن حميل بن زيد الطائي، عن سهل ب ت
د            ا بياضًا من برص عن رأى به ا ف ا فنزعت ثوبه ا، فأمره اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم امرأة من بني غفار فدخل به

    .   خذي ثوبك    ثدييها، فانماز رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وقال
  

    . فأآمل لها صداقها   إلحقي بأهلك    وأصبح فقال لها
  

ه        ّي صلَّى اهللا علي ان ممن رأى النَّب وقد رواه أبو نعيم من حديث حميل بن زيد عن سهل بن زيد األنصاري، وآ
    . تزوَّج رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم امرأة من غفار، فذآر مثله   وسلَّم قال

  
    . وممن تزوَّجها صلَّى اهللا عليه وسلَّم ولم يدخل بها أم شريك األزدّية   قلت

  
    . عامرية وأنها خولة بنت حكيم السلمي   األنصارية، ويقال   والمثبت أنها دوسية وقيل   قال الواقدي

  
    . غزية بنت جابر بن حكيم   اسمها   وقال الواقدي

  
ال           قال محم ه ق ن الحسين، عن أبي ي ب ن عل د ب يم، عن محم ن حك زوَّج        د بن إسحاق عن حكيم ب ا ت ع م ان جمي آ

أم شريك األنصارية، وهبت نفسها للنبي صلَّى اهللا عليه    رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم خمس عشرة امرأة منهن
    . وسلَّم

  
    . ريك األنصارية من بني النجاروتزوَّج أم ش   وقال سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة

  
    . ولم يدخل بها   إني أحب أن أتزوَّج من األنصار ولكني أآره غيرتهن    وقال

  
ال          ه ق ي، عن أبي ن عل د ب يم، عن محم ى بنت الخطيم           وقال ابن إسحاق عن حك لَّم ليل ه وس زوَّج صلَّى اهللا علي ت

    . عليه فاستقالته فأقالهااألنصارية، وآانت غيورًا فخافت نفسها 
  
  فصل فيمن خطبها عليه السالم ولم يعقد عليها  
  

لَّم         ه وس ي طالب أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي قال إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي، عن أم هانئ فاختة بنت أب
    . خطبها فذآرت أن لها صبية صغارًا فترآها

  
ى زوج في ذات          خير نساء رآبن اإلبل، صال    وقال اه عل ل في صغره، وأرع د طف ى ول اه عل ح نساء قريش، أحن
    .   يده
  

ه     وقال عبد الرزاق عن معمر، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . يا رسول اهللا إني قد آبرت ولي عيال   وسلَّم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت



 

  
ي صالح، عن أم       وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد اهللا بن موسى، حدثنا إسرائيل عن السدي، عن أب

    . خطبني رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فاعتذرت إليه فعذرني   هانئ بنت أبي طالب قالت
  

اِت    ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك اللَّاِتي {    ثم أنزل اهللا َك َوَبَن آَتْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َيِميُنَك ِممَّا َأَفاَء اللَُّه َعَلْيَك َوَبَناِت َعمِّ
    .  ]    األحزاب [   } َعمَّاِتَك َوَبَناِت َخاِلَك َوَبَناِت َخاَلاِتَك اللَّاِتي َهاَجْرَن َمَعَك

  
    . ن الطلقاءفلم أآن أحلُّ له ألني لم أهاجر آنت م   قالت

  
هذا حديث حسن ال نعرفه إال من حديث السدي، فهذا يقتضي أن من تكن من المهاجرات ال تحل له صلَّى     ثم قال

    . اهللا عليه وسلَّم
  

    . وقد نقل هذا المذهب مطلقًا القاضي الماوردي في تفسيره عن بعض العلماء
  

    . من القرابات المذآورات   أي  } َمَعَك اللَّاِتي َهاَجْرَن {    المراد بقوله   وقيل
  

    . أسلمن معك   أي  } اللَّاِتي َهاَجْرَن َمَعَك {    وقال قتادة
  

ك،       فعلى هذا ال يحرم عليه إال الكفار وتحل له جميع المسلمات، فال ينافي تزويجه من نساء األنصار إن ثبت ذل
    . ولكن لم يدخل بواحدة منهن أصًال

  
    . اية الماوردي عن الشعبي أن زينب بنت خزيمة أم المساآين أنصارية فليس بجيدوأما حك

  
    . فإنها هاللية بال خالف آما تقدم بيانه، واهللا أعلم

  
أقبلت ليلى بنت الخطيم    وروى محمد بن سعد عن هشام بن الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عبَّاس قال

    .    ؟ من هذا    ل اهللا وهو موٍل ظهره إلى الشمس، فضربت على منكبه فقالإلى رسو
  

    ؟ أنا بنت مطعم الطير، ومباري الريح، أنا ليلى بنت الخطيم، جئتك ألعرض عليك نفسي تزوجني   فقالت
  
    .   قد فعلت    قال
  

    . لَّى اهللا عليه وسلَّمقد تزوجت النَّبّي ص   فرجعت إلى قومها فقالت
  

    . بئس ما صنعت أنت امرأة غيرى، ورسول اهللا صاحب نساء تغارين عليه، فيدعو اهللا عليك فاستقيليه   فقالوا
  

    . أقلني يا رسول اهللا، فأقالها، فتزوَّجها مسعود بن أوس بن سواد بن ظفر فولدت له   فرجعت فقالت
  

ام         وبه عن ابن عبَّاس أن ضباعة بنت ده هش ا بع ا، فتزوجه ن جدعان فطلقه د اهللا ب عامر بن قرط آانت تحت عب
ا رسول اهللا من        ل جسمها، فخطبه ر يجل بن المغيرة، فولدت له سلمة، وآانت امرأة ضخمة جميلة لها شعر غزي

    ؟ حتَّى استأمرها   ابنها سلمة فقال
  

    . فاستأذنها
  

    . عليه وسلَّم تستأذنيا بني أفي رسول اهللا صلَّى اهللا    فقالت
  

    . فرجع ابنها فسكت ولم يرد جوابًا، وآأنه رأى أنها قد طعنت في السن، وسكت النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم عنها
  

ال اس ق ن عبَّ ه عن اب ان    وب ري، وآ ن نضلة العنب امة ب لَّم صفية بنت بش ه وس خطب رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    .   إن شئت أنا، وإن شئت زوجك    ول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّمأصابها سبي فخيَّرها رس



 

  
    . بل زوجي   فقالت

  
    . فأرسلها فلعنتها بنو تميم

  
رأة من      أنبأنا الواقدي، ثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال   وقال محمد بن سعد آانت أم شريك ام

    . هبت نفسها لرسول اهللا فلم يقبلها، فلم تتزوج حتَّى ماتتبني عامر بن لؤي قد و
  

وأنبأنا وآيع عن شريك، عن جابر، عن الحكم، عن علي بن الحسين أن رسول اهللا صلَّى اهللا       قال محمد بن سعد
    . عليه وسلَّم تزوَّج أم شريك الدوسية

  
    . الثبت عندنا أنها من دوس من األزد   قال الواقدي

  
    . غزية بنت جابر بن حكيم   واسمها   محمد بن سعد قال
  

ال متحدث   ي صلَّى اهللا          وقال الليث بن سعد عن هشام بن محمد، عن أبيه ق ها للنب أن أم شريك آانت وهبت نفس
    . عليه وسلَّم وآانت امرأة صالحة

  
    . مريحمزة بنت الحارث بن عون ابن أبي حارثة ال   وممن خطبها ولم يعقد عليها

  
    . أم شبيب بن البرصاء الشاعر   فرجع إليها، وقد تبرصت وهي -ولم يكن بها  -إن بها سوءًا    فقال أبوها

  
ا أخوه من       هكذا ذآره سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة قال وخطب حبيبة بنت العبَّاس بن عبد المطلب، فوجد أباه

    . ثويبة موالة أبي لهب   الرضاعة أرضعتهما
  

     فهؤالء نساؤه وهن ثالثة أصناف
  

اع   صنف دخل بهن ومات عنهن وهن التسع المبدأ بذآرهن، وهن حرام على النَّاس بعد موته عليه السالم باإلجم
    . المحقق المعلوم من الدين ضرورة، وعدتهن بانقضاء أعمارهن

  
الى  ولَ      {    قال اهللا تع ْؤُذوا َرُس ْم َأْن ُت اَن َلُك ا َآ ِه             َوَم َد اللَّ اَن ِعْن ْم َآ دًا ِإنَّ َذِلُك ِدِه َأَب ْن َبْع ُه ِم وا َأْزَواَج ا َأْن َتْنِكُح ِه َوَل اللَّ

    .  ]    األحزاب [   } َعِظيمًا
  

    ؟ وصنف دخل بهن وطلقهن في حياته فهل يحل ألحد أن يتزوجهن بعد انقضاء عدتهن منه عليه السالم
  

     للعلماء فيه قوالن
  

    . ال، لعموم اآلية التي ذآرناها   أحدهما
  

اَلْيَن         {    نعم، بدليل آية التخيير وهي قوله   والثاني ا َفَتَع دُّْنَيا َوِزيَنَتَه اَة ال ِرْدَن اْلَحَي ُتنَّ ُت َك ِإْن ُآْن َياَأيَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِلَأْزَواِج
يًال  ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َس ْنُكنَّ            * َراحًا َجِم َناِت ِم دَّ ِلْلُمْحِس َه َأَع ِإنَّ اللَّ آِخَرَة َف دَّاَر اْل وَلُه َوال َه َوَرُس ِرْدَن اللَّ ُتنَّ ُت َوِإْن ُآْن

    .  ] -   األحزاب [   } َأْجرًا َعِظيمًا
  

ان        فلوال أنها تحلُّ لغيره أن يتزوجها بعد فراقه إياها لم يكن في تخي    قالوا و آ دة، إذ ل دنيا واآلخرة فائ ين ال ا ب يره
    . فراقه لها ال يبحها لغيره لم يكن فيه فائدة لها، وهذا قوي، واهللا تعالى أعلم

  
ذا         وأما الصنف الثالث م في ه ا، وال أعل ره أن يتزوجه وهي من تزوَّجها وطلقها قبل أن يدخل بها، فهذه تحل لغي

    . يعقد عليها، فأولى لها أن تتزوج، وأولىالقسم نزاعًا، وأما من خطبها ولم 
  

    . يتعلق بهذا المقام، واهللا أعلم  الخصائص ( وسيجيء فصل في آتاب 



 

  
  فصل في ذآر سراريه عليه السالم  
  

     آانت له عليه السالم سريتان
  

ه صاحب إسكندرية واسمه           إحداهما داها ل ة، أه ن مين      مارية بنت شمعون القبطي ا    جريج ب ا أخته ا، وأهدى معه
    . شيرين، وذآر أبو نعيم أنه أهداها في أربع جواري، واهللا أعلم

  
الدلدل، فقبل هديته واختار لنفسه مارية، وآانت من قرية ببالد مصر     مابور، وبغلة يقال لها   وغالمًا خصيًا اسمه

ة           يقال لها دة معاوي ذه البل د وضع عن أهل ه ه الخراج         حفن من آورة أنصنا، وق ام إمارت فيان في أي ي س ن أب اب
    . إبراهيم عليه السالم   إآرامًا لها من أجل أنها حملت من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بولد ذآر، وهو

  
يما           قالوا ده، وال س ا وحضيت عن لَّم وأحبه ه وس وآانت مارية جميلة بيضاء، أعجب بها رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . ضعت إبراهيم ولدهبعد ما و
  

    . عبد الرحمن بن حسان   وأما أختها شيرين فوهبها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لحسان بن ثابت فولدت له ابنه
  

تكلَّم             وهو   وأما الغالم الخصي ه بمصر، ف ه عادت ا جرت ب ة وسيرين بال إذن آم مابور فقد آان يدخل على ماري
    . بب ذلك، ولم يشعروا أنه خصي حتَّى انكشف الحال على ما سنبينه قريبًا إن شاء اهللابعض النَّاس فيها بس

  
    . فكان عليه السالم يرآبها   وأما البغلة

  
واهللا أعلم أنها التي آان راآبها يوم حنين، وقد تأخرَّت هذه البغلة وطالت مدتها حتَّى آانت عند علي بن    والظاهر

ا              أبي طالب في أيام إم ان يجش له ى آ رت حتَّ ب، وآب ي طال ن أب ر اب ن جعف د اهللا ب ى عب ارته ومات فصارت إل
    . الشعير لتأآله

  
د         قال أبو بكر بن خزيمة اجر، عن عب ن المه حدثنا محمد بن زياد بن عبد اهللا، أنبأنا سفيان بن عيينة عن بشير ب

ال    ه ق بط إ      اهللا بن بريدة بن الخصيب، عن أبي ر الق ان يرآب        أهدى أمي ة فك ين، وبغل اريتين أخت ى رسول اهللا ج ل
    . البغلة بالمدينة، واتخذ إحدى الجاريتين فولدت له إبراهيم ابنه، ووهب األخرى

  
ال     وقال الواقدي ان     حدثنا يعقوب بن محمد ابن أبي صعصعة عن عبد اهللا بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة ق آ

ليم         رسول اهللا صلَّى ى أم س ا عل ا وأخته ة فأنزله دة جميل اهللا عليه وسلَّم يعجب بمارية القبطية، وآانت بيضاء جع
ة         وطئ ماري اك، ف لمتا هن ا اإلسالم فأس بنت ملحان، فدخل عليهما رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فعرض عليهم

ان     بالملك، وحولها إلى ماٍل له بالعالية آان من أموال بني النضير، فكانت ة النخل، فك فيه في الصيف وفي خراف
ة             دت ماري رحمن، وول د ال ه عب دت ل ن ثابت فول ا شيرين لحسان ب يأتيها هناك وآانت حسنة الدين، ووهب أخته
ى        عره فضة عل ة ش ه وتصدَّق بزن ق رأس ابعه، وحل وم س اة ي ه بش قَّ عن راهيم، وع ماه إب ًا س ول اهللا غالم لرس

ه       المساآين، وأمر بشعره فدفن في األ والة رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا سلمى م رض وسماه إبراهيم، وآانت قابلته
ره فوهب     وسلَّم، فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنها قد ولدت غالمًا، فجاء أبو رافع إلى رسول اهللا فبشَّ

    . له عقدًا، وغار نساء رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم واشتد عليهن حين رزق منها الولد
  

ا     ن زآري وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني عن أبي عبيد القاسم بن إسماعيل، عن زياد بن أيوب، عن سعيد ب
ال     اس ق ن عبَّ ه           المدائني، عن ابن أبي سارة، عن عكرمة، عن اب ال رسول اهللا صلَّى اهللا علي ة ق دت ماري ا ول لم

    .   أعتقها ولدها    وسلَّم
  

    . تفرَّد به زياد بن أيوب وهو ثقة   ارقطنيثم قال الد
  

    . وقد رواه ابن ماجه من حديث حسين بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبَّاس عن عكرمة، عن ابن عبَّاس بمثله
  

ه            ا في ه، وحكين ى حدت ردًا عل ع أمهات األوالد مصنفًا مف ألة وهي بي ورويناه من وجه آخر، وقد أفردنا لهذه المس
    . علماء بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال، وذآرنا مستند آل قول وهللا الحمد والمنةأقوال ال



 

  
ه، عن جده            ب، عن أبي ي طال ن أب ي اب ن عل د ب وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن محم

    . لف إليهاأآثروا على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها يزورها ويخت   علي ابن أبي طالب قال
  

    .   خذ هذا السيف فانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
يا رسول اهللا أآون في أمرك إذا أرسلتني آالسكة المحماة ال يثنيني شيء حتَّى أمضي لما أمرتني به، أم    قلت   قال

    . الشاهد يرى ما ال يرى الغائب
  

    .   بل الشاهد يرى ما ال يرى الغائب    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

م   فأقبلت متوشحًا السيف، فوجدته عندها، فاخترطت السيف، فلما رآني عرف أني أريده، فأتى نخلة فرقي فيها، ث
ا للرج     ه مم ر، فأتيت رسول اهللا     رمى بنفسه على قفاه، ثم شال رجليه، فإذا به أجب أمسح مال ل وال آثي ال ال قلي

    .   الحمد هللا الذي صرف عنا أهل البيت    صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأخبرته فقال
  

ال         وقال اإلمام أحمد ي ق ي طالب عن عل ن أب    حدثنا يحيى بن سعيد، ثنا سفيان، حدثني محمد بن عمر بن علي اب
    ؟ رسول اهللا إذا بعثتني أآون آالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما ال يرى الغائب يا   قلت

  
    .   الشاهد يرى ما ال يرى الغائب    قال
  

    . هكذا رواه مختصرًا وهو أصل الحديث الذي أوردناه، وإسناده رجال ثقات
  

ي حبيب         حدثني محمد بن عمرو بن خالد الحراني، حدث   وقال الطبراني ن أب د اب ة عن يزي ن لهيع دثنا اب نا أبي، ح
ه شيء        وعقيل عن الزُّهري، عن أنس قال لَّم من ه وس لما ولدت مارية إبراهيم آاد أن يقع في النَّبّي صلَّى اهللا علي
    .   السالم عليك يا أبا إبراهيم    حتَّى نزل جبريل عليه السالم فقال

  
دثنا                حدثن   وقال أبو نعيم اهلي، ح ى الب ن يحي د ب دثنا محم ي عاصم، ح ن أب و بكر اب دثنا أب د، ح ن محم د اهللا ب ا عب

ك من       يعقوب بن محمد عن رجل سماه، عن الليث بن سعد، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت أهدى مل
ا          بطارقة الرُّوم يقال له ال له وك يق ات المل ة من بن ة قبطي ة،    المقوقس جاري ابًا        ماري ا ش ن عم له ا اب وأهدى معه

    . فدخل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم منها ذات يوم خلوته فأصابها حملت بإبراهيم
  

بن فاشترى      قالت عائشة فلما استبان حملها جزعت من ذلك، فسكت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فلم يكن لها ل
ا الصبي، فص    ى           لها ضأنة لبونًا تغذِّي منه ه عل وم تحمل ه ذات ي ه، فجاءت ه، وصفا لون ه جسمه وحسن لون لح إلي

    .    ؟ يا عائشة آيف ترين الشبه   عاتقها فقال
  

    . أنا وغيري ما أرى شبهًا   فقلت
  

    .    ؟ وال اللحم    فقال
  

    . لعمري من تغذى بألبان الضأن ليحسن لحمه   فقلت
  

    . ت مارية في المحرم سنة خمس عشرة، فصلى عليها عمر ودفنها في البقيعمات   قال الواقدي
  

ا         وآذا قال المفضل بن غسان الغالبي، وقال خليفة وأبو عبيدة، ويعقوب بن سفيان ماتت سنة ست عشرة رحمه
    . اهللا
  

    . من بني قريظة   ريحانة بنت زيد من بني النضير ويقال   ومنهن
  

    . من بني قريظة   آانت ريحانة بنت زيد من بني النضير، ويقال   قال الواقدي
  



 

لَّم      قال الواقدي ه وس آانت ريحانة بنت زيد من بني النضير، وآانت مزوَّجة فيهم، وآان رسول اهللا صلَّى اهللا علي
لم      لَّم أن تس ه وس ة،    قد أخذها لنفسه صفيًا، وآانت جميلة فعرض عليها رسول اهللا صلَّى اهللا علي فأبت إال اليهودي
    . فعزلها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ووجد في نفسه، فأرسل إلى ابن شعبة فذآر له ذلك

  
ا أدخل         فداك أبي وأمي هي تسلم، فخرج حتَّى جاءها فجعل يقول لها   فقال ابن شعبة د رأيت م ال تتبعي قومك فق

ه     عليهم ُحيي بن أخطب، فأسلمي يصطفيك رسول اهللا ا رسول اهللا صلَّى اهللا علي  صلَّى اهللا عليه وسلَّم لنفسه، فبين
    .   إن هاتين لنعًال ابن شعبة يبشرني بإسالم ريحانة    وسلَّم في أصحابه إذ سمع وقع نعلين فقال

  
    . فُسرَّ بذلك  . يا رسول اهللا قد أسلمت ريحانة   فجاء يقول

  
ن             لم    وقال محمد بن إسحاق ة بنت عمرو ب لَّم قريظة اصطفى لنفسه ريحان ه وس تح رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا ف

م    ة، ث خنافة، فكانت عنده حتَّى توفي عنها وهي في ملكه، وآان عرض عليها اإلسالم ويتزوجها فأبت إال اليهودي
    . ذآر من إسالمها ما تقدم

  
ن بشير            فحدثني عبد الملك ب   قال الواقدي وب ب ي صعصعة، عن أي ن أب رحمن اب د ال ن عب وب ب ن سليمان عن أي
م              المعاوي قال ى حاضت حيضة ث دها حتَّ ذر، فكانت عن يس أم المن فأرسل بها رسول اهللا إلى بيت سلمى بنت ق

ا         ال له ذر فق زل أم المن ا في من أخبرت رسول اهللا، فجاءه حببت أن  إن أ    طهرت من حيضها، فجاءت أم المنذر ف
    .   أعتقك وأتزوجك فعلت، وإن أحببت أن تكوني في ملكي أطأك بالملك فعلت

  
لَّم               فقالت ه وس ك رسول اهللا صلَّى اهللا علي ي أن أآون في ملكك، فكانت في مل يا رسول اهللا إن أخف عليك وعل

    . يطأها حتَّى ماتت
  

ا،         هري عن ريحانة فقالسألت الزُّ   وحدثني ابن أبي ذئب قال   قال الواقدي ا وتزوَّجه ة رسول اهللا فأعتقه آانت أم
    . ال يراني أحد بعد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   فكانت تحتجب في أهلها وتقول

  
    . وهذا أثبت الحديثين عندنا، وآان زوجها قبله عليه السالم الحكم   قال الواقدي

  
ن ع     وقال الواقدي ال        ثنا عاصم ب م ق ن الحك م عن عمر ب ن الحك د اهللا ب لَّم         ب ه وس ق رسول اهللا صلَّى اهللا علي أعت

ًا فقالت       ا مكرم ًا له ان محب ا وآ دًا       ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة، وآانت عند زوج له ده أح ال أستخلف بع
    . عليه وسلم أبدًا، وآانت ذات جمال، فلما سبيت بنو قريظة عرض السبي على رسول اهللا صلى اهللا

  
ي                قالت ا عزلت خار اهللا ل ة، فلم ه صفي في آل غنيم ان يكون ل ت، وآ فكنت فيمن عرض عليه فأمر بي فعزل

ي رسول اهللا صلَّى اهللا       دخل عل فأرسل بي إلى منزل أم المنذر بنت قيس أيامًا حتَّى قتل األسرى وفرق السبي، ف
    .   إن اخترت اهللا ورسوله اختارك رسول اهللا لنفسه    بين يديه فقالعليه وسلَّم فتجنبت منه حياء، فدعاني فأجلسني 

  
ي                فقلت ي وأصدقني اثنت لَّم وتزوَّجن ه وس ي رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا أسلمت أعتقن ار اهللا ورسوله، فلم إني أخت

ان يقس              ذر، وآ ي في بيت أم المن اءه وأعرس ب ان يصدق نس ا آ ا، آم ة ونّش ائه،     عشرة أوقي ا يقسم لنس ي آم م ل
    . وضرب عليَّ الحجاب

  
    . وآان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم معجبًا بها، وآانت ال تسأله شيئًا إال أعطاها   قال
  

ول    فقيل لها رق         لو آنت سألت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بني قريظة ألعتقهم، فكانت تق ى ف ي حتَّ م يخل ب ل
ان   السبي،  البقيع، وآ ولقد آان يخلو بها ويستكثر منها، فلم تزل عنده حتَّى ماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها ب

    . تزويجه إياها في المحرم سنة ست من الهجرة
  

ا فلحقت      وقال ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن الزُّهري قال استسر رسول اهللا ريحانة من بني قريظة ثم أعتقه
    . بأهلها

  



 

ى   و ن المثن ال بعضهم              قال أبو عبيدة معمر ب ي النضير، وق ن شمعون من بن د ب ة بنت زي ي      آانت ريحان من بن
ان       ًا، وآ دها أحيان ل عن لَّم يقي قريظة، وآانت تكون في نخل من نخل الصدقة، فكان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

    . سباها في شوال سنة أربع
  

ال        وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة ادة ق دتان      ثنا أحمد بن المقدام، ثنا زهير عن سعيد، عن قت    آانت لرسول اهللا ولي
مارية القبطية، وريحه أو ريحانة بنت شمعون بن زيد بن خنافة من بني عمرو بن قريظة، آانت عند ابن عم لها 

    . وسلَّمعبد الحكم فيما بلغني، وماتت قبل وفاة النَّبّي صلَّى اهللا عليه    يقال له
  

ى     ن المثن دة معمر ب و عبي ال أب د        وق ع والئ لَّم أرب ه وس ة     آانت لرسول اهللا صلَّى اهللا علي ة، وريحان ة القبطي ماري
ه      ا ل ة نفيسة وهبته القرظية، وآانت له جارية أخرى جميلة فكادها نساؤه وخفن أن تغلبهن عليه، وآانت له جاري

ذي قبض   زينب، وآان هجرها في شأن صفية بنت حي ي ذا الحجة والمحرم وصفر، فلما آان شهر ربيع األول ال
    . ما أدري ما أجزيك فوهبتها له صلَّى اهللا عليه وسلَّم   فيه رضي عن زينب ودخل عليها فقالت

  
ة، عن عائشة أن رسول اهللا صلَّى اهللا            ي مليك ن أب د اهللا، عن اب ن عب ه  وقد روى سيف بن عمر عن سعيد ب  علي

    . وسلَّم آان يقسم لمارية وريحانة مرة، ويترآهما مرة
  

ا       قال أبو محمد بن عمر الواقدي   وقال أبو نعيم ن الخطاب ودفنه توفيت ريحانة سنة عشرة، وصلى عليها عمر ب
    . بالبقيع، وهللا الحمد

  
  فصل في ذآر أوالده عليه الصالة والسالم  
  

    . خديجة بنت خويلد، سوى إبراهيم فمن مارية بنت شمعون القبطية ال خالف أن جميع أوالده من
  

د رسول        أنبأنا هشام بن الكلبي، أخبرني أبي عن أبي صالح، عن ابن عبَّاس قال   قال محمد بن سعد ر ول ان أآب آ
ة  وهو أول   -، فمات القاسم   اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم القاسم، ثم زينب، ثم عبد اهللا، ثم أم آلثوم، ثم فاطمة، ثم رقي

أنزل اهللا عز وجل      ثم مات عبد اهللا فقال العاص بن وائل السهمي -ميت من ولده بمكة     قد انقطع نسله فهو أبتر ف
    .   إن شانئك هو األبتر* فصل لربك وانحر* إنا أعطيناك الكوثر  

  
    . ة سنة ثمان من الهجرة، فمات ابن ثمانية عشر شهرًاثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم في ذي الحج   قال
  

ار،            وقال أبو الفرج المعافي بن زآريا الجريري ن بك اس ب ا العبَّ ا، ثن ن زآري د ب ا محم ثنا عبد الباقي بن نافع، ثن
ال        اس ق ن عبَّ ران، عن اب ن مه دت خديجة من النَّ      حدثني محمد بن زياد والفرات بن السائب عن ميمون ب ّي  ول ب

ل   صلَّى اهللا عليه وسلَّم عبد اهللا بن محمد، ثم أبطأ عليه الولد من بعده، فبينا رسول اهللا يكلم رجًال والعاص بن وائ
    ؟ من هذا   ينظر إليه، إذ قال له رجل

  
    . هذا األبتر   هذا األبتر، وآانت قريش إذا ولد للرجل، ثم أبطأ عليه الولد من بعده قالوا   قال له

  
    . أي مبغضك هو األبتر من آل خير   إن شانئك هو األبتر    فأنزل اهللا

  
دت                  قال م ول ر، ث دت المطهَّ م ول دت الطاهر، ث م ول ه القاسم، ث دت ل م ول ة، ث ه رقي ثم ولدت له زينب، ثم ولدت ل

ة وآانت أصغرهم، وآان      دت فاطم دًا    الطيب، ثم ولدت المطيَّب، ثم ولدت أم آلثوم، ثم ول دت ول ت خديجة إذا ول
    . دفعته إلى من يرضعه، فلما ولدت فاطمة لم يرضعها غيرها

ال      وقال الهيثم بن عدي ه ق لَّم         حدثنا هشام بن عروة عن سعيد بن المسيب، عن أبي ه وس ي صلَّى اهللا علي ان للنب آ
    . وهذا فيه نكارة، واهللا أعلم عبد العزى،   عبد شمس، واآلخر   ابنان طاهر، والطيب، وآان يسمى أحدهما

  
ذ ن عائ د ب ال محم ب،      وق م، والطي دت القاس ة ول ز، أن خديج د العزي ن عب عيد ب لم عن س ن مس د ب ي الولي أخبرن

    . والطاهر، ومطهَّر، وزينب، ورقية، وفاطمة، وأم آلثوم
  

ار ن بك ر ب ال الزبي ال   وق د اهللا ق ن عب ي عمي مصعب ب ة الق   أخبرن دت خديج هول ال ل ان يق اهر، وآ م، والط    اس
  ص/ ج (   . الطيب، وولد الطاهر بعد النبوة، ومات صغيرًا، واسمه عبد اهللا، وفاطمة، وزينب، ورقية، وأم آلثوم



 

  
دت القاسم،           قال الزبير ي األسود أن خديجة ول ة، عن أب وحدثني إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب، عن ابن لهيع
    . والطيب، وعبد اهللا، وزينب، ورقية، وفاطمة، وأم آلثوموالطاهر، 

  
ولدت خديجة القاسم، وعبد اهللا، فأما القاسم فعاش    وحدثني محمد بن فضالة عن بعض من أدرك من المشيخة قال

    . حتَّى مشى، وأما عبد اهللا فمات وهو صغير
  

ه     آانت خديجة تذآر في الجاهلية الطا   وقال الزبير بن بكار دت لرسول اهللا صلَّى اهللا علي هرة بنت خويلد، وقد ول
ه    ال ل ان يق ه      وسلَّم القاسم وهو أآبر ولده، وبه آان يكنَّى، ثم زينب، ثم عبد اهللا، وآ ال ل ب، ويق د      الطي الطاهر ول

ة، وهو    بعد النبوة، ومات صغيرًا، ثم ابنته أم آلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، هكذا األول فاألول، ثم مات الق  اسم بمك
وقس      داها المق ي أه ة الت أول ميت من ولده، ثم مات عبد اهللا، ثم ولدت له مارية بنت شمعون إبراهيم وهي القبطي

ه      صاحب إسكندرية، وأهدى معها أختها شيرين، وخصيًا يقال له دت ل مابور، فوهب شيرين لحسان بن ثابت فول
    . ابنه عبد الرحمن، وقد انقرض نسل حسان بن ثابت

  
ال    وقال أبو بكر بن الرقي  ال         يق د اهللا، ويق ب، وهو عب دا في بطن،         إن الطاهر هو الطي إن الطيب والمطيَّب ول

    . والطاهر والمطهَّر ولدا في بطن
  

ال  ن       وقال المفضل ابن غسان عن أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج عن مجاهد ق مكث القاسم اب
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم سبع ليال، ثم مات النَّبّي

  
    . وهذا خطأ، والصواب أنه عاش سبعة عشر شهرًا   قال المفضل

  
    . مات القاسم وله سبعة أيام   قال مجاهد   وقال الحافظ أبو نعيم

  
    . وهو ابن سنتين   وقال الزُّهري

  
    . عاش حتَّى مشى   وقال قتادة

  
ن  ام ب ال هش الوا   عروةوق ايخنا فق ا مش راق ذآر الطيب والطاهر، فأم اف    وضع أهل الع د من د العزى وعب عب

رقية، وأم آلثوم، وفاطمة، هكذا رواه ابن عساآر، وهو منكر، والذي أنكره هو المعروف،      والقاسم، ومن النساء
    . وسقط ذآر زينب وال بد منها، واهللا أعلم

  
ه         عن ابن جريج قال لي غير واحد فأما زينب فقال عبد الرزاق ات رسول اهللا صلَّى اهللا علي ر بن آانت زينب أآب

وسلَّم، وآانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وتزوَّج زينب أبو العاص بن الربيع 
لَّم يحم   ه وس إذا سجد وضعها       فولدت منه عليًا وأمامة، وهي التي آان رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا في الصالة، ف له

ن    د اهللا اب وإذا قام حملها، ولعل ذلك آان بعد موت أمها سنة ثمان من الهجرة على ما ذآره الواقدي، وقتادة، وعب
    . أبي بكر بن حزم وغيرهم، وآأنها آانت طفلة صغيرة، فاهللا أعلم

  
اة زينب     وقد تزوَّجها علي ابن أبي طالب رضي اهللا عنه بعد موت فاطمة عل ى ما سيأتي إن شاء اهللا، وآانت وف

ي     ن أب رضي اهللا عنها في سنة ثمان، قاله قتادة عن عبد اهللا ابن أبي بكر بن حزم، وخليفة بن خياط، وأبو بكر اب
    . خيثمة، وغير واحد

  
    . في أول سنة ثمان   وقال قتادة عن ابن حزم

  
ى صخرة فأسقطت         وذآر حماد بن سلمة عن هشام بن عروة، عن أبيه أن ا رجل فوقعت عل ا هاجرت دفعه ها لم

    . حملها، ثم لم تزل وجعة حتَّى ماتت، فكانوا يرونها ماتت شهيدة
  

ي               ن أب ة اب وم أخوه عتيب ا أم آلث زوَّج أخته ا ت ي لهب، آم ن أب ة اب ا عتب وأما رقية فكان قد تزوَّجها أوًال ابن عمه
زل اهللا   لهب، ثم طلقاهما قبل الدخ لَّم حين أن ٍب      {    ول بهما بغضة في رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس ي َلَه َدا َأِب ْت َي َتبَّ



 

ٍب   * َما َأْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َآَسَب * َوَتبَّ  ارًا َذاَت َلَه ِب    * َسَيْصَلى َن َة اْلَحَط ُه َحمَّاَل ْن     * َواْمَرَأُت ٌل ِم ِدَها َحْب ي ِجي ِف
    .  ] سورة المسد [   .  } َمَسٍد

  
ال  ا،        فتزوَّج عثمان بن عفان رضي اهللا عنه رقية، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، ويق اجر إليه ه أول من ه إن

ه            ره ديك في عيني غ ست سنين فنق د اهللا فبل ه عب ه ابن ثم رجعا إلى مكة آما قدمنا، وهاجرا إلى المدينة، وولدت ل
وم      فمات، وبه آان يكنى أوًال، ثم اقتف در ي لَّم بب ه وس ى بابنه عمرو وتوفيت، وقد انتصر رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ة    ى المدين ة      -الفرقان يوم التقى الجمعان، ولما أن جاء البشير بالنصر إل ن حارث د ب د ساووا     -وهو زي وجدهم ق
ه بسهمه     على قبرها التراب، وآان عثمان قد أقام عليها يمرِّضها بأمر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وضرب ل

ه   ال ل ده في شعبان سنة           وأجره، ولما رجع زوَّجه بأختها أم آلثوم أيضًا، ولهذا آان يق م ماتت عن ورين، ث ذو الن
ان         تسع ولم تلد له شيئًا، وقد قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ا عثم ة لزوَّجته دي ثالث ة      لو آانت عن وفي رواي

    .   لو آن عشرًا لزوَّجتهن عثمان    ول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّمقال رس
  

ال              ه الحسن، والحسين ويق دت ل ين، فول ي طالب في صفر سنة اثنت ن أب ي اب    وأما فاطمة فتزوَّجها ابن عمها عل
أم آ  ي      ومحسن، وولدت له أم آلثوم، وزينب، وقد تزوَّج عمر بن الخطاب في أيام واليته ب ن أب ي اب وم بنت عل لث

ه        بها من رسول اهللا صلَّى اهللا علي طالب من فاطمة، وأآرمها إآرامًا زائدًا، أصدقها أربعين ألف درهم ألجل نس
ر           ن جعف ا عون ب ن عمه ده اب ا بع ن الخطاب تزوَّجه وسلَّم، فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب، ولما قتل عمر ب

د    فمات عنها، فخلف عليها أخوه محمد فمات ان عب عنها، فتزوَّجها أخوهما عبد اهللا بن جعفر فماتت عنده، وقد آ
    . اهللا بن جعفر تزوَّج بأختها زينب بنت علي وماتت عنده أيضًا

  
ذا الثابت عن عائشة في        وال، وه وتوفيت فاطمة بعد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بستة أشهر على أشهر األق

    . الصحيح، وقاله الزُّهري أيضًا
  

    . وأبو جعفر الباقر وعن الزُّهري بثالثة أشهر
  

    . بشهرين   وقال أبو الزبير
  

    . عاشت بعده سبعين من بين يوم وليلة   وقال أبو بريدة
  

ار             وقال عمرو بن دينار ن دين ة عن عمرو ب ن الحارث وفي رواي د اهللا ب ال عب    مكثت بعده ثمانية أشهر، وآذا ق
    . بأربعة أشهر

  
ة                  ن لهيع د روي عن اب ان، وق يالده في ذي الحجة سنة ثم ان م دمنا، وآ ا ق ة آم ة القبطي راهيم فمن ماري وأما إب

ال    وغيره، عن عبد الرحمن بن زياد قال د          لما حبل بإبراهيم أتى جبريل فق راهيم، إن اهللا ق ا إب ا أب السالم عليك ي
دنيا     وهب لك غالمًا من أم ولدك مارية، وأمرك أن تسم ك في ال يه إبراهيم، فبارك اهللا لك فيه، وجعله قرة عين ل

    . واآلخرة
  

ن     د اب ل ويزي وروى الحافظ أبو بكر البزار عن محمد بن مسكين، عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عقي
ه شيء،      لما ولد للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ابنه إبراهيم وقع   أبي حبيب، عن الزُّهري، عن أنس قال في نفسه من

    . السالم عليك يا أبا إبراهيم   فأتاه جبريل فقال
  

آم بلغ إبراهيم ابن النَّبّي    سألت أنس بن مالك قلت   قال -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن  -وقال أسباط عن السدي 
    ؟ صلَّى اهللا عليه وسلَّم من العمر

  
    . ، ولو بقي لكان نبيًا، ولكن لم يكن ليبق ألن نبيكم صلَّى اهللا عليه وسلَّم آخر األنبياءقد آان مأل مهده   قال
  

راهيم     حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان عن السدي، عن أنس بن مالك قال   وقد قال اإلمام أحمد لو عاش إب
    . ابن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم لكان صدِّيقًا نبيًا

  



 

ا            وقال أبو عبيد اهللا ابن منده ا منجاب، ثن ان العبسي، ثن ن عثم د ب ا محم ثنا محمد بن سعد ومحمد بن إبراهيم، ثن
ن           أبو عامر األسدّي عن سفيان، عن السدي، عن أنس قال لَّم وهو اب ه وس ّي صلَّى اهللا علي ن النَّب توفي إبراهيم اب

    .   نوه البقيع، فإن له مرضعًا يتم رضاعه في الجنةإدف    ستة عشر شهرًا فقال رسول اهللا
  

ال          وقال أبو يعلى ن سعيد، عن أنس ق ا رأيت      ثنا أبو خيثمة، ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن عمرو ب م
إلى  أحدًا أرحم بالعيال من رسول اهللا، آان إبراهيم مسترضعًا في عوالي المدينة وآان ينطلق ونحن معه، فيدخل

    . البيت وإنه ليدخن، وآان ظئره فينا، فيأخذه فيقبِّله ثم يرجع
  

ال عمرو   ال رسول اهللا       ق راهيم ق وفي إب ا ت رين تكمالن           فلم ه لظئ دي، وإن ل ي الث ه مات ف ي، وإن راهيم ابن إن إب
    .   رضاعه في الجنة

  
ال   وقد روى جرير وأبو عوانة عن األعمش، عن مسلم بن صبيح أ راء ق ن       بي الضحى، عن الب راهيم اب وفي إب ت

    .   إدفنوه في البقيع، فإن له مرضعًا في الجنة    رسول اهللا وهو ابن ستة عشر شهرًا فقال
  

    . ورواه أحمد من حديث جابر عن عامر، عن البراء
  

    . هوهكذا رواه سفيان الثوري عن فراس، عن الشعبي، عن البراء بن عازب بمثل
  

    . وآذا رواه الثوري أيضًا عن أبي إسحاق، عن البراء
  

ال       ي أوفى ق ن أب د اهللا اب ال       وأورد له ابن عساآر من طريق عتاب بن محمد بن شوذب عن عب راهيم فق وفي إب ت
    .   يرضع بقية رضاعه في الجنة    رسول اهللا

  
ى ا     وقال أبو يعلى الموصلي ن يحي ال      ثنا زآريا ب يم عن إسماعيل ق ا هش ي أوفى        لواسطي، ثن ن أب أو  -سألت اب

    . عن إبراهيم ابن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم -سمعته يسأل 
  

    . مات وهو صغير، ولو قضي أن يكون بعد النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم نبي لعاش   فقال
  

ي      وروى ابن عساآر من حديث أحمد بن محمد بن سعيد ا ن أب ا الحسن اب ي، ثن لحافظ، ثنا عبيد بن إبراهيم الجعف
د اهللا   عبد اهللا الفراء، ثنا مصعب بن سالم عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر بن عب

    .   لو عاش إبراهيم لكان نبيًا    قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال
  

يبة، عن         وروى ابن عساآ ي ش ن الحسن األسدّي، عن أب د ب ر من حديث محمد ابن إسماعيل بن سمرة عن محم
ه       لما مات إبراهيم قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   أنس قال ى أنظر إلي فجاء فانكب      ال تدرجوه في أآفانه حتَّ

    . لَّمعليه وبكى حتَّى اضطرب لحياه وجنباه صلَّى اهللا عليه وس
  

    . أبو شيبة هذا ال يتعامل بروايته   قلت
  

ن السكن        د ب ثم روى من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن خيثم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزي
    . لما توفي إبراهيم بكى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قالت

  
    . أنت أحق من علم هللا حقه   قال أبو بكر وعمر

  
تدمع العين، ويحزن القلب، وال نقول ما يسخط الرب، لوال أنه وعد صادق، وموعود جامع، وأن اآلخر منا     فقال

    .   يتبع األول لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدًا أشدَّ مما وجدنا، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون
  

صلى رسول اهللا صلَّى      عامر، ثنا إسرائيل عن جابر، عن الشعبي، عن البراء قالثنا أسود بن    وقال اإلمام أحمد
ال  تمُّ رضاعه، وهو            اهللا عليه وسلَّم على ابنه إبراهيم، ومات وهو ابن ستة عشر شهرًا وق ة من ي ه في الجن إنَّ ل

    .   صديق
  



 

    . وقد روى من حديث الحكم بن عيينة عن الشعبي، عن البراء
  

ه        ثنا القواريري، ثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال   وقال أبو يعلى صلى رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . وسلَّم على ابنه وصليت خلفه، وآبَّر عليه أربعًا

  
ال  ر     وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رآانة ق ن  مات إب اهيم اب

    . رسول اهللا وهو ابن ثمانية عشر شهرًا فلم يصّل عليه
  

ن          ي اب ن عل ن عمر ب د ب ن محم د اهللا ب وروى ابن عساآر من حديث إسحاق بن محمد الفروي عن عيسى بن عب
علي لما توفي إبراهيم ابن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعث    أبي طالب، عن أبيه، عن أبي جده، عن علي قال

م          رس، ث ى الف ه عل ين يدي ه ب ابن أبي طالب إلى أمه مارية القبطية، وهي في مشربة، فحمله علي في سفط وجعل
ذي          اق ال ه في الزق ه فدفن اس مع ه، وخرج النَّ جاء به إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فغسَّله وآفنه، وخرج ب

عليه ودفنه، ثمَّ خرج ورشَّ على قبره، وأدخل رسول اهللا يلي دار محمد بن زيد، فدخل علي في قبره حتَّى سوَّى 
ي     يده في قبره فقال ى             أما واهللا إنه لنبي ابن نب ه حتَّ لَّم وبكى المسلمون حول ه وس وبكى رسول اهللا صلَّى اهللا علي

لَّم  ين، ويحزن ال       ارتفع الصوت ثم قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس دمع الع رب،      ت ا يغضب ال ول م ب، وال نق قل
    .   وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون

  
مات إبراهيم ابن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم الثالثاء لعشر ليال خلون من ربيع األول سنة     وقال الواقدي

    . ذر، ودفن بالبقيععشر، وهو ابن ثمانية عشر شهرًا في بني مازن بن النجار، في دار أم برزة بنت المن
  

ه         وقد قدمنا أن الشمس آسفت يوم موته فقال النَّاس   قلت ال في خطبت راهيم فخطب رسول اهللا فق    آسفت لموت إب
     إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا عز وجل ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته 

  
       . قاله الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساآر

  
    . باب ذآر عبيده عليه الصالة والسالم وإمائه، وخدمه، وآتَّابه، وأمنائه

  
    . ولنذآر ما أورده مع الزيادة والنقصان، وباهللا المستعان

  
ه  أبو محمد مولى رسول اهللا صلَّى      أبو يزيد، ويقال   فمنهم أسامة بن زيد بن حارثة أبو زيد الكلبي، ويقال اهللا علي

لَّم          ه وس ة آانت حاضنة رسول اهللا صلَّى اهللا علي وسلَّم، وابن مواله وحبه وابن حبه، وأمه أم أيمن، واسمها برآ
ان           ه وآ ام حيات لَّم في آخر أي ه وس في صغره، وممن آمن به قديمًا بعد بعثته، وقد أمَّره رسول اهللا صلَّى اهللا علي

ال           عمره إذ ذاك ثماني عشرة أو تسع عشرة،  ن الخطاب، ويق نهم عمر ب ى جيش آثيف م ر عل وفي وهو أمي    وت
ه السالم              وفي علي ا ت ة، فلم لَّم نصبه لإلمام ه وس وأبو بكر الصديق، وهو ضعيف، ألن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
ده ليستضيء    وجيش أسامة مخيم بالجرف آما قدمناه استطلق أبو بكر من أسامة عمر بن الخطاب في اإلقامة عن

يهم         برأ أبى عل ك ي ك، وآل ذل ه في ذل يه فأطلقه له، وأنفذ أبو بكر جيش أسامة بعد مراجعة آثيرة من الصحابة ل
ام      ويقول واهللا ال أحل راية عقدها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فساروا حتَّى بلغوا تخوم البلقاء من أرض الش

نم         حيث قتل أبوه زيد، وجعفر ابن أبي طالب، وعبد اهللا  بالد وغ ك ال ى تل نهم، فأغار عل بن رواحة رضي اهللا ع
    . وسبى وآرَّ راجعًا سالمًا مؤيدًا آما سيأتي

  
السالم عليك أيها األمير، ولما عقد له رسول    فلهذا آان عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ال يلقى أسامة إال قال له

ا     اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم راية اإلمرة طعن بعض النَّ ال فيه ه، فخطب رسول اهللا فق وا في       اس في إمارت إن تطعن
    .   إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم اهللا إن آان لخليقًا لإلمارة، وإن آان لمن أحب الخلق إلي بعده

  
    . وهو في الصحيح من حديث موسى بن عقبة عن سالم، عن أبيه

  
اري ع  ي صحيح البخ ت ف ال وثب ه ق ه أن امة رضي اهللا عن ذني     ن أس لَّم يأخ ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي ان رس آ

    .   اللهم إني أحبهما، فأحبهما    والحسن فيقول
  



 

ول لَّم يق ه وس ة، سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا علي من أحبَّ اهللا ورسوله فليحب     وروى عن الشعبي، عن عائش
    .   أسامة بن زيد

  
ن            د اهللا ب ه عب ديوان فرض ألسامة في خمسة آالف، وأعطى ابن ولهذا لما فرض عمر بن الخطاب للناس في ال

ان        عمر في أربعة آالف، فقيل له في ذلك، فقال وه آ ك، وأب لَّم من إنه آان أحب إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . أحب إلى رسول اهللا من أبيك

  
ار            وقد روى عبد الرزا ى حم ه عل ه خلف ق عن معمر، عن الزُّهري، عن عروة، عن أسامة أن رسول اهللا أردف

    . عليه قطيفة حين ذهب يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر
  

ر        قلت د ذآر غي وداع، وق وهكذا أردفه وراءه على ناقته حين دفع من عرفات إلى المزدلفة آما قدمنا في حجة ال
ه            واحد أنه رضي اهللا عنه لم ه رسول اهللا صلَّى اهللا علي ال ل ا ق ه بم ذر إلي يشهد مع علي شيئًا من مشاهده، واعت

ه         وسلَّم حين قتل ذلك الرجل، وقد قال ال إله إال اهللا فقال ال ال إل ا ق د م من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة، أقتلته بع
    . الحديث   من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة  ؟ إال اهللا

  
وذآر فضائله آثيرة رضي اهللا عنه، وقد آان أسود آالليل أفطس حلوًا حسنًا آبيرًا، فصيحًا، عالمًا، ربانيًا رضي 
رَّ     ا م ه، ولم اهللا عنه وآان أبوه آذلك، إال أنه آان أبيض شديد البياض، ولهذا طعن بعض من ال يعلم في نسبه من

ال       مجزز المدلجي عليهما وهما نائمان في  د ببياضه ق وه زي دامهما أسامة بسواده، وأب سبحان     قطيفة وقد بدت أق
ى عائشة مسرورًا          لَّم ودخل عل ه وس اهللا إن بعض هذه األقدام لمن بعض، أعجب بذلك رسول اهللا صلَّى اهللا علي

إن بعض هذه األقدام    قالألم تر أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ف    تبرق أسارير وجهه فقال
        .   لمن بعض

  
ول          ه، العمل بق ه واالستبشار ب ر علي ولهذا أخذ فقهاء الحديث آالشافعي، وأحمد من هذا الحديث من حيث التقري

    . القافة في اختالط األنساب واشتباهها، آما هو مقرر في موضعه
  

ره        والمقصود أنه رضي اهللا عنه توفي  ال غي ر، وق و عم ا صححه أب ع وخمسين مم ان، أو تسع       سنة أرب سنة ثم
    . مات بعد مقتل عثمان، فاهللا أعلم، وروى له جماعة في آتبهم الستة   وخمسين، وقيل

  
ة         ثابت، وقيل   إبراهيم، وقيل   ومنهم أسلم، وقيل ان بمك ه آ م يشهدها ألن در، ول  هرمز أبو رافع القبطي أسلم قبل ب

دمت، وهللا            در تق ة ب ر وقع ي لهب حين جاء خب مع سادته آل العبَّاس، وآان ينحت القداح، وقصته مع الخبيث أب
الحمد، ثم هاجر وشهد أحدًا وما بعدها، وآان آاتبًا، وقد آتب بين يدي علي ابن أبي طالب بالكوفة، قاله المفضل 

ي صلَّى اهللا      بن غسان الغالبي، وشهد فتح مصر في أيام عمر، وقد آان أوًال ه للنب د المطلب فوهب  للعبَّاس بن عب
    . عليه وسلَّم وعتقه، وزوَّجه موالته سلمى، فولدت له أوالدًا، وآان يكون على ثقل النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
ي ر    ثنا محمد بن جعفر وبهز قاال   وقال اإلمام أحمد ع أن رسول   ثنا شعبة عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أب اف

    . أصحبني آيما نصيب منها   اهللا بعث رجًال من بني مخزوم على الصدقة، فقال ألبي رافع
  

    . ال، حتَّى آتي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأسأله   فقال
  

    .   الصدقة ال تحل لنا وإن مولى القوم منهم    فأتى رسول اهللا فسأله فقال
  

    . الثوري عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن الحكم به وقد رواه
  

ه لحاف فليلحف من          عنه أنه أصابهم برد شديد وهم بخيبر فقال رسول اهللا   وروى أبو يعلى في مسنده ان ل من آ
    .   ال لحاف له

  
ى أصبحنا، فوجد رسول اهللا      فلم أجد من يلحفني معه، فأتيت رسول اهللا فألقى علي   قال أبو رافع لحافه، فنمنا حتَّ

    .   يا أبا رافع إقتلها إقتلها    صلَّى اهللا عليه وسلَّم عند رجليه حية، فقال
  

    . وروى له الجماعة في آتبهم، ومات في أيام علي رضي اهللا عنه



 

  
ال   دي السراة         ومنهم أنسة بن زيادة بن مشرح، ويق و مسرح من مول ره عروة،       أب ا ذآ درًا فيم اجري، شهد ب مه

ّي صلَّى      والزُّهري، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق، والبخاري، وغير واحد قالوا وآان ممن يأذن على النَّب
    . اهللا عليه وسلَّم إذا جلس

  
ت، عن داود          وذآر خليفة بن خياط في آتابه قال ي ثاب ن أب ز اب د العزي ن الحصين،   قال علي بن محمد، عن عب ب
    . استشهد يوم بدر أنسة مولى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال

  
اة     قال الواقدي وليس هذا بثبت عندنا، ورأيت أهل العلم يثبتون أنه شهد ُأحدًا أيضًا وبقي زمانًا، وأنه توفي في حي

    . أبي بكر رضي اهللا عنه أو خالفته
  

ة      ن أم أيمن برآ ومنهم أيمن بن عبيد بن زيد الحبشي، ونسبه ابن منده إلى عوف بن الخزرج وفيه نظر، وهو اب
    . أخو أسامة ألمه

  
ال               قال ابن إسحاق ين ويق وم حن ان ممن ثبت ي لَّم، وآ ه وس ّي صلَّى اهللا علي رة النَّب ى مطه ه وفي      وآان عل إن في

    ]    الكهف [   .  } َفَمْن َآاَن َيْرُجوا ِلَقاَء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا َوَلا ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحدًا {    عالىأصحابه نزل قوله ت
  

ة       قتل أيمن مع النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يوم حنين قال   قال الشافعي ه منقطع د عن ي ب   -فرواية مجاه ا  يعن ذلك م
لَّم        قال -رواه الثوري عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن الحبشي  ه وس ّي صلَّى اهللا علي لم يقطع النَّب

    . السارق إال في المجن، وآان ثمن المجن يومئذ دينار
  

امر، عن           معجم الصحابة ( وقد رواه أبو القاسم البغوي في  ن ع د اهللا، عن أسود ب ن عب ارون ب ن   عن ه الحسن ب
    . صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد وعطاء، عن أيمن، عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم نحوه

  
د          ه، ويحتمل أن يكون أري ًا عن م يكن الحديث مدلس وهذا يقتضي تأخَّر موته عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم إن ل

ن           غيره، والجمهور آابن إسحاق وغيره ذآروه فيمن ق ه الحجاج ب م، والبن اهللا أعل ين، ف وم حن ل من الصحابة ي ت
    . أيمن مع عبد اهللا بن عمر قصة

  
    . ومنهم باذام، وسيأتي ذآره في ترجمة طهمان

  
أبو عبد الرحمن أصله من أهل    أبو عبد الكريم، ويقال   ابن جحدر أبو عبد اهللا، ويقال   ومنهم ثوبان بن بحدد ويقال

ل      من حْمير من أهل اليمن، وقيل   بين مكة واليمن، وقيلالسراة مكان  ان، وقي ن سعد العشيرة         من اله م ب من حك
ه وإن شاء              ى قوم ره إن شاء أن يرجع إل ه، وخيَّ ة، فاشتراه رسول اهللا فأعتق من مذحج أصابه سبي في الجاهلي

ى        يثبت فإنَّه منهم أهل البيت، فأقام على والء رسول اهللا صلَّى اهللا   فرًا، حتَّ ه حضرًا وال س م يفارق لَّم ول ه وس علي
ام        ا دارًا وأق ى به ك، وابتن د ذل توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وشهد فتح مصر أيام عمر، ونزل حمص بع

ين     بها إلى أن مات سنة أربع وخمسين، وقيل أ    -سنة أربع وأربع ه مات بمصر، والصحيح       -وهو خط ل إن وقي
    . نا، واهللا أعلم، روى له البخاري في آتاب األدب، ومسلم في صحيحه، وأهل السنن األربعةبحمص آما قدم

  
ّي   ومنهم حنين مولى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وهو جد إبراهيم بن عبد اهللا بن حنين، وروينا أنه آان يخدم النَّب

نهم         صلَّى اهللا عليه وسلَّم ويوضئه، فإذا فرغ النَّبّي صلَّى ا ى أصحابه، فم لَّم خرج بفضله الوضوء إل ه وس هللا علي
ه        ّي صلَّى اهللا علي ى النَّب ى شكوه إل من يشرب منه، ومنهم من يتمسَّح به، فاحتبسه حنين فخبأه عنده في جرة، حتَّ

      ؟ ما تصنع به    وسلَّم فقال له
  

    . أدخره عندي أشربه يا رسول اهللا   فقال
  

    .   هل رأيتم غالمًا أحصى ما أحصى هذا    السالمفقال عليه 
  

    . ثم إن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهبه لعمه العبَّاس، فأعتقه رضي اهللا عنهما
  

    . ومنهم ذآوان يأتي ذآره في ترجمة طهمان



 

  
ال       ومنهم رافع أو أبو رافع، ويقال له و البهي، ق ة     أب ي خيثم ن أب و بكر اب ن العاص          أب ي أحيحة سعيد ب ان ألب آ

ة          ع بقي و راف م اشترى أب تهم، ث وا ثالث در فقتل األآبر، فورثه بنوه وأعتق ثالثة منهم أنصباءهم، وشهد معهم يوم ب
لَّم فقبل              ه وس د نصيبه لرسول اهللا صلَّى اهللا علي ن سعيد، فوهب خال د ب واله إال نصيب خال ه أنصباء بني سعيد م

    . أنا مولى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وآذلك آان بنوه يقولون من بعده   وأعتقه، فكان يقول
  

ى          ن الخطاب حتَّ ذي أخذ اإلذن لعمر ب لَّم، وهو ال ومنهم رباح األسود، وآان يأذن على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس
لمشربة يوم آلى من نسائه، واعتزلهن في تلك المشربة وحده   دخل على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في تلك ا

اس، عن           ن عبَّ د، عن اب ن الولي ار عن سماك ب عليه السالم، هكذا جاء مصرحًا باسمه في حديث عكرمة بن عم
    . عمر

  
صلَّى اهللا  آان للنبي   ثنا وآيع، ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن األآوع، عن أبيه قال   وقال اإلمام أحمد

    . عليه وسلَّم غالم يسمى رباح
  

ي   ومنهم رويفع مواله عليه الصالة والسالم، هكذا عده في الموالي مصعب بن عبد اهللا الزبيري، وأبو بكر ابن أب
    . وقد وفد ابنه على عمر بن عبد العزيز في أيام خالفته ففرض له   خيثمة قاال

  
    . وال عقب له   قاال
  

ت لَّم، يحب أن    وآ   قل ه وس ول اهللا صلَّى اهللا علي والي رس اء بم ديد االعتن ه اهللا ش ز رحم د العزي ن عب ر ب ان عم
ه      ه أن يفحص ل يعرفهم ويحسن إليهم، وقد آتب في أيام خالفته إلى أبي بكر ابن حزم عالم أهل المدينة في زمان

    . مهعن موالي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم الرجال، والنساء، وخدا
  

    .  ُأسد الغابة ( ال أعلم له رواية، حكاه ابن األثير في    رواه الواقدي، وقد ذآره أبو عمر مختصرًا وقال
  

ك في            ه، وذل ة رضي اهللا عن زوة مؤت ه بغ د ذآر مقتل ره عن ومنهم زيد بن حارثة الكلبي، وقد قدمنا طرفًا من ذآ
    . هو األمير المقدم، ثم بعده جعفر، ثم بعدهما عبد اهللا بن رواحةجمادى من سنة ثمان قبل الفتح بأشهر، وقد آان 

  
ره      وعن عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت ما بعث رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم زيد بن حارثة في سرية إال أمَّ

    . عليهم، ولو بقي بعده الستخلفه، رواه أحمد
  

ره،      معجم الصحابة ( قال أبو القاسم البغوي في ومنهم زيد أبو يسار  سكن المدينة روى حديثًا واحدًا ال أعلم له غي
ن         -التبوذآي    هو -حدثنا محمد بن علي الجوزجاني، ثنا أبو سلمة  و عمر اب ا أب ن عمر الطائي، ثن ، ثنا حفص ب

ه و         ّي صلَّى اهللا علي ولى النَّب د م ن زي ن يسار ب ه سمع         مرة، سمعت بالل ب ي حدثني عن جدي أن لَّم سمعت أب س
    .   أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن آان فرَّ من الزحف   من قال    رسول اهللا يقول

  
    . وهكذا رواه أبو داود عن أبي سلمة

  
    . لمة موسى بن إسماعيل بهوأخرجه التِّرمذي عن محمد ابن إسماعيل البخاري، عن أبي س

  
    . غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه   وقال التِّرمذي

  
ل        ومنهم سفينة أبو عبد الرحمن ويقال ران، وقي ان اسمه مه ري، آ ل     أبو البخت ل     عبس، وقي ر، وقي ان،     أحم روم

ه     فلقَّبه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لسبب سنذآره فغلب عليه، وآا ه، واشترطت علي لمة فأعتقت ن مولى ألم س
    . لو لم تشترطي علي ما فارقته   أن يخدم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم حتَّى يموت، فقبل ذلك وقال

  
    . وهذا الحديث في السنن، وهو من مولدي العرب، وأصله من أبناء فارس، وهو سفينة بن مافنة

  
ال        ثنا أبو ا   وقال اإلمام أحمد فينة ق ان، حدثني س ن جمه دثنا سعيد ب وفي، ح    لنضر، ثنا حشرج بن نباتة العبسي آ
    .   الخالفة في أمتي ثالثون سنة، ثم ملكًا بعد ذلك    قال رسول اهللا



 

  
ال                ثم قال لي سفينة م ق ي ث ة عل ان، وأمسك خالف ة عثم ر، وخالف ة عم ر، وخالف ي بك ة أب فوجدناها     أمسك خالف

    . ثالثين سنة، ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده يتفق لهم ثالثون
  

    ؟ أين لقيت سفينة   قلت لسعيد
  
    . ببطن نخلة في زمن الحجاج، فأقمت عنده ثالث ليال أسأله عن أحاديث رسول اهللا   قال
  

    ؟ ما اسمك   قلت له
  
    . ما أنا بمخبرك، سماني رسول اهللا سفينة   قال
  

    ؟ ولم سمَّاك سفينة   قلت
  
ي         قال ال ل اعهم فق يهم مت ل عل مَّ         إبسط آساك      خرج رسول اهللا ومعه أصحابه فثق اعهم ث ه مت وا في فبسطته، فجعل

ي رسول اهللا     ال ل ي فق وه عل فينة       حمل ا أنت س ة،         إحمل فإنم رين، أو ثالث ر، أو بعي ر بعي ذ وق و حملت يومئ أو فل
    . أربعة، أو خمسة، أو ستة، أو سبعة ما ثقل علي إال أن يحفوا

  
    .   خالفة النبوة ثالثون سنة، ثم تكون ملكًا    وهذا الحديث عن أبي داود، والتِّرمذي، والنسائي، ولفظه عندهم

  
ا      قال حدثنا بهز، ثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان، عن سفينة   وقال اإلمام أحمد ا أعي آنا في سفر فكان آلم

لَّم     ه وس ّي صلَّى اهللا علي فينة      رجل ألقى علي ثيابه ترسًا أو سيفًا، حتَّى حملت من ذلك شيئًا آثيرًا فقال النَّب    أنت س
    . هذا هو المشهور في تسميته سفينة

  
اال      ثنا أبو الربيع سليمان بن داود   وقد قال أبو القاسم البغوي اني ق ر الورآ ن جعف د ب ا شريك      الزهراني، ومحم ثن

فكنت   -أو نهر  -آنا مع رسول اهللا فمررنا بواد    بن عبد اهللا النخعي عن عمران البجلي، عن مولى ألم سلمة قال
        .   ما آنت منذ اليوم إال سفينة    أعبِّر النَّاس فقال لي رسول اهللا

  
ده           و ن من د اهللا ب و عب ال أب امر، عن شريك وق ن ع ا         هكذا رواه اإلمام أحمد عن أسود ب رم، ثن ن مك ا الحسن ب ثن

ال     فينة ق در، عن س ا،          عثمان بن عمر، ثنا أسامة بن زيد عن محمد بن المنك فينة فكسرت بن رآبت البحر في س
يا أبا الحارث أنا مولى رسول اهللا صلَّى    فقلت فرآبت لوحًا منها، فطرحني في جزيرة فيها أسد فلم يرعني إال به

    . اهللا عليه وسلَّم فجعل يغمزني بمنكبه حتَّى أقامني على الطريق، ثم همهم فظننت أنه السالم
  

در            ن المنك د ب ن موسى، عن رجل، عن محم د اهللا ب وقد رواه أبو القاسم البغوي عن إبراهيم بن هانئ، عن عبي
    . عنه

  
ال        ورواه أيضًا  د ق ن محم د اهللا المخرمي، عن حسين ب ن عب ي           عن محمد ب ن أب د اهللا اب ن عب ز ب د العزي ال عب ق

    . سلمة، عن محمد بن المنكدر، عن سفينة فذآره
  

ال           ورواه أيضًا ولى رسول اهللا ق فينة م ة عن س و ريحان    حدثنا هارون بن عبد اهللا، ثنا علي بن عاصم، حدثني أب
    . أنا سفينة مولى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   لقيني األسد فقلت

  
    . فضرب بذنبه األرض وقعد   قال
  

أخَّر        وروى له مسلم، وأهل السنن، وقد تقدم في الحديث الذي رواه اإلمام أحمد ه ت ة، وأن أنه آان يسكن بطن نخل
    . إلى أيام الحجاج

  
ى أن صار لرجل من        ومنهم سلمان الفارسي أبو عبد اهللا مولى اإل ه األحوال إل سالم أصله من فارس، وتنقلت ب

يهود المدينة، فلما هاجر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم إلى المدينة أسلم سلمان وأمره رسول اهللا صلَّى اهللا عليه 



 

ا      إليه وقال وسلَّم فكاتب سيده اليهودي، وأعانه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم على أداء ما عليه فنسب سلمان من
    .   أهل البيت

  
ة     ى المدين ال إل ه الح ى آل ب د، حتَّ د واح دًا بع ان واح ك الرهب ده، وصحبته ألولئ ن بل ه م دمنا صفة هجرت د ق وق
ه في سنة خمس            ة، وآانت وفات ى المدين ة إل ل الهجرة النبوي النبوية، وذآر صفة إسالمه رضي اهللا عنه في أوائ

ن الخطاب، واألول         وقيل -أو في أول سنة ست وثالثين  -ي آخر أيام عثمان وثالثين ف ام عمر ب إنَّه توفي في أي
    . أآثر

  
ى       قال العبَّاس بن يزيد البحراني ا زاد عل وا فيم وآان أهل العلم ال يشكون أنه عاش مائتين وخمسين سنة، واختلف

    . المتأخِّرين أنه لم يجاوز المائة، فاهللا أعلم بالصوابذلك إلى ثالثمائة وخمسين، وقد ادعى بعض الحفاظ 
  

ن          د ب ري، ومحم ال مصعب الزبي ه، وق ومنهم شقران الحبشي، واسمه صالح بن عدي ورثه عليه السالم من أبي
    . آان لعبد الرحمن بن عوف فوهبه للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم   سعد

  
ولم يقسم له رسول     ، عن أبي معشر أنه ذآره فيمن شهد بدرًا قالوقد روى أحمد بن حنبل عن إسحاق بن عيسى

    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

ى األسرى، فحذاه آل         ل استعمله عل ه ب وهكذا ذآره محمد بن سعد فيمن شهد بدرًا وهو مملوك، فلهذا لم يسهم ل
    . رجل له أسير شيئًا، فحصل له أآثر من نصيب آامل

  
ة، وغالم لسعيد       قال وقد آان ببدر ثالثة غلمان غيره، غالم لعبد الرحمن بن عوف، وغالم لحاطب ابن أبي بلتع

    . بن معاذ فرضخ لهم ولم يقسم
  

وليس له ذآر فيمن شهد بدرًا في آتاب الزُّهري، وال في آتاب ابن إسحاق، وذآر الواقدي    قال أبو القاسم البغوي
ال    عن أبي بكر ا م ق ي جه ن أب استعمل رسول اهللا شقران       بن عبد اهللا ابن أبي سبرة، عن أبي بكر ابن عبد اهللا اب

    . مواله على جميع ما وجد في رحال المريسيع، من رثة المتاع والسالح، والنعم والشاء، وجمع الذرية ناحية
  

بن يحيى المازني، عن أبيه، عن شقران مولى ثنا أسود بن عامر، ثنا مسلم بن خالد عن عمرو    وقال اإلمام أحمد
النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم متوجهًا إلى خيبر على حمار يصلي     يعني -رأيته    رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال

    . عليه يومئ إيماء، وفي هذه األحاديث شواهد أنه رضي اهللا عنه شهد هذه المشاهد
  

ال وروى التِّرمذي عن ز سمعت     يد بن أخزم، عن عثمان بن فرقد، عن جعفر بن محمد، أخبرني ابن أبي رافع ق
    . أنا واهللا طرحت القطيفة تحت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في القبر   شقران يقول

  
ال    ه ق و طلحة، و            وعن جعفر بن محمد عن أبي لَّم أب ه وس ّي صلَّى اهللا علي ر النَّب ذي اتخذ قب ة    ال ذي ألقى القطيف ال

    . شقران
  

ه                 ثم قال التِّرمذي ره، وأن زل في قب لَّم، ون ه وس ه شهد غسل رسول اهللا صلَّى اهللا علي دم أن د تق حسن غريب، وق
    . واهللا ال يلبسها أحد بعدك   وضع تحته القطيفة التي آان يصلي عليها وقال

  
    . أنه انقرض نسله، فكان آخرهم موتًا بالمدينة في أيام الرشيد  بةُأسد الغا ( وذآر الحافظ أبو الحسن ابن األثير في 

  
ه،             ومنهم ضميرة ابن أبي ضميرة الحميري لَّم فأعتق ه وس ّي صلَّى اهللا علي ة فاشتراه النَّب أصابه سبي في الجاهلي

    . وآانت له دار بالبقيع وولد   ذآره مصعب الزبيري قال
  

ن وهب عن اب     ه، عن جده ضميرة أن              قال عبد اهللا ب ن ضميرة، عن أبي د اهللا ب ن عب ب، عن حسين ب ي ذئ ن أب
ي        قالت   ما يبكيك، أجائعة أنت، أعارية أنت    رسول اهللا مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال لها رِّق بين ا رسول اهللا ف ي

    . وبين ابني
  

    .   ال يفرَّق بين الوالدة وولدها    فقال رسول اهللا



 

  
    . ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه، فابتاعه منه ببكر

  
ده    قال ابن أبي ذئب ي ضميرة               ثم أقرأني آتابًا عن د رسول اهللا ألب اب من محم ذا آت رحيم، ه رحمن ال بسم اهللا ال

وا    وأهل بيته، أن رسول اهللا أعتقهم، وأنهم أهل بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند ر وا رجع سول اهللا وإن أحب
    . وآتب ُأبي بن آعب   إلى قومهم، فال يعرض لهم إال بحق، ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خيرًا

  
    . باذام   آيسان، وقيل   ميمون، وقيل   مهران، ويقال   ذآوان، ويقال   ومنهم طهمان، ويقال

  
    .   إنَّ الصدقة ال تحل لي، وال ألهل بيتي، وإن مولى القوم من أنفسهم    لَّى اهللا عليه وسلَّم قالروى عن النَّبّي ص

  
ي       ن أب ي اب ات عل رواه البغوي عن منجاب بن الحارث وغيره، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن إحدى بن

ه حدثني مولى للنبي ص   قالت -وهي أم آلثوم بنت علي  -طالب  ال      لَّى اهللا عليه وسلَّم يقال ل وان ق ان، أو ذآ    طهم
    . فذآره   قال رسول اهللا

  
ليمان التيمي، عن شيخ،          ومنهم عبيد مولى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال أبو داود الطيالسي عن شعبة، عن س

ال لَّم ق ه وس ي صلَّى اهللا علي ولى للنب د م ّي   عن عبي ان النَّب أمر بصالة سوى  قلت هل آ لَّم ي ه وس صلَّى اهللا علي
    ؟ المكتوبة

  
    . صالة بين المغرب والعشاء   قال
  

    . ال أعلم روى غيره   قال أبو القاسم البغوي
  

ن       وليس آما قال، ثم ساق من طريق أبي يعلى الموصلي   قال ابن عساآر اد ب ا حم حدثنا عبد األعلى بن حماد، ثن
ليمان  لمة عن س دعا  س اس، ف ان النَّ ا تغتاب ا صائمتين وآانت رأتين آانت ولى رسول اهللا أن ام د م ي، عن عبي التيم

    .   قيئا    رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بقدح فقال لهما
  

    . فقاءا قيحًا، ودمًا، ولحمًا عبيطًا
  

    .   لحرامإن هاتين الصائمتان عن الحالل، وأفطرتا على ا    ثم قال
  

ي     وقد رواه األمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي، عن سليمان التيمي، عن رجل حدثهم في مجلس أب
    . عثمان، عن عبيد مولى رسول اهللا فذآره

  
د   -حدثني سعيد      آنت مع أبي عثمان فقال رجل   ورواه أحمد أيضًا عن غندر، عن عثمان بن غياث قال  -أو عبي

    . ثمان يشك مولى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فذآرهع
  

رة األشهلي      مولى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال محمد بن سعيد   ومنهم فضالة أنبأنا الواقدي، حدثني عتبة بن خي
ي عن خدم رسول                  قال ن حزم أن افحص ل ن عمرو ب د ب ي بكر محم ى أب ز إل اهللا من  آتب عمر بن عبد العزي

    . وآان فضالة مولى له يماني نزل الشام بعد   الرجال، والنساء، ومواليه، فكتب إليه قال
  

    . وآان أبو مويهبة مولدًا من مولدي مزينة فأعتقه
  

    . لم أجد لفضالة ذآرًا في الموالي إال من هذا الوجه   قال ابن عساآر
  

و  -أوله قاف وآخره زاي  -ومنهم قفيز  ده    قال أب ن من د اهللا ب ن             عب د ب ن محم د ب ا أحم ن السري، ثن ا سهل ب أنبأن
ن          د اهللا ب ن عب ي بكر ب د، عن أب ن محم المنكدر، ثنا محمد بن يحيى عن محمد بن سليمان الحراني، عن زهير ب

    . قفيز   آان لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم غالمًا يقال له   أنيس قال
  

    . يمانتفرَّد به محمد بن سل



 

  
ا آتب      ومنهم آرآرة آان على ثقل النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم في بعض غزواته، وقد ذآره أبو بكر ابن حزم فيم

    . به إلى عمر بن عبد العزيز
  

آان على ثقل النَّبّي    حدثنا سفيان عن عمرو، عن سالم ابن أبي الجعد، عن عبد اهللا بن عمرو قال   قال اإلمام أحمد
    . آرآرة فمات   صلَّى اهللا عليه وسلَّم رجل يقال له

  
ديني عن               هو في النار    فقال ن الم ي ب ه، رواه البخاري عن عل د غلَّ ا، أو آساء ق د غلَّه فنظروا فإذا عليه عباءة ق
    . سفيان

  
    . النصيب آما سيأتي وقصته شبيهة بقصة مدعم الذي أهداه رفاعة من بني   قلت

  
ال        قال البغوي   ومنهم آيسان ن السائب ق وم      حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا ابن فضيل عن عطاء ب أتيت أم آلث

ه      بنت علي فقالت ال ل لَّم يق لَّم في            حدثني مولى للنبي صلَّى اهللا عليه وس ه وس ّي صلَّى اهللا علي ه النَّب ال ل آيسان ق
    .   إنا أهل بيت نهينا أن نأآل الصدقة، وإن موالنا من أنفسنا فال تأآل الصدقة    مر الصدقةشيء من أ

  
ره في         ومنهم مابور القبطي الخصي دمنا من خب د ق أهداه له صاحب اإلسكندرية مع مارية وشيرين، والبغلة، وق

    . ترجمة مارية رضي اهللا عنهما ما فيه آفاية
  

ه              ومنهم مدعم ّي صلَّى اهللا علي اة النَّب ل في حي د الجذامي، قت ن زي وآان أسود من مولدي حسمى، أهداه رفاعة ب
ة رسول اهللا صلَّى اهللا              دعم يحط عن ناق ا م رى فبينم ى وادي الق ا وصلوا إل ر، فلم وسلَّم وذلك مرجعهم من خيب

    . عليه وسلَّم رحلها، إذ جاءه سهم عائر فقلته
  

    . هنيئًا له الشهادة   فقال النَّاس
  

م تصبها المقاسم              فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ر ل وم خيب ي أخذها ي ده، إن الشملة الت آال والذي نفسي بي
     لتشتعل عليه نارًا

  
لَّم      ه وس ّي صلَّى اهللا علي ال النَّب ار، أو شراآان من     شراك من      فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراآين فق ن

    .   نار
  

    . أخرجاه من حديث مالك عن ثور بن يزيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة
  

ران نهم مه ال   وم م،       ويق ي هاش ى بن ريم الصدقة عل ي تح ي ف ت عل وم بن ه أم آلث ذي روت عن و ال ان، وه طهم
    . ومواليهم، آما تقدم

  
    . وهو الذي قبله   ومنهم ميمون

  
افعو نهم ن اآر   م ن عس افظ اب ال الح واله، ق ن     م د ب ا محم ا شجاع الصوفي، أنبأن اني، أنبأن تح الماه و الف ا أب أنبأن

إسحاق، أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا أبو مالك 
سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا     هللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قالاألشجعي عن يوسف بن ميمون، عن نافع مولى رسول ا

        .   ال يدخل الجنة شيخ زان، وال مسكين متكبر، وال منَّان بعمله على اهللا عز وجل    عليه وسلَّم يقول
  

ن         نافع بن مسروح، والصَّحيح   مسروح، ويقال   ويقال   ومنهم نفيع ن عالج ب ن عمرو ب نافع بن الحارث بن آلدة ب
دلى هو                اد، ت ه سميَّة أم زي ّي، وأمُّ رة الثَّقف و بك يس، وهو ثقيف أب ن ق ن عوف ب سلمة بن عبد العزَّى بن غيرة ب
ماه   رة فس ي بك ه ف ان نزول لَّم، وآ ه وس أعتقهم رسول اهللا صلَّى اهللا علي ائف ف ن سور الطَّ د م ن العبي ة م وجماع

    . لَّى اهللا عليه وسلَّم أبا بكرةرسول اهللا ص
  

    . وآان رجًال صالحًا آخى رسول اهللا بينه وبين أبي برزة األسلمّي   قال أبو نعيم
  



 

ه في سنة          قلت ام صّفين، وآانت وفات وهو الذي صلَّى عليه بوصيته إليه، ولم يشهد أبو بكرة وقعة الجَّمل وال أيَّ
    . وخمسين سنة اثنتين   إحدى وخمسين، وقيل

  
    . مولى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   ومنهم واقد أو أبو واقد

  
د            قال الحافظ أبو نعيم األصبهانّي ن عب ى ب ن يحي د ب ا محم فيان، ثن ن س حدثنا أبو عمرو ابن حمدان، ثنا الحسن ب

ان،    ن غسَّ اد عن الحارث ب ن حم ثم ب ا الهي د، ثن ن محم دثنا الحسين ب ريم، ح ريش من أهل الك عن رجل من ق
لَّم     المدينة، عن زاذان عن واقد مولى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال ه وس من أطاع       قال رسول اهللا صلَّى اهللا علي

رت صالته    ذآره، وإن آث م ي ن عصى اهللا فل رآن، وم ه الق ت صالته وصيامه، وتالوت ر اهللا، وإن قلَّ د ذآ اهللا فق
    .   وته القرآنوصيامه، وتال

  
    . طهمان آما تقدَّم   هرمز أو آيسان، هو الذي يقال فيه   ويقال   ومنهم هرمز أبو آيسان

  
ي قالت          وقد قال ابن وهب وم بنت عل ي، أو أم آلث ة بنت عل    ثنا علي بن عبَّاس عن عطاء بن السائب، عن فاطم

ا أهل بيت ال        سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول   ان قالهرمز يكنى أبا آيس   سمعت مولى لنا يقال له إن
    .   تحلُّ لنا الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا فال تأآلوا الصدقة

  
ال            ن السائب ق اء، عن عطاء ب ن موسى، عن ورق وم       وقد رواه الربيع بن سليمان عن أسد ب ى أم آلث دخلت عل

    .   إنَّا ال نأآل الصدقة    ز أو آيسان حدَّثنا أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قالإن هرم   فقالت
  

ال    وقال أبو القاسم البغوي شهد     ثنا منصور بن أبي مزاحم، ثنا أبو حفص األبار عن ابن أبي زياد، عن معاوية ق
ه بدرًا عشرون مملوآًا، منهم مملوك للنبي صلَّى اهللا  ه         عليه وسلَّم يقال ل ه رسول اهللا صلَّى اهللا علي ز، فأعتق هرم

    .   إن اهللا قد أعتقك، وإنَّ مولى القوم من أنفسهم، وإنا أهل بيت ال نأآل الصدقة فال تأآلها    وسلَّم وقال
  

ا    مولى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، قال محمد بن سعد   ومنهم هشام د        أنبأن ا محم ي، أنبأن د اهللا الرق ن عبي ليمان ب س
لَّم          ه وس ولى رسول اهللا صلَّى اهللا علي ام م ر، عن هش بن أيوب الرقي عن سفيان، عن عبد الكريم، عن أبي الزبي

    . يا رسول اهللا إنَّ امرأتي ال تدفع يد المس   جاء رجل فقال   قال
  
     طلقها    قال
  
    . إنها تعجبني   قال
  
    .   فتمتع بها    قال
  

ّي صلَّى اهللا              قال ابن منده ي هاشم، عن النَّب ولى بن ر، عن م ي الزبي وقد رواه جماعة عن سفيان الثوري، عن أب
    . عليه وسلَّم ولم يسمِّه

  
    . ورواه عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكريم، عن أبي الزبير، عن جابر

  
    . إنه الذي قتله العرنيون وقد مثَّلوا به   ويقال   منهم يسارو
  

م             وقد ذآر الواقدي بسنده عن يعقوب بن عتبة در مع نع رة الك وم قرق لَّم أخذه ي ه وس أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي
ه يحسن الصالة فأعتقه، ثم بني غطفان وسليم، فوهبه النَّاس لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقبله منهم، وألنه رآ

    . قسم في النَّاس النعم فأصاب آل إنسان منهم سبعة أبعرة، وآانوا مائتين
  

ال    ومنهم أبو الحمراء ل        مولى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وخادمه، وهو الذي يق ن الحارث، وقي    إن اسمه هالل ب
    . مي، أصابه سبي في الجاهليةهالل بن الحارث بن ظفر السل   ابن مظفر، وقيل

  
ونس      وقال أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا أحمد بن حازم، أنبأنا عبد اهللا بن موسى والفضل بن دآين عن ي

رابطت المدينة سبعة أشهر آيوم، فكان النَّبّي صلَّى     ابن أبي إسحاق، عن أبي داود القاص، عن أبي الحمراء قال



 

رَّجس أهل           يأتي باب علي وفاطمة آل غداة فيقولاهللا عليه وسلَّم  نكم ال ذهب ع د اهللا لي ا يري الصالة، الصالة، إنم
    .   البيت ويطهِّرآم تطهيرًا

  
ي إسحاق، عن       -واللفظ له  -وأنبأنا عبيد اهللا بن موسى، والفضل بن دآين    قال أحمد بن حازم ن أب ونس اب عن ي

ي الحمر    ال أبي داود، عن أب ال                اء ق ده فق ه ي ام في وعاء فأدخل ده طع لَّم برجل عن ه وس ّي صلَّى اهللا علي رَّ النَّب    م
    .   من غشَّنا فليس منا ! غَششته 

  
ن         ع ب ذا هو نفي و داود ه ده سواه، وأب وقد رواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن أبي نعيم به، وليس عن

    . روآين الضعفاءالحارث األعمى أحد المت
  

ن الحارث،      قال عبَّاس الدوري عن ابن معين أبو الحمراء صاحب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم اسمه هالل ب
ره  وازع            آان يكون بحمص، وقد رأيت بها غالمًا من ولده، وقال غي و ال ال أب اب حمص وق ه خارج ب ان منزل آ

    . آان أبو الحمراء في الموالي   عن سمرة
  

    . أبو سالم واسمه حريث   راعي النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، ويقال   ومنهم أبو سلمى
  

ه        قال أبو القاسم البغوي ّي صلَّى اهللا علي ثنا آامل بن طلحة، ثنا عباد بن عبد الصمد، حدثني أبو سلمة راعي النَّب
من لقي اهللا يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن محمدًا رسول اهللا،     يقولسمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم    وسلَّم قال

     وآمن بالبعث والحساب؛ دخل الجنة
  
    ؟ أنت سمعت هذا من رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قلنا
  

الث، وال     فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال رتين، وال ث ن       أنا سمعت هذا منه غير مرة، وال م ه اب ورد ل م ي ع، ل أرب
    . عساآر سوى هذا الحديث

  
    . آخر، وأخرج له ابن ماجه ثالثًا  اليوم والليلة ( وقد روى له النسائي في 

  
    . مولى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم   ومنهم أبو صفية

  
و آعب عن      قال أبو القاسم البغوي ّي         ثنا أحمد بن المقدام، ثنا معتمر، ثنا أب ولى النَّب ي صفية م ة، عن أب جده بقي
إذا           صلَّى اهللا عليه وسلَّم ع ف م يرف ار، ث ى نصف النه ه إل أنه آان يوضع له نطع ويجاء بزبيل فيه حصى فيسبِّح ب

    . صلى األولى سبَّح حتَّى يمسي
  

ج أم ضميرة، وقد تقدم في ترجمة مولى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، والد ضميرة المتقدم، وزو   ومنهم أبو ضميرة
    . ابنه طرف من ذآرهم، وخبرهم في آتابهم

  
ي       الطبقات ( وقال محمد بن سعد في  ن أب أنبأنا إسماعيل بن عبد اهللا بن أويس المدني، حدثني حسين بن عبد اهللا اب

ي ضميرة    لَّم ألب اب من          ضميرة أن الكتاب الذي آتبه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس رحيم، آت رحمن ال بسم اهللا ال
ى رسوله               اء اهللا عل انوا ممن أف انوا أهل بيت من العرب، وآ م آ ه، إنه محمد رسول اهللا ألبي ضميرة وأهل بيت
وا من     فأعتقهم، ثم ُخيِّر أبا ضميرة إن أحب أن يلحق بقومه فقد ُأذن له، وإن أحب أن يمكث مع رسول اهللا فيكون

ار اهللا ه، فاخت ل بيت لمين   أه ن المس يهم م ن لق ر، وم د إال بخي م أح ال يعرض له ي اإلسالم، ف وله، ودخل ف  ورس
    .   فليستوص بهم خيرًا

  
    . إسماعيل ابن أبي أويس، فهو مولى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو أحد حمير   وآتب ُأبي بن آعب قال

  
يهم    وخرج قوم منهم في سفر ومعهم اب إل هذا الكتاب، فعرض لهم اللُّصوص فأخذوا ما معهم، فأخرجوا هذا الكت

    . فأعلموهم بما فيه، فقرؤه فردُّوا عليهم ما أخذوا منهم، ولم يعرضوا لهم
  
ذا فأخذه المهدي             قال ابهم ه ه بكت ؤمنين، وجاء مع ر الم ووفد حسين بن عبد اهللا ابن أبي ضميرة إلى المهدي أمي

    . ى بصره، وأعطى حسينًا ثالثمائة دينارفوضعه عل



 

  
    . مواله عليه الصالة والسالم   ومنهم أبو عبيد

  
ه طبخ لرسول اهللا        قال اإلمام أحمد د أن حدثنا عفان، ثنا أبان العطار، ثنا قتادة عن شهر بن حوشب، عن أبي عبي

    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم قدرًا فيها لحم
  

     ناولني ذراعها    ى اهللا عليه وسلَّمفقال رسول اهللا صلَّ
  

    .   ناولني ذراعها    فناولته فقال
  

     ناولني ذراعها    فناولته فقال
  

    ؟ يا نبي اهللا آم للشاة من ذراع   فقلت
  
    .   والذي نفسي بيده، لو سكت ألعطيتني ذراعها ما دعوت به    قال
  

    . عن بندار، عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان بن يزيد العطار به  الشمائل ( ورواه التِّرمذي في 
  

ه شهد          ومنهم من يقول   ومنهم أبو عشيب دم أن د تق ا، وق رَّق بينهم أبو عسيب، والصحيح األول، ومن النَّاس من ف
    . ، وروى قصة المغيرة بن شعبةالصالة على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وحضر دفنه

  
ال             وقال الحارث ابن أبي أسامة و نصيرة ق د أب ن عبي لم ب ا مس ارون، ثن ن ه د ب ولى        ثنا يزي ا عسيب م سمعت أب

 أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت     إن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال   رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال
    .   الحمى بالمدينة، وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة، ألمتي ورحمة لهم، ورجس على الكافر

  
    . وآذا رواه اإلمام أحمد عن يزيد بن هارون

  
ده     ن من د اهللا ب و عب ا                  وقال أب د، ثن ن محم ونس ب ا ي ن إسحاق الصاغاني، ثن د ب ا محم وب، ثن ن يعق د ب ا محم أنبأن

ال       حشرج بن  لَّم ق ه وس ولى رسول اهللا صلَّى اهللا علي خرج     نباتة، حدثني أبو نصيرة البصري عن أبي عسيب م
دعاه                 رَّ بعمر ف م م ه، ث دعاه فخرج إلي أبي بكر ف رَّ ب م م دعاني، ث ي ف رَّ ب يًال فم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ل

بعض األنصار ف     ًا ل ال رسول اهللا لصاحب الحائط    فخرج إليه، ثم انطلق يمشي حتَّى دخل حائط ا بسرام      ق    أطعمن
ة       فجاء به فوضعه، فأآل رسول اهللا وأآلوا جميعًا، ثم دعا بماء فشرب منه ثم قال وم القيام إنَّ هذا النعيم لتسألن ي

     عن هذا
  

    ؟ إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامةيا نبي اهللا    فأخذ عمر العذق فضرب به األرض حتَّى تناثر البسر ثم قال
  
ه         قال دخل في ه، أو حجر ي ي  -نعم إال من ثالثة؛ خرقة يستر بها الرجل عورته، أو آسرة يسدُّ بها جوعت من     يعن

    .   -الحر والقر 
  

    . ورواه اإلمام أحمد عن شريح، عن حشرج
  

سمعت ميمونة    ن إسماعيل، حدثتنا سلمة بنت أبان الفريعية قالتعن موسى ب  الطبقات ( وروى محمد بن سعد في 
ان           بنت أبي عسيب قالت ًا وعجز، وآ ان يصلي الضحى قائم آان أبو عسيب يواصل بين ثالث في الصيام، وآ

        . وآان في سريره جلجل فيعجز صوته حين يناديها به، فإذا حرَّآه جاءت   يصوم أيام البيض قالت
  

ى المشهور        ار مذحج عل اري من أنم وال           ومنهم أبو آبشة األنم لَّم، في اسمه أق ه وس ّي صلَّى اهللا علي ولى النَّب    م
عكسه، وأصله من مولدي أرض دوس، وآان ممن شهد بدرًا    عمرو بن سعد، وقيل   أشهرها أن اسمه سليم، وقيل

    . قاله موسى بن عقبة عن الزُّهري
  

    . ه ابن إسحاق، والبخاري، والواقدي، ومصعب الزبيري، وأبو بكر ابن أبي خيثمةوذآر



 

  
اء             زاد الواقدي وم الثالث ك في ي ن الخطاب، وذل وم استخلف عمر ب وشهد ُأحدًا وما بعدها من المشاهد، وتوفي ي

    . لثمان بقين من جمادى اآلخرة سنة ثالث عشرة من الهجرة
  

    . وفي سنة ثالث وعشرين توفي أبو آبشة مولى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   وقال خليفة بن خياط
  

اس                   الحجر جعل النَّ وك ب ى تب ه إل رَّ في ذهاب ا م لَّم لم ه وس ي آبشة أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي دم عن أب وقد تق
ال رسول اهللا صلَّى اهللا       اس فق اجتمع النَّ ة ف لَّم  يدخلون بيوتهم، فنودي أن الصالة جامع ه وس ى         علي دخلكم عل ا ي م

      ؟ هؤالء القوم الذين غضب اهللا عليهم
  

    . نعجب منهم يا رسول اهللا   فقال رجل
  

ا هو             فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بلكم وم ان ق ا آ ئكم بم أال أنبِّئكم بأعجب من ذلك، رجل من أنفسكم ينب
    . حديثال   آائن بعدآم

  
ا        وقال اإلمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن أزهر بن سعيد الحرازي، سمعت أب

ا        آبشة األنماري قال د اغتسل فقلن م خرج وق ا     آان رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم جالسًا في أصحابه، فدخل ث ي
    ؟ رسول اهللا قد آان شيء

  
ه من           قال افعلوا، فإن ذلك ف أجل مرت بي فالنة، فوقع في نفسي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فك

     أماثل أعمالكم إتيان الحالل
  

ال        وقال أحمد اري ق ي آبشة األنم ال رسول اهللا     حدثنا وآيع، ثنا األعمش عن سالم ابن أبي الجعد، عن أب ل      ق مث
م     أربعة نفر هذه األمة مثل رجل أتاه اهللا ماًال وعلمًا فهو يعمل به في ماله وينفقه في حقه، ورجل أتاه اهللا علمًا ول

لَّم     لو آان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل   يؤته ماًال فهو يقول ه وس ا      قال رسول اهللا صلَّى اهللا علي فهم
ماًال ولم يؤته علمًا فهو يحبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته اهللا ماًال وال في األجر سواء، ورجل أتاه اهللا 

لَّم      لو آان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل   علمًا فهو يقول ه وس ا في       قال رسول اهللا صلَّى اهللا علي فهم
    .   الوزر سواء

  
    . ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد، آالهما عن وآيعوهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر 

  
    . ورواه ابن ماجه أيضًا من وجه آخر من حديث منصور عن سالم ابن أبي الجعد، عن ابن أبي آبشة، عن أبيه

  
    . عبد اهللا ابن أبي آبشة   وسماه بعضهم

  
راشد بن سعد، عن أبي عامر الهورني،  حدثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا محمد بن حرب، ثنا الزبيدي عن   وقال أحمد

ول      عن أبي آبشة األنماري أنه أتاه فقال لَّم يق ه وس من      أطرقني من فرسك، فإني سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    .   أطرق مسلمًا فعقب له الفرس، آان آأجر سبعين حمل عليه في سبيل اهللا عز وجل

  
اب، عن سعيد       وقد روى ن خب ونس ب التِّرمذي عن محمد بن إسماعيل، عن أبي نعيم، عن عبادة بن مسلم، عن ي

ال  د              أبي البختري الطائي، حدثني أبو آبشة أنه ق ال عب ا نقص م احفظوه؛ م ديثًا ف دِّثكم ح يهن وأح ثالث أقسم عل
اب       صدقة، وما ظلم عبد بمظلمة فصبر عليها إال زاده اهللا بها عزًا، وال يف  ه ب تح اهللا علي ألة إال ف اب مس د ب تح عب

    . فقر، الحديث
  

    . حسن صحيح، وقد رواه أحمد عن غندر، عن شعبة، عن األعمش، عن سالم ابن أبي الجعد عنه   وقال
  

اري أن               ي آبشة األنم ه، عن أب ان، عن أبي ن ثوب لم عن اب ن مس د ب وروى أبو داود، وابن ماجه من حديث الولي
    . ى اهللا عليه وسلَّم آان يحتجم على هامته وبين آتفيهرسول اهللا صلَّ

  



 

ال       وهو  -حدَّثنا حميد بن مسعدة، ثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد    وروى التِّرمذي ن بسر ق د اهللا ب سمعت     عب
    . آانت آمام أصحاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بطحًا   أبا آبشة األنماري يقول

  
مواله عليه السالم وآان من مولدي مزينة، اشتراه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأعتقه، وال    أبو مويهبةومنهم 

    . يعرف اسمه رضي اهللا عنه
  

    . شهد أبو مويهبة المريسيع، وهو الذي آان يقود لعائشة رضي اهللا عنها بعيرها   وقال أبو مصعب الزبيري
  

ع،            وقد تقدم ما رواه اإلما ى البقي ل إل لَّم في اللي ه وس ه مع رسول اهللا صلَّى اهللا علي م أحمد وبسنده عنه، في ذهاب
ل            فوقف عليه السالم فدعا لهم واستغفر لهم ثم قال تن آقطع اللي اس، أتت الف ه بعض النَّ ليهنكم ما أنتم فيه مما في

نكم   ه  المظلم، يرآب بعضها بعضًا، اآلخرة أشد من األولى، فليه تم في ال      أن م رجع فق رت          ث ي خيِّ ة إن ا مويهب ا أب ي
    .   مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي والجنة أو لقاء ربي، فاخترت لقاء ربي

  
    . حتَّى قبض -أو ثمانيًا  -فما لبث بعد ذلك إال سبعًا    قال
  

    . فهؤالء عبيده عليه السالم
  
   وأما إماؤه عليه السالم 
  

ي عاصم             الصحيح   فمنهن أمة اهللا بنت رزينة ن أب ة اب ع في رواي يأتي، ولكن وق ا س ة آم    أن الصحبة ألمها رزين
ادم         حدثنا عقبة بن مكرم، ثنا محمد بن موسى، حدثتنا عليلة بنت الكميت العتكية قالت ة اهللا خ ي عن أم حدثني أب

ة اهللا،        النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن رسول اهللا ة أم أم ا رزين ا، وأمهره وم قريظة والنضير، فأعتقه  سبا صفية ي
    . وهذا حديث غريب جدًا

  
ا             قال ابن األثير   ومنهن أميمة ام، روى عنه ديثها أهل الش لَّم، روى ح ه وس والة رسول اهللا صلَّى اهللا علي وهي م

    . أوصني   ال لهجبير بن نفير أنها آانت توضئ رسول اهللا، فأتاه رجل يومًا فق
  

ه            فقال د برئت من دًا فق ا متعمِّ دًا، فمن ترآه ال تشرك باهللا شيئًا وإن قطِّعت أو حرِّقت بالنار، وال تدع صالة متعمِّ
ي من           ديك وإن أمراك أن تختل ة، وال تعصينَّ وال ه رأس آل خطيئ ذمة اهللا وذمة رسوله، وال تشربنَّ مسكرًا فإن

  ص/ ج (   .   أهلك ودنياك
  

لمة       ومنهن برآة أم أيمن وأم أسامة بن زيد بن حارثة ن س ك ب وهي برآة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مال
م    بن عمرو بن النعمان الحبشية، غلب عليها آنيتها أم أيمن، وهو ابنها من زوجها األول عبيد بن زيد الحبشي، ث

لدت له أسامة بن زيد، وتعرف بأم الظباء، وقد هاجرت الهجرتين رضي اهللا عنها تزوَّجها بعده زيد بن حارثة فو
وهي حاضنة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم مع أمه آمنة بنت وهب، وقد آانت ممن ورثها رسول اهللا صلَّى اهللا 

    . عليه وسلَّم عن أبيه، قاله الواقدي
  

لَّم، وآمنت    بل    بل ورثها من أمه، وقيل   وقال غيره ه وس آانت ألخت خديجة فوهبتها من رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . قديمًا، وهاجرت، وتأخرَّت بعد النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
ا             لَّم، وأنه ه وس ّي صلَّى اهللا علي اة النَّب د وف ا بع ا إياه وتقدم ما ذآرناه من زيارة أبي بكر، وعمر رضي اهللا عنهم

    . بكت
  

    ؟ أما تعلمين أن ما عند اهللا خير لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   لهافقاال 
  

    . بلى، ولكن أبكي ألن الوحي قد انقطع من السماء، فجعال يبكيان معها   فقالت
  

ال       التاريخ ( وقال البخاري في  آانت     وقال عبد اهللا بن يوسف عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهري ق
ّي صلَّى    أم أيمن تحضن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم حتَّى آبر فأعتقها، ثم زوَّجها زيد بن حارثة، وتوفيت بعد النَّب

    . أنها بقيت بعد قتل عمر بن الخطاب   ستة أشهر، وقيل   اهللا عليه وسلَّم بخمسة أشهر، وقيل



 

  
ال       وقد رواه مسلم عن أبي الطاهر، وحرملة، آالهما  ونس، عن الزُّهري ق ن وهب، عن ي آانت أم أيمن      عن اب

    . الحبشية، فذآره
  

    . توفيت أم أيمن في أول خالفة عثمان بن عفان   وقال محمد بن سعد عن الواقدي
  

ال        قال الواقدي ن بكر ق ي سعد ب ه       وأنبأنا يحيى بن سعيد بن دينار عن شيخ من بن ان رسول اهللا صلَّى اهللا علي  آ
    .   يا أمه    وسلَّم يقول ألم أيمن

  
    .   هذه بقية أهل بيتي    وآان إذا نظر إليها قال

  
أم أيمن أمي      آان النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يقول   أخبرني سليمان ابن أبي شيخ قال   وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة

    .   بعد أمي
  
الواوق دنيين ق دي عن أصحابه الم ت   ال الواق و يشرب فقال لَّم وه ه وس ّي صلَّى اهللا علي ى النَّب ن إل    نظرت أم أيم

    . إسقني
  

    .  !   ؟ أتقولين هذا لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   فقالت عائشة
  

    . ما خدمته أطول   فقالت
  

    . فجاء بالماء فسقاها   صدقت    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

ال      وقال المفضل بن غسان ي ق ا أب ال        حدثنا وهب بن جرير، ثن ن القاسم ق ان ب ا هاجرت أم أيمن       سمعت عثم لم
    . أمست بالمنصرف دون الروحاء وهي صائمة، فأصابها عطش شديد حتَّى جهدها

  
    . أبيض فيه ماءفدلى عليها دلو من السماء برشاء    قال
  

    . فشربت فما أصابني عطش بعد، وقد تعرضت العطش بالصوم في الهواجر فما عطشت بعد   قالت
  

ا،       قلت ا له فأما بريرة فإنها آانت آلل أبي أحمد بن جحش فكاتبوها، فاشترتها عائشة منهم فأعتقتها، فثبت والؤه
    . حين، ولم يذآرها ابن عساآرآما ورد الحديث بذلك في الصحي

  
ال    ذآرها ابن منده فقال   ومنهن خضرة ان     روى معاوية عن هشام، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ق آ

    . خضرة   للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم خادم يقال لها
  

   بن علي ابن أبي رافع، عن جدته سلمى قالت ثنا فائد مولى عبد اهللا عن عبد اهللا    وقال محمد بن سعد عن الواقدي
    . آان خدم رسول اهللا أنا، وخضرة، ورضوى، وميمونة بنت سعد، أعتقهن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آلهن

  
    . موالة حفصة بنت عمر   ومنهن خليسة

  
والة حفصة في قصة       روت حديثها عليلة بنت الكميت عن ج        ُأسد الغابة ( قال ابن األثير في  دتها، عن خليسة م

ه،      دون في انوا يوق حفصة وعائشة، مع سودة بنت زمعة ومزحهما معها، بأن الدجال قد خرج فاختبأت في بيت آ
    ؟   ما شأنكما    واستضحكتا، وجاء رسول اهللا فقال

  
    ؟ الدجال يا رسول اهللا أخرج   فأخبرتاه بما آان من أمر سودة، فذهب إليها فقالت

  
    . فخرجت وجعلت تنفض عنها بيض العنكبوت   ال، وآأن قد خرج    فقال

  



 

ال        وذآر ابن األثير لمان الفارسي وق والة س ه             خليسة م اه، وتعويضه علي ا إي لمان وإعتاقه ا ذآر في إسالم س له
    . السالم لها بأن غرس لها ثالثمائة فسيلة، ذآرتها تمييزًا

  
ق            ن خولةومنه يم من طري و نع ديثها الحافظ أب د روى ح ر، وق خادم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم آذا قال ابن األثي

أخر    حفص بن سعيد القرشي عن أمه، عن أمها خولة، وآانت خادم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فذآر حديثًا في ت
ه السالم     ه          الوحي بسبب جرو آلب مات تحت سريره علي زل قول وحي، فن ا أخرجه جاء ال ه، فلم م يشعروا ب ول

    .  ] -   الضحى [   } َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى* َوالضَُّحى  {    تعالى
  

    . وهذا غريب، والمشهور في سبب نزولها غير ذلك، واهللا أعلم
  

ي، وآانت        والصحيح   قال ابن عساآر   ومنهن رزينة ه      أنها آانت لصفية بنت حي ّي صلَّى اهللا علي تخدم تخدم النَّب
    . وسلَّم

  
وقد تقدم في ترجمة ابنتها أمة اهللا أنه عليه السالم أمهر صفية بنت حيي أمها رزينة، فعلى هذا يكون أصلها     قلت

    . له عليه السالم
  

ة      سمعت أمي أمينة قالت    كميت قالتثنا أبو سعيد الجشمي، حدثتنا عليلة بنت ال   وقال الحافظ أبو يعلى حدثتني أم
وم قريظة،      با صفية ي اهللا بنت رزينة موالة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم س

ا رأت النساء قالت    ه إال اهللا وأنك ر      والنضير حين فتح اهللا عليه، فجاء يقودها سبية، فلم سول اهللا،  أشهد أن ال إل
    . فأرسلها، وآان ذراعها في يده فأعتقها، ثم خطبها وتزوجها، وأمهرها رزينة

  
ه السالم اصطفى        ه علي هكذا وقع في هذا السياق، وهو أجود مما سبق من رواية ابن أبي عاصم، ولكن الحق أن

يط،    صفية من غنائم خيبر وأنه أعتقها، وجعل عتقها صداقها، وما وقع في هذه الرواية يو م قريظة والنضير تخب
    . فإنهما يومان بينهما سنتان، واهللا أعلم

  
ن الحسن               الدالئل ( وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في  ي ب ا عل د الصفار، ثن ن عبي د ب ا أحم دان، أنبأن أخبرنا ابن عب

ا    ة عن أمه ة قالت   السكري، ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري، حدثتنا عليلة بنت الكميت العتكي ة اهللا      أمين قلت ألم
    ؟ يا أمة اهللا أسمعت أمك تذآر أنها سمعت رسول اهللا يذآر صوم عاشوراء   بنت رزينة موالة رسول اهللا

  
    . نعم آان يعظِّمه، له شاهد في الصحيح   قالت

  
ر    ومنهن رضوى ا س              قال ابن األثي ادة، عن رضوى بنت آعب أنه ن بشير عن قت ألت رسول اهللا  روى سعيد ب

    . رواه أبو موسى المديني   ما بذلك بأس    صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن الحائض تخضب فقال
  

    . النضرية، وقد تقدم ذآرها بعد أزواجه رضي اهللا عنهن   وقيل   ومنهن ريحانة بنت شمعون القرظية
  

    . والصحيح رزينة آما تقدم   ومنهن زرينة
  

رحمن        سانيةومنهن  د ال ن عب موالة رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، روت عنه حديثًا في اللقطة، وعنها طارق ب
    ُأسد الغابة ( روى حديثها أبو موسى المديني، هكذا ذآر ابن األثير في 

  
إن الشيطان لم     وسلَّم قال موالة حفصة بنت عمر، روت عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه   وقيل   ومنهن سديسة األنصارية

    .   يلق عمر منذ أسلم إال خرَّ لوجهه
  

الم، عن            قال ابن األثير ّي، عن س ه، عن إسرائيل، عن األوزاع رواه عبد الرحمن بن الفضل بن الموفق عن أبي
    . سديسة

  
يّ      ورواه إسحاق بن يسار عن الفضل فقال ذآره، رواه      عن سديسة، عن حفصة، عن النَّب لَّم ف ه وس صلَّى اهللا علي

    . أبو نعيم، وابن منده
  



 

ق،          ومنهن سالمة ل، والطل ديثًا في فضل الحم ه ح حاضنة إبراهيم بن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، روت عن
ام            ده من حديث هش ن من يم، واب و نع ه، رواه أب ناده ومتن ة إس ن   والرضاع، والسهر، فيه غرابة ونكارة من جه ب

        . عمار بن نصير خطيب دمشق عن أبيه عمرو بن سعيد الخوالني، عن أنس، عنها، ذآرها ابن األثير
  

ا قالت           ومنهن سلمى وهي أم رافع ا أنه دي عنه ا رواه الواق ع آم ي راف رأة أب آنت أخدم رسول اهللا صلَّى اهللا        ام
    . ة بنت سعد، فأعتقنا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آلناعليه وسلَّم أنا، وخضرة، ورضوى، وميمون

  
ولى            قال األمام أحمد د م والي عن فائ ي الم ن أب رحمن اب د ال حدثنا أبو عامر، وأبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا عب

لَّم قالت   دًا ي       ابن أبي رافع، عن جدته سلمى خادم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس ا سمعت قط أح ى رسول اهللا    م شكو إل
    .   إخضبهما بالحناء    ، وفي رجليه إال قال  احتجم    صلَّى اهللا عليه وسلَّم وجعًا في رأسه إال قال

  
ا عن     اب، آالهم وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن أبي الموالي، والتِّرمذي، وابن ماجه من حديث زيد بن الخب

ال التِّرمذي           فائد، عن مواله عب ه، وق ه سلمى ب ع، عن جدت ي راف ن أب ي اب ن عل ه من        يد اهللا ب ا نعرف ب، إنم غري
    . حديث فائد

  
    . وقد روت عدة أحاديث عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يطول ذآرها، واستقصاؤها

  
    . وقد شهدت سلمى وقعة حنين   قال مصعب الزبيري

  
ا آانت ت   قلت  د ورد أنه ه    وق ه علي د موت ى بع أخرَّت إل د ت ه، وق رة فتعجب لَّم الحري ه وس ي صلَّى اهللا علي طبخ للنب

م               ه السالم، ث ه علي د المطلب عمت د آانت أوًال لصفية بنت عب ا، وق ة رضي اهللا عنه السالم، وشهدت وفاة فاطم
ي قبلت إ ة، وهي الت ة أوالد فاطم لَّم، وآانت قابل ه وس ن رسول اهللا صارت لرسول اهللا صلَّى اهللا علي راهيم اب ب

ب، وأسماء بنت عميس              ي طال ن أب ي اب ا عل لتها مع زوجه ة وغسَّ صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وقد شهدت غسل فاطم
    . امرأة الصديق

  
ي        وقد قال اإلمام أحمد ن أب ي اب ن عل حدثنا أبو النضر، ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، عن عبيد اهللا ب
اشتكت فاطمة عليها السالم شكواها الذي قبضت فيه فكنت أمرِّضها، فأصبحت       ن سلمى قالترافع، عن أبيه، ع

    . وخرج علي لبعض حاجته   يومًا آمثل ما يأتيها في شكواها ذلك، قالت
  

    . يا أمه إسكبي لي غسًال، فسكبت لها غسال، فاغتسلت آأحسن ما رأيتها تغتسل   فقالت
  

    . ني ثيابي الجدد، فلبستهايا أمه أعط   ثم قالت
  

    . يا أمه قدمي لي فراشي وسط البيت، ففعلت واضطجعت فاستقبلت القبلة، وجعلت يدها تحت خدها   ثم قالت
  

    . يا أمه إني مقبوضة اآلن، وقد تطهَّرت فال يكشفني أحد، فقبضت مكانها   ثم قالت
  

    . فجاء علي فأخبرته، وهو غريب جدًا   قالت
  
يرينوم ال   نهن ش احب          ويق وقس ص دمنا أن المق الم، وق ه الس راهيم علي ة إب ة، خال ة القبطي ت ماري يرين أخ س

ا  ا رسول اهللا صلَّى        اإلسكندرية واسمه جريج بن مينا أهداهما مع غالم اسمه مابور وبغلة يقال له دل، فوهبه الدل
    . من بن حساناهللا عليه وسلَّم لحسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد الرح

  
ودة،     ومنهن عنقودة أم مليح الحبشية جارية عائشة، آان اسمها عنبة، فسماها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عنق

    . اسمها غفيرة   رواه أبو نعيم، ويقال
  

أقرئي       رسول اهللا قال لي   مرضعه قالت   ظئر النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم يعني   فروة ى فراشك ف ا       إذا أويت إل ل ي ق
    .   فإنها براءة من الشرك   أيها الكافرون

  
    .  الغابة ( ذآرها أبو أحمد العسكري، قاله ابن األثير في 



 

  
م  أنها آانت موالة لفاطمة بنت   الغابة ( فقد ذآر ابن األثير في    فأما فضة النوبية رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، ث

اس         ن عبَّ د، عن اب ث، عن مجاه أورد بإسناد مظلم عن محبوب بن حميد البصري، عن القاسم بن بهرام، عن لي
    .  ]    اإلنسان [   } َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َوَيِتيمًا َوَأِسيرًا {    في قوله تعالى

  
ة العرب     ثمَّ ذ ا عام لَّم، وعادهم آر ما مضمونه أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

    . لو نذرت   فقالوا لعلي
  

    . إن برآ مما بهما صمت هللا ثالثة أيام   فقال علي
  

    . آذلك   وقالت فاطمة
  

ة آصع من        آذلك، فألبسهما اهللا العافية، فصاموا، وذهب    وقالت فضة ري ثالث علي فاستقرض من شمعون الخيب
وا المسكين      شعير، فهيئوا منه تلك الليلة صاعًا، فلما وضعوه بين أيديهم للعشاء وقف على الباب سائل فقال أطعم

    . أطعمكم اهللا على موائد الجنة
  

م الصا       ة صنعوا له ة الثاني ين     فأمرهم علي فأعطوه ذلك الطعام وطووا، فلما آانت الليل ا وضعوه ب ع اآلخر، فلم
    . أطعموا اليتيم   أيديهم وقف سائل فقال

  
    . أطعموا األسير   فأعطوه ذلك وطووا، فلما آانت الليلة الثالثة قال

  
دُ  {    إلى قوله  } َهْل َأَتى َعَلى اْلِإْنَساِن {    فأعطوه وطووا ثالثة أيام وثالث ليال، فأنزل اهللا في حقهم َزاًء    َلا ُنِري ْنُكْم َج ِم

    .  ] -   اإلنسان [   } َوَلا ُشُكورًا
  

ة،   ذه السورة مكي ه، وأن ه ة ألفاظ ى رآ ك إل ند ذل ه موضوعًا، ويس ة من يجعل ن األئم ر، وم ذا الحديث منك وه
    . والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة، واهللا أعلم

  
ا رسول اهللا إنك تخرج       قالت    ليلى موالة عائشة ح            ي ي أجد ري يئًا، إال أن م أر ش رك فل من الخالء، فأدخل في أث

    . مسك
  

     إنَّا معشر األنبياء تنبت أجسادنا على أرواح أهل الجنة، فما خرج منا من نتن ابتلعته األرض    فقال
  

    . رواه أبو نعيم من حديث أبي عبد اهللا المدني، وهو أحد المجاهيل عنها
  

ال     ةمارية القبطي اب، ق    أم إبراهيم، تقدم ذآرها مع أمهات المؤمنين، وقد فرَّق ابن األثير بينها وبين مارية أم الرب
ن حبيب عن أم سلمى،         د اهللا ب وهي جارية للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أيضًا، حديثها عند أهل البصرة، رواه عب

    . اهللا عليه وسلَّم حتَّى صعد حائطًا ليلة فر من المشرآين تطأطأت للنبي صلَّى   عن أمها، عن جدتها مارية قالت
  

ه        ثم قال ن صالح، عن جدت ومارية خادم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، روى أبو بكر عن ابن عبَّاس، عن المثنى ب
ن من آفِّ رسول اهللا صلَّى    ما مسست بيدي شيئًا قط ألي   مارية وآانت خادم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أنها قالت

    . اهللا عليه وسلَّم
  

  ص/ ج (   . ال أدري أهي التي قبلها، أم ال    االستيعاب ( قال أبو عمر بن عبد البر في 
  

ور هو        حدَّثنا علي بن محمد بن محرز، ثنا عيسى هو   قال اإلمام أحمد   ومنهن ميمونة بنت سعد ا ث ونس، ثن ن ي    اب
لَّم قالت    ه وس ا       ابن يزيد عن زياد بن أبي سودة، عن أخيه أن ميمونة موالة النَّبّي صلَّى اهللا علي ا رسول اهللا أفتن ي

    ؟ في بيت المقدس
  
    .   أرض المنشر والمحشر، إئتوه فصلوا فيه، فإن صالة فيه آألف صالة    قال
  



 

    . أو يأتيهرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه    قالت
  
    .   فليهد إليه زيتًا يسرج فيه، فإنه من أهدى له آان آمن صلَّى فيه    قال
  

ه               اد، عن أخي ور، عن زي ونس، عن ث ن ي ي، عن عيسى ب د اهللا الرق ن عب وهكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل ب
    . معثمان بن أبي سودة، عن ميمونة موالة النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّ

  
وقد رواه أبو داود عن الفضل بن مسكين بن بكير، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ثور، عن زياد، عن ميمونة لم 

    . يذآر أخاه، فاهللا أعلم
  

ة بنت              حدثنا حسين وأبو نعيم قاال   وقال أحمد د الضبي، عن ميمون ي يزي ر، عن أب ن خبي د ب ثنا إسرائيل عن زي
    . سئل النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن ولد الزنا   ى اهللا عليه وسلَّم قالتسعد موالة النَّبّي صلَّ

  
    .   ال خير فيه، نعالن أجاهد بهما في سبيل اهللا أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا    قال
  

يبة آال            ي ش ن أب ي بكر اب ن ماجه من حديث أب دوري، واب اس ال يم     وهكذا رواه النسائي عن عبَّ ي نع ا عن أب هم
    . الفضل بن دآين به

  
ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا المحارب، ثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد،    وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي

لها آالظلمة الرافلة في الزينة في غير أه    قال رسول اهللا   عن ميمونة وآانت تخدم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قالت
    .   يوم القيامة ال نور لها

  
    . ال نعرفه إال من حديثه، وهو يضعفه في الحديث   ورواه التِّرمذي من حديث موسى بن عبيدة وقال

  
    . وقد رواه بعضهم عنه فلم يرفعه

  
    . ومنهن ميمونة بنت أبي عصيبة أو عنبسة، قاله أبو عمرو بن منده

  
د   وه   قال أبو نعيم و عب و تصحيف، والصواب ميمونة بنت أبي عسيب، آذلك روى حديثها المشجع بن مصعب أب

ل  -وآانت تنزل في بني قريع  -اهللا العبدي عن ربيعة بنت يزيد  بنت     عن منبه، عن ميمونة بنت أبي عسيب وقي
ادت   أبي عنبة موالة النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن امرأة من حريش أتت النَّبّي ص لَّم فن ه وس ا عائشة      لَّى اهللا علي ي

ؤادك فامسحيه           أغيثيني بدعوة من رسول اهللا تسكنيني بها وتطمنيني بها، وأنه قال لها ى ف ى عل دك اليمن ضعي ي
    .   بسم اهللا، اللهم داوني بدوائك، واشفني بشفائك، وأغنني بفضلك عمن سواك   وقولي

  
    . وجدته جيدًافدعوت ف   قالت ربيعة

  
    . قد تقدم الكالم عليهم رضي اهللا عنهم   ومنهن أم ضميرة زوج أبي ضميرة

  
    . بعثها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم مع ابنته تخدمها حين زوَّجها بعثمان بن عفَّان   ومنهن أم عياش

  
ا ع      قال أبو القاسم البغوي ة، ثن دثنا عكرم ه أم            ح ه، عن جدت ي صفوان عن أبي ن صفوان، حدثني أب د الواحد ب ب

ان قالت         -عياش  ى عثم ه إل ا مع ابنت لَّم بعث به ان التمر        وآانت خادم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وس آنت أمغث لعثم
    ؟ تخلطين فيه شيئًا   غدوة فيشربه عشية، وأنبذه عشية فيشربه غدوة، فسألني ذات يوم فقال

  
    . أجل   فقلت

  
    . فال تعودي   قال
  

    . فهؤالء إماؤه رضي اهللا عنهن
  



 

    . سألت عائشة عن النَّبّيذ   حدثنا وآيع، ثنا القاسم بن الفضل، حدثني ثمامة بن حزن قال   وقد قال اإلمام أحمد
  

    . -لجارية حبشية  -هذه خادم رسول اهللا فسلها    فقالت
  

    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في سقاء عشاء فأوآيه فإذا أصبح شرب منه آنت أنبذ لرسول   فقالت
  

    . ورواه مسلم والنسائي من حديث القاسم بن الفضل به
  

هكذا ذآره أصحاب األطراف في مسند عائشة، واألليق ذآره في مسند جارية حبشية آانت تخدم النَّبّي، وهي إما 
    . و زائدة عليهن، واهللا تعالى أعلمأن تكون واحدة ممن قدمنا ذآرهن، أ

  
    . فصل وأما خدَّامه صلَّى اهللا عليه وسلَّم الذين خدموه من الصحابة 
  

ن               من غير مواليه فمنهم نم ب ن غ ن عاصم ب دب ب ن جن ن حرام ب د ب ن زي أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم ب
دة       عدي بن النجار األنصاري النجاري أبو حمزة المدني نزيل البصر  لَّم م ه وس ة، خدم رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    .   أال فعلته    وال لشيء لم يفعله   ِلَم فعلته    مقامه بالمدينة عشر سنين فما عاتبه علي شيء أبدًا، وال قال لشيء فعله
  

لَّى اهللا عليه وسلَّم فقبله، وسألته وأمه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام هي التي أعطته رسول اهللا ص
    .   اللهم أآثر ماله وولده، وأطل عمره، وأدخله الجنة    أن يدعو له فقال

  
ى نحو من       قال أنس فقد رأيت اثنتين، وأنا أنتظر الثالثة، واهللا إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعاّدون عل

    . مائة
  

    . آرمي ليحمل في السنة مرتين، وإن ولدي لصلبي مائة وستة أوالد وإنَّ   وفي رواية
  

    ؟ أشهدت بدرًا   قيل ألنس   وقد اختلف في شهوده بدرًا، وقد روى األنصاري عن أبيه، عن ثمامة قال
  

    ! وأين أغيب عن بدر ال أمَّ لك   فقال
  

هور دًا أ    والمش هد ُأح م يش درًا لصغره، ول هد ب م يش ه ل رة القضاء،  أن ر، وعم ة، وخيب هد الحديبي ذلك، وش ًا ل يض
    . والفتح، وحنينًا، والطائف، وما بعد ذلك

  
 -أنس بن مالك    يعني -ما رأيت أحدًا أشبه صالة برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم من ابن أم سليم    قال أبو هريرة

ي    آان أحسن النَّاس صالة في سفره، وحض   وقال ابن سيرين د بق ان ق ره، وآانت وفاته بالبصرة، وهو آخر من آ
ل  عين، وقي نة تس ي س ك ف ديني، وذل ن الم ي ب ه عل ا قال ن الصحابة فيم ا م ل   فيه ل   إحدى، وقي ين، وقي الث    اثنت ث

    . وتسعين وهو األشهر، وعليه األآثر
  

ة سنة    حدثنا معتمر بن سلي   وأما عمره يوم مات فقد روى اإلمام أحمد في مسنده ر مائ مان عن حميد، أن أنسًا عمَّ
اهللا        ست، وقيل   مائة وسبع سنين، وقيل   ست وتسعون، وأآثر ما قيل   غير سنة، وأقل ما قيل نين، ف ة وثالث س مائ

    . أعلم
  

ال  آان اسمه    األسلع بن شريك بن عوف األعرجي قال محمد بن سعد   ومنهم رضي اهللا عنهم ميمون بن سنباذ، ق
    . آنت أخدم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وأرحل معه   الربيع بن بدر األعرجي عن أبيه، عن جده، عن األسلع قال

  
    .   يا أسلع قم، فارحل    فقال ذات ليلة

  
    . أصابتني جنابة يا رسول اهللا   قال
  
    .   قم يا أسلع فتيمم    ية الصعيد فقالفسكت ساعة، وأتاه جبريل بآ   قال
  



 

    . فتيممت، وصليت، فلما انتهيت إلى الماء   قال
  
    .   يا أسلع قم فاغتسل    قال
  

ال ه     ق م ضرب بيدي ه، ث ا وجه م مسح بهم م نفضهما، ث ى األرض، ث ه إل يمم، فضرب رسول اهللا يدي أراني الت ف
    . فمسح بهما ذراعيه باليمنى على اليسرى، وباليسرى على اليمنى، ظاهرهما وباطنهمااألرض، ثم نفضهما، 

  
    . وأراني أبي آما أراه أبوه، آما أراه األسلع، آما أراه رسول اهللا   قال الجميع

  
ع ال الربي ال     ق ة فق ي جميل ن أب ديث عوف اب ذا الح دثت به ن     فح ن يصنع، رواه اب ت الحس ذا واهللا رأي ده هك من

    . ، من حديث الربيع بن بدر هذا معجم الصحابة ( والبغوي في آتابيهما 
  

    . وال أعلمه روى غيره   قال البغوي
  

ن عساآر   د روى     قال اب ي  -وق ذا الحديث      يعن ن            -ه ه، عن األسلع ب دلجي عن أبي الكي الم ق الم ن رزي ثم ب الهي
    . شريك

  
ن          أسماء بن   ومنهم رضي اهللا عنهم ة ب ن ثعلب ن عامر ب ن عمرو ب حارثة بن سعد بن عبد اهللا بن عباد بن سعد ب

ن سعد    -مالك بن أفصى األسلمّي وآان من أهل الصفة  ا يخدمان         -قاله محمد ب ة، وآان ن حارث د ب وهو أخو هن
    . النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
ة           حدثنا عفَّان، ثنا عفاف، ثنا وهيب، ث   قال اإلمام أحمد ن حارث د ب ن هن ى ب ة عن يحي ن حرمل رحمن ب د ال  -نا عب

وآان هند من أصحاب الحديبية، وآان أخوه الذي بعثه رسول اهللا يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء، وهو أسماء  
ال       ه فق لَّم بعث ه وس ْر ق     بن حارثة، فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي ومك  ُم

    .   بصيام هذا اليوم
  
    ؟ رأيت إن وجدتهم قد طعموا   قال
  
    .   فليتموا آخر يومهم    قال
  

ن أسماء    وقد رواه أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد اهللا ابن أبي بكر، عن حبيب بن هند ب
وم، ومن وجدت          قوم من أسلم فقال بعثني رسول اهللا إلى   األسلمّي، عن أبيه هند قال ذا الي ُمْر قومك فليصوموا ه

    .   منهم أآل في أول يومه فليصم آخره
  

ال    قال محمد بن سعد عن الواقدي ول       أنبأنا محمد بن نعيم بن عبد اهللا المجمر عن أبيه ق رة يق ا هري ا     سمعت أب م
    . ال مملوآين لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّمآنت أظن أن هندًا، وأسماء ابني حارثة إ

  
    . آانا يخدمانه ال يبرحان بابه، هما وأنس بن مالك   قال الواقدي

  
    . وقد توفي أسماء بن حارثة في سنة ست وستين بالبصرة عن ثمانين سنة   قال محمد بن سعد

  
ن  ذآر ا   ومنهم بكير بن الشداخ الليثي بن منده من طريق أبي بكر الهذلي عن عبد الملك بن يعلى الليثي أن بكير ب

    . شداخ الليثي آان يخدم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فاحتلم، فأعلم بذلك رسول اهللا
  

    . إني آنت أدخل على أهلك، وقد احتلمت اآلن يا رسول اهللا   وقال
  

    .   قه الظفراللهم صدِّق قوله، ول    فقال
  

ر      فلما آان في زمان عمر قتل رجل من اليهود، فقام عمر خطيبًا فقال ام بكي أنشد اهللا رجًال عنده من ذلك علم، فق
    . أنا قتلته يا أمير المؤمنين   فقال



 

  
    ؟ بؤت بدمه فأين المخرج   فقال عمر

  
     ي على أهله، فجئت فإذا هذا اليهودي عند امرأته وهو يقوليا أمير المؤمنين إن رجًال من الغزاة استخلفن   فقال

  
  َخَلْوُت ِبعرِسِه ليَل التَّماِم * وَأْشَعُث َغرَُّه اإلْسالُم ِمنّي 

  
  َعلى ُجرِد اَألِعنَِّة والحزاِم * أبيُت َعلى َتراِئُبَها َويُمِسي 

  
  ِفئاٌم ينهُضوَن إلى ِفئاِم * آأَن مجامُع الربالِت مْنها 

  
    . فصدَّق عمر قوله وأبطل دم اليهودي، بدعاء رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم لبكير بما تقدم   قال
  

ال          ومنهم رضي اهللا عنهم ه بم و بكر من ف، فاشتراه أب بالل بن رباح الحبشي ولد بمكة وآان مولى ألمية بن خل
م، فيأبى إال اإلسالم رضي اهللا عنه، فلما اشتراه أبو بكر جزيل، ألن آان أمية يعذبه عذابًا شديدًا ليرتدَّ عن اإلسال

ه،         دهما من المشاهد رضي اهللا عن ا بع دًا، وم أعتقه ابتغاء وجه اهللا، وهاجر حين هاجر النَّاس، وشهد بدرًا، وُأح
ي      ينه آانت ش اس أن س نًا، وآان يعرف ببالل بن حمامة وهي أمه، وآان من أفصح النَّاس ال آما يعتقده بعض النَّ

    .   إن سين بالل شينًا    حتَّى أن بعض النَّاس يروي حديثًا في ذلك ال أصل له عن رسول اهللا أنه قال
  

ه               ال، ومع ى العي ة عل ي أمر النفق ان يل دمنا، وآ ا ق يأتي، وهو أول من أذَّن آم ا س وهو أحد المؤذنين األربعة آم
ال       حاصل ما يكون من المال، ولما توفي رسول اهللا زو، ويق ام للغ ى الش يمن خرج إل ان ف     صلَّى اهللا عليه وسلَّم آ

    . إنه أقام يؤذن ألبي بكر أيام خالفته، واألول أصح وأشهر
  

    . مات بدمشق سنة عشرين وله بضع وستون سنة   قال الواقدي
  

    . أن الذي مات بحلب أخوه خالد   إنه مات بحلب، والصحيح   لداريا، وقيل   قبره بدمشق، ويقال   وقال الفالس
  

يبه رضي          حدثني من رأى بالل قال   قال مكحول ر ش ان ال يغي ر، وآ آان شديد األدمة، نحيفًا، أجنًا، له شعر آثي
    . اهللا عنه

  
    . حبة، وسواء، ابنا خالد رضي اهللا عنهما   ومنهم رضي اهللا عنهم

  
د          ثنا أبو معاوية قالحد   قال اإلمام أحمد ا خال ة وسواء ابن وثنا وآيع، ثنا األعمش عن سالم بن شرحبيل، عن حب

    . دخلنا على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم وهو يصلح شيئًا فأعناه   قاال
  

ه قشرة، ث       فقال ه اهللا عز   ال ينسأ من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن اإلنسان تلده أمه أحيمر ليس علي م يرزق
    . وجل

  
نهم نهم رضي اهللا ع ال   وم ر، ويق ال     ذو مخم ة، ويق ك الحبش ن أخي النجاشي مل و اب ر؛ وه ه،    ذو محب ن أخت اب

    . والصحيح األول، آان بعثه ليخدم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم نيابة عنه
  

ان رجًال من الحبشة يخدم        حدثنا أبو النضر، ثنا جرير عن يزيد   قال اإلمام أحمد ر، وآ بن صليح، عن ذي مخم
    . آنا معه في سفر فأسرع السير حتَّى انصرف، وآان يفعل ذلك لقلة الزاد   النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال

  
    . يا رسول اهللا قد انقطع النَّاس   فقال له قائل

  
وا    -أو قال له قائل  -هل لكم أن نهجع هجعة    فقال لهمفجلس وحبس النَّاس معه حتَّى تكاملوا إليه    قال زل ونزل فن

    ؟ من يكلؤنا الليلة   فقالوا
  

    .   هاك ال تكونن لكعًا    أنا جعلني اهللا فداك، فأعطاني خطام ناقته فقال   فقلت



 

  
د فخليت     قال ذلك أنظر       فأخذت بخطام ناقة رسول اهللا، وخطام ناقتي، فتنحيت غير بعي إني آ ان، ف بيلهما ترعي س

إذا    إليهم إذ أخذني النوم فلم أشعر بشيء حتَّى وجدت حرَّ الشمس على وجهي فاستيقظت فنظرت يمينًا وشماًال، ف
ى             اقتي، فأتيت أدن لَّم وبخطام ن ه وس ة رسول اهللا صلَّى اهللا علي أنا بالراحلتين مني غير بعيد، فأخذت بخطام ناق

    . القوم فأيقظته
  

    ؟ أصليت   فقلت
  
    . ال   قال
  

   يعني -   يا بالل هل في الميضاء ماء    فأيقظ النَّاس بعضهم بعضًا حتَّى استيقظ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال
    . -اإلداوة 

  
لَّم     نعم، جعلني اهللا فداك، فأتاه بوضوء لم يلت منه التراب، فأمر بالًال فأذَّ   فقال ه وس ّي صلَّى اهللا علي ن، ثم قام النَّب

    . فصلى رآعتين قبل الصبح وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصالة، فصلى وهو غير عجل
  

    . يا رسول اهللا أفرطنا   فقال له قائل
  
    .   ال، قبض اهللا أرواحنا، وردَّها إلينا، وقد صلينا    قال
  

راس    ومنهم رضي اهللا عنهم ال األوزاعيّ     ربيعة بن آعب األسلمّي أبو ف ي           ق ر عن أب ي آثي ن أب ى اب حدثني يحي
وم         سلمة، عن ربيعة بن آعب قال ان يق ه فك ه بوضوئه وحاجت آنت أبيت مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فآتي

    .   يسبحان ربي وبحمده الهوي، سبحان رب العالمين الهو    من الليل فيقول
  

      ؟ هل لك حاجة    فقال رسول اهللا
  

    . يا رسول اهللا مرافقتك في الجنة   قلت
  
    .   فأعني على نفسك بكثرة السجود    قال
  

عمرو بن عطاء عن    حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنا محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن   وقال اإلمام أحمد
أجلس            نعيم بن محمد، عن ربيعة بن آعب قال ى يصلي عشاء اآلخرة، ف اري أجمع حتَّ آنت أخدم رسول اهللا نه

ول        ببابه إذا دخل بيته أقول لَّم يق ه وس    لعلها أن تحدث لرسول اهللا حاجة، فما أزال أسمع رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . حتَّى أمّل فأرجع، أو تغلبني عيناي فأرقد   سبحان اهللا وبحمده 

  
    .   يا ربيعة بن آعب سلني أعطك    -لما يرى من حقي له وخدمتي إياه  -فقال لي يومًا 

  
    . أنظر في أمري يا رسول اهللا ثم أعلمك ذلك   فقلت   قال
  
    . لي فيها رزقًا سيكفيني ويأتينيففكرت في نفسي، فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة، وأن    قال
  
    . أسأل رسول اهللا آلخرتي، فإنه من اهللا بالمنزل الذي هو به   فقلت   قال
  
      ؟ ما فعلت يا ربيعة    فجئته، فقال   قال
  
    . نعم يا رسول اهللا، أسألك أن تشفع لي إلى ربك، فيعتقني من النار   فقلت   قال
  
    .    ؟ من أمرك بهذا يا ربيعة    الفق   قال
  



 

ذي أنت        سلني أعطك    ال والذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت   فقلت   قال المنزل ال وآنت من اهللا ب
ت     يأتيني، فقل ًا س ا رزق ي فيه ة، وأن ل ة وزائل دنيا منقطع ت أن ال ري فعرف ي أم ه، نظرت ف أل   ب ول اهللا  أس رس

    . آلخرتي
  
    .   إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود    فصمت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم طويًال ثم قال لي   قال
  

حدثنا أبو خيثمة، أنبأنا يزيد بن هارون، ثنا مبارك بن فضالة، ثنا أبو عمران الجوني عن      وقال الحافظ أبو يعلى
      ؟ يا ربيعة أال تزوَّج    فقال لي ذات يوم   األسلمّي، وآان يخدم النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قالربيعة 

  
    . يا رسول اهللا ما أحب أن يشغلني عن خدمتك شيء، وما عندي ما أعطي المرأة   قلت   قال
  
    . عوني إلى التزويج، لئن دعاني هذه المرة ألجيبنهرسول اهللا أعلم بما عندي مني، يد   فقلت بعد ذلك   قال
  
    .    ؟ يا ربيعة أال تزوَّج    فقال لي   قال
  

    . ما عندي ما أعطي المرأة  ؟ يا رسول اهللا ومن يزوِّجني   فقلت
  

    . فالنةإن رسول اهللا يأمرآم أن تزوِّجوني فتاتكم    انطلق إلى بني فالن، فقل لهم   فقال لي
  
    ؟ فالنة   إن رسول اهللا أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فالنة، قالوا   فأتيتهم، فقلت   قال
  
    ! نعم   قال
  

ر أهل          مرحبًا برسول اهللا، ومرحبًا برسوله، فزوجوني فأتيت رسول اهللا فقلت       قالوا ا رسول اهللا أتيتك من خي ي
    ؟ ن لي ما أعطي صداقيبيت صدَّقوني وزوَّجوني، فمن أي

  
أتيتهم          فقال رسول اهللا لبريدة األسلمّي أعطوني، ف ا ف إجمعوا لربيعة في صداقه في وزن نواة من ذهب، فجمعوه

    . فقبلوها
  

    ؟ يا رسول اهللا قد قبلوا فمن أين لي ما أولم   فأتيت رسول اهللا فقلت
  
    .   عوا لربيعة في ثمن آبشإجم    فقال رسول اهللا لبريدة   قال
  
    . فجمعوا   قال
  

    .   انطلق إلى عائشة فقل لها فلتدفع إليك ما عندها من الشعير    وقال لي
  
    . فأتيتها فدفعت إلي، فانطلقت بالكبش والشعير   قال
  

ذبحوه، و           فقالوا ر أصحابك فلي ا الكبش فُم ك، وأم نحن نكفي ز      أما الشعير ف دنا خب وا الشعير، فأصبح واهللا عن عمل
    . ولحم

  
    . ثم إن رسول اهللا أقطع أبا بكر أرضًا له، فاخلتفنا في عذق

  
    . هو في أرضي   فقلت

  
    . هو في أرضي فتنازعنا   وقال أبو بكر

  
    . قل لي آما قلت   فقال لي أبو بكر آلمة آرهتها فندم، فأحضرني فقال لي

  



 

    . ال واهللا ال أقول لك آما قلت لي   فقلت   قال
  
    . إذا آتي رسول اهللا   قال
  
    . فأتى رسول اهللا وتبعته، فجاءني قومي يتبعونني   قال
  

    ؟ هو الذي قال لك، وهو يأتي رسول اهللا فيشكو   فقالوا
  
لمين، إ      ؟ تدرون من هذا   فالتفت إليهم فقلت   قال يبة المس ذا الصديق، وذو ش م      ه يظن أنك راآم ف وا ال يلتفت في رجع

    . إنما جئتم لتعينوني عليه فيغضب، فيأتي رسول اهللا فيخبره فيهلك ربيعة
  
    . إني قلت لربيعة آلمة آرهتها، فقلت له يقول لي مثل ما قلت له فأبى   فأتى رسول اهللا فقال   قال
  

      ؟ ومالك وللصديق يا ربيعة    فقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  
    . يا رسول اهللا، واهللا ال أقول له آما قال لي   فقلت   قال
  

    .   ال تقل له آما قال لك، ولكن قل غفر اهللا لك يا أبا بكر    فقال رسول اهللا
  

    . مولى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم   سعد مولى أبي بكر رضي اهللا عنه ويقال   ومنهم رضي اهللا عنهم
  

ي بكر      قال أبو داود الطيالسي  -ثنا أبو عامر عن الحسن، عن سعد مولى أبي بكر الصديق أن رسول اهللا قال ألب
    .   أعتق سعدًا    -وآان سعد مملوآًا ألبي بكر، وآان رسول اهللا يعجبه خدمته 

  
    . لنا خادم هاهنا غيرهيا رسول اهللا ما    فقال

  
    .   أعتق سعدًا أتتك الرجال، أتتك الرجال    فقال

  
    . وهكذا رواه أحمد عن أبي داود الطيالسي

  
ال         وقال أبو داود الطيالسي ه          حدثنا أبو عامر عن الحسن، عن سعد ق دي رسول اهللا صلَّى اهللا علي ين ي قرَّبت ب
دار، عن      وسلَّم تمرًا، فجعلوا ي ن ماجه، عن بن قرنون فنهى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن القران، ورواه اب

    . أبي داود به
  

ه      ومنهم رضي اهللا عنهم عبد اهللا بن رواحة دخل يوم عمرة القضاء مكة وهو يقود بناقة رسول اهللا صلَّى اهللا علي
     وسلَّم وهو يقول

  
  اليوَم َنْضربُكْم َعلى تأويِلِه * سبيلِه َخلُّوا بني الُكفَّاِر َعْن 

  
  َضربًا يزيُل الهاَم َعْن َمقيِلِه * َآَما َضربَناُآْم َعلى تنزيِلِه 

  
  وَيشغُل الخليَل َعن َخليِلِه 

  
    . آما قدمنا ذلك بطوله، وقد قتل عبد اهللا بن رواحة بعد هذا بأشهر في يوم مؤتة آما تقدم أيضًا

  
ذلي، أحد             ومنهم رضي اهللا عنهم رحمن اله د ال و عب ن شمخ أب ن حبيب ب عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن غافل ب

ي           لَّم، ويل ه وس ّي صلَّى اهللا علي ي النَّب ي حمل نعل ان يل أئمة الصَّحابة، هاجر الهجرتين، وشهد بدرًا وما بعدها، آ
د الطولى في تفسير آال          ه الي ه إذا أراد الرآوب، وآانت ل م الجم، والفضل،     طهوره، ويرحل دابت ه العل م اهللا ول

اقيه      -والحلم، وفي الحديث أن رسول اهللا قال ألصحابه  ة س ون من دق ال  -وقد جعلوا يعجب ده        فق ذي نفسي بي وال
    .   لهما في الميزان أثقل من أحد



 

  
    . هو آنيف ملئ علمًا   وقال عمر بن الخطاب في ابن مسعود

  
ه       لق، حسن الُخلق، يقالوذآروا أنه نحيف الَخ ّي صلَّى اهللا علي إنه آان إذا مشى يسامت الجلوس، وآان يشبه النَّب

ه، وسمته،      ه، ودل ي  -وسلَّم في هدي ه،              يعن ه، وسكناته، وآالم لَّم في حرآات ه وس النَّبّي صلَّى اهللا علي ه يشبه ب أن
ام ع   -ويتشبه بما استطاع من عبادته  ين    توفي رضي اهللا عنه في أي ان سنة اثنت ة    -أو ثالث   -ثم ين بالمدين وثالث
    . إنه توفي بالكوفة، واألول أصح   عن ثالث وستين سنة، وقيل

  
ي          عقبة بن عامر الجهني قال اإلمام أحمد   ومنهم رضي اهللا عنهم ابر عن القاسم أب ن ج ا اب ثنا الوليد بن مسلم، ثن

ال         عامر قالعبد الرحمن، عن عقبة بن  اب إذ ق ك النق بينما أقود برسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في نقب من تل
      ؟ يا عقبة أال ترآب    لي
  
    . فأشفقت أن تكون معصية   قال
  
    . فنزل رسول اهللا، ورآبت هنيهة   قال
  

      ؟ ين قرأ بهما النَّاسيا عقب أال أعلمك سورتين من خير سورت    ثم رآب ثم قال
  

    . بلى يا رسول اهللا   قلت
  

رأ      قل أعوذ برب النَّاس و    قل أعوذ برب الفلق    فأقرأني لَّم فق ثم أقيمت الصالة فتقدم رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . بهما

  
    .   قمتإقرأ بهما آلما نمت، وآلما     ثم مرَّ بي فقال

  
    . وهكذا رواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد اهللا بن المبارك عن ابن جابر

  
ن الحارث، عن القاسم        ورواه أبو داود والنسائي أيضًا من حديث ابن وهب عن معاوية بن صالح، عن العالء ب

    . أبي عبد الرحمن، عن عقبة به
  

ال قيس بن عبا   ومنهم رضي اهللا عنهم ن         دة األنصاري الخزرجي روى البخاري عن أنس ق ن سعد ب يس ب ان ق آ
ه من           ذا رضي اهللا عن يس ه ان ق د آ ر، وق عبادة من النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم بمنزلة صاحب الشرط من األمي

فتصل رجاله   إنَّ سراويله آان يضعه على أنفه من يكون من أطول الرِّجال   أطول الرجال، وآان آوسجًا، ويقال
ه           األرض، وقد بعث سراويله معاوية إلى ملك الرُّوم يقول له ى طول ذه السروايل عل دآم رجل يجيء ه   ؟ هل عن

ام    فتعجَّب صاحب الرُّوم من ذلك، وذآروا أنه آان آريمًا ممدحًا ذا رأي ودهاء، وآان مع علي ابن أبي طالب أي
    . صفين

    . قيس بن سعد ال يزال رافعًا إصبعه المسبحة يدعو رضي اهللا عنه وأرضاهآان    وقال مسعر عن معبد بن خالد
  

    . توفي بالمدينة في آخر أيام معاوية   وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغيرهما
  

ثنا عمر بن الخطاب السجستاني، ثنا علي بن يزيد الحنفي، ثنا سعيد بن الصلت عن      وقال الحافظ أبو بكر البزار
لَّم       ش، عن أبي سفيان، عن أنس قالاألعم ه وس آان عشرون شابًا من األنصار يلزمون رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . لحوائجه فإذا أراد أمرًا بعثهم فيه
  

دي رسول اهللا صلَّى          ومنهم رضي اهللا عنهم ين ي ة السلحدار ب المغيرة بن شعبة الثقفي رضي اهللا عنه آان بمنزل
وم         اهللا عليه وسلَّم ة ي لَّم في الخيم ه وس ّي صلَّى اهللا علي ى رأس النَّب ، آما آان رافعًا السيف في يده وهو واقف عل

الحديبية، فجعل آلما أهوى عمه عروة بن مسعود الثقفي حين قدم في الرسيلة إلى لحية رسول اهللا صلَّى اهللا عليه 
ول   يقرع يده بقا -وسلَّم على ما جرت به عادة العرب في مخاطباتها  ة السيف ويق ة رسول         ئم دك عن لحي ر ي أخِّ

    . اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قبل أن ال تصل إليك، الحديث آما قدمناه
  



 

رة              قال محمد بن سعد وغيره فيان اإلم ي س لَّم، وواله مع أب ه وس ا مع رسول اهللا صلَّى اهللا علي شهد المشاهد آله
    . وآان داهية من دهاة العرب -ي المدعوة بالربة وهي الالت وه -حين ذهبا فخرَّبا طاغوت أهل الطائف 

  
    . ما غلبني أحد قط   سمعته يقول   قال الشعبي

  
صحبت المغيرة بن شعبة فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب ال يخرج من     سمعت قبيصة بن جابر يقول   وقال الشعبي

    . باب منها إال بمكر لخرج من أبوابها
  

ة     الشعبي وقال  ة            القضاة أربع دهاة أربع و موسى، وال ن مسعود، وأب ر، واب ر، وعم و بك ن       أب ة، وعمرو ب معاوي
    . العاص، والمغيرة، وزياد

  
د اهللا       معاوية، وعمرو، والمغيرة، واثنان مع علي وهما   الدهاة خمسة   وقال الزُّهري ادة، وعب ن عب قيس بن سعد ب

    . بن بديل بن ورقاء
  

صاحب الواحدة إن حاضت حاض معها،    آان المغيرة بن شعبة رجًال نكَّاحًا للنساء، وآان يقول   وقال اإلمام مالك
    . وإن مرضت مرض معها، وصاحب الثنتين بين نارين يشتعالن

  
أحصن بألف    ثالث مائة امرأة، وقيل   قيلتزوج ثمانين امرأة، و   فكان ينكح أربعًا ويطلقهن جميعًا، وقال غيره   قال
    . امرأة

  
اإلجماع أنه توفي سنة    وقد اختلف في وفاته على أقوال أشهرها وأصحها وهو الذي حكى عليه الخطيب البغدادي

    . خمسين
  

د           ومنهم رضي اهللا عنهم ام أحم ال اإلم ي زهرة ق دب حليف بن د الكن ا   ح    المقداد بن األسود أبو معب ان، ثن دثنا عف
ا وصاحبان       حماد بن سلمة عن ثابت، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن المقداد بن األسود قال ة أن قدمت المدين

فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، فأتينا إلى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فذآرنا له، فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة 
    .   نَّ يا مقداد وجزِّئهن أربعة أجزاء، وأعط آل إنسان جزءاإحلبه    أعنز فقال

  
    . فكنت أفعل ذلك، فرفعت للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ذات ليلة فاحتبس، واضطجعت على فراشي

  
ذه ال       فقالت لي نفسي و قمت فشربت ه م   إنَّ النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم قد أتى أهل بيت من األنصار، فل شربة، فل

    . تزل بي حتَّى قمت فشربت جزءًا فلما دخل في بطني ومعائي أخذني ما قدم وما حدث
  

ى وجهي،              فقلت ًا عل يئًا، فسجيت ثوب دح ش رى في الق ًا، فال ي يجيء اآلن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم جائعًا ظمآن
ليمة تسمع ا    لم تس ع          وجاء النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فس يئًا، فرف ر ش م ي ه فل ائم، فكشف عن وقظ الن ليقظان وال ت

دنوت          اللهم إسق من سقاني، وأطعم من أطعمني    رأسه إلى السماء فقال ه وقمت فأخذت الشفرة ف فاغتنمت دعوت
ى        ل، ونظرت إل إذا هي حاف إلى األعنز فجعلت أجسهن أيتهن أسمن ألذبحها، فوقعت يدي على ضرع إحداهن ف

    . خرى فإذا هي حافل، فنظرت فإذا هن آلهن ُحفَّل، فحلبت في اإلناء فأتيته بهاأل
  

    . إشرب   فقلت
  

      ؟ ما الخبر يا مقداد    فقال
  

    . إشرب ثم الخبر   فقلت
  

    . فشرب   بعض سواتك يا مقداد    فقال
  

     اشرب    ثم قال
  



 

لَّم    إشرب    فقلت ه وس ّي صلَّى اهللا علي    يا نبي اهللا، فشرب حتَّى تضلع، ثم أخذته فشربته، ثم أخبرته الخبر فقال النَّب
    .   هيه 

  
    . آان آذا وآذا   فقلت

  
    .    ؟ هذه برآة منزلة من السماء، أفال أخبرتني حتَّى أسقي صاحبيك    فقال النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . إذا شربت البرآة أنا وأنت فال أبالي من أخطأت   فقلت

  
ى،    ي ليل وقد رواه اإلمام أحمد أيضًا عن أبي النضر، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الرحمن ابن أب

حتَّى علته الرغوة،  عن المقداد فذآر ما تقدم، وفيه أنه حلب في اإلناء الذي آانوا ال يطيقون أن يحلبوا فيه فحلب 
    . ولما جاء به

  
      ؟ أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد    قال له رسول اهللا

  
    . إشرب يا رسول اهللا فشرب، ثم ناولني   فقلت

  
د روي                 فقلت  ا عرفت أن رسول اهللا ق م شربت، فلم ي ث ا بق اولني، فأخذت م م ن ا رسول اهللا فشرب، ث إشرب ي

    . دعوته ضحكت حتَّى ألقيت إلى األرض فأصابتني
  

    .   إحدى سوآتك يا مقداد    فقال رسول اهللا
  

    . يا رسول اهللا آان من أمري آذا، صنعت آذا   فقلت
  

    .    ؟ ما آانت هذه إال رحمة اهللا، أال آنت أذنتني توقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها    فقال
  
    . والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبَتها، وأصبُتها معك من أصابها من النَّاس   قلت   قال
  

    . وقد رواه مسلم، والتِّرمذي، والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به
  

د     حدثنا أبو الزنباع روح بن الف   مهاجر مولى أم سلمة قال الطبراني   ومنهم رضي اهللا عنهم ن عب ى ب ا يحي رج، ثن
ال    اهللا بن بكير، حدثني إبراهيم بن عبد اهللا سمعت بكيرًا يقول خدمت رسول اهللا      سمعت مهاجرًا مولى أم سلمة ق

    .   ِلَم ترآته    وال لشيء ترآته   ِلَم صنعته    صلَّى اهللا عليه وسلَّم سنين، فلم يقل لي لشيء صنعته
  

    . خدمته عشر سنين، أو خمس سنين   وايةوفي ر
  

رحمن      أبو السمح قال أبو العبَّاس محمد بن إسحاق الثقفي   ومنهم رضي اهللا عنهم د ال ثنا مجاهد بن موسى، ثنا عب
ال   ال       بن مهدي، ثنا يحيى بن الوليد، حدثني محل بن خليفة، حدثني أبو السمح ق ان إذا     آنت أخدم رسول اهللا ق آ

    .   ناولني أداوتي    راد أن يغتسل قالأ
  
    . فأناوله، وأستره   قال
  

    .   يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغالم    فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره، فجئت ألغسله فقال
  

    . وهكذا رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن مجاهد بن موسى
  

ه بنفسه في              م رضي اهللا عنهمومنه ولَّى خدمت ه ت و بكر الصديق رضي اهللا عن أفضل الصحابة على اإلطالق أب
د      ك مبسوطًا، وهللا الحم دم ذل سفرة الهجرة، ال سيما في الغار وبعد خروجهم منه، حتَّى وصلوا إلى المدينة آما تق

   . والمنة
  



 

  وسالمه عليه و رضي عنهم أجمعين  فصل أما ُآتَّاب الوحي وغيره بين يديه صلوات اهللا
  

ة آل واحد         فمنهم الخلفاء األربعة يأتي ترجم نهم س أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ابن أبي طالب رضي اهللا ع
    . منهم في أيام خالفته، إن شاء اهللا وبه الثقة

  
د   أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف   ومنهم رضي اهللا عنهم بن قصي األموي أسلم بع

ه      ه رسول اهللا صلَّى اهللا علي أخويه خالد وعمرو، وآان إسالمه بعد الحديبية، ألنه هو الذي أجار عثمان حين بعث
ل  ائم                وسلَّم إلى أهل مكة يوم الحديبية، وقي رة في قسمة غن ي هري ه ذآر في الصحيح من حديث أب ر ألن ل خيب

ه اجتم      ان سبب إسالمه أن ه            خيبر، وآ ه أمر رسول اهللا صلَّى اهللا علي ذآر ل ام، ف ع براهب وهو في تجارة بالش
    . وسلَّم

  
    ؟ ما اسمه   فقال له الراهب

  
    . محمد   قال
  
    . فأنا أنعته لك، فوصفه بصفته سواء   قال
  

    . إذا رجعت إلى أهلك فأقرئه السالم، فأسلم بعد مرجعه   وقال
  

    . شدق الذي قتله عبد الملك بن مروانوهو أخو عمرو بن سعيد األ
  

إذا       قال أبو بكر ابن أبي شيبة ن آعب، ف آان أول من آتب الوحي بين يدي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ُأبي ب
وإال  -لمدينة با   يعني -لم يحضر آتب زيد بن ثابت، وآتب له عثمان، وخالد بن سعيد، وأبان بن سعيد، هكذا قال 
    . فالسور المكية لم يكن ُأبي بن آعب حال نزولها، وقد آتبها الصَّحابة بمكة رضي اهللا عنهم

  
ر أهل    وقد اختلف في وفاة أبان بن سعيد هذا، فقال موسى بن عقبة، ومصعب بن الزبير، والزبير بن بكار، وأآث

    . نة اثنتي عشرةفي جمادى األولى س -   يعني -قتل يوم أجنادين    النسب
  

    . قتل يوم مرج الصفر سنة أربع عشرة   وقال آخرون
  

    . قتل هو وأخوه عمرو يوم اليرموك لخمس مضين من رجب سنة خمس عشرة   وقال محمد بن إسحاق
  

فاهللا  إنه تأخَّر إلى أيام عثمان، وآان يملي المصحف اإلمام على زيد بن ثابت، ثم توفي سنة تسع وعشرين،   وقيل
    . أعلم

  
ة        ُأبي بن آعب بن قيس بن عبيد الخزرجي األنصاري أبو المنذر ويقال   ومنهم رَّاء، شهد العقب يد الق أبو الطفيل س

    . الثانية، وبدرًا وما بعدها، وآان ربعة نحيفًا أبيض الرأس واللحية، ال يغيِّر شيبه
  

ت، ورجل من               -ار من األنص   يعني -جمع القرآن أربعة    قال أنس ن ثاب د ب ل، وزي ن جب اذ ب ن آعب، ومع ي ب ُأب
    . أبو يزيد، أخرجاه   األنصار يقال له

  
    .   إن اهللا أمرني أن أقرأ عليك القرآن    وفي الصحيحين عن أنس أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال ُألبي

  
    ؟ وسماني لك يا رسول اهللا   قال
  
    .   نعم    قال
  
    . فذرفت عيناه   قال
  



 

ى         أن أقرأ عليك    ومعنى ا عل ا نبهن م، وإنم قراءة إبالغ وإسماع، ال قراءة تعلم منه، هذا ال يفهمه أحد من أهل العل
روا من       هذا لئال يعتقد خالفه، وقد ذآرنا في موضع آخر سبب القراءة عليه وأنه قرأ عليه سورة لم يكن الذين آف

ة  ي      أهل الكتاب والمشرآين منفكين حتَّى تأتيهم البينة رسول من اهللا يتلو ُصُحفًا مطهرة فيها آتب قيم ك أن ُأب وذل
ال   رأ      بن آعب آان قد أنكر على رجل قراءة سورة على خالف ما آان يقرأ ُأبي، فرفعه أبي إلى رسول اهللا فق إق

    . فقرأ   يا أبي
  

    .   هكذا أنزلت    فقال
  

    . فقرأ   إقرأ    ثم قال لذلك الرجل
  

    .   هكذا أنزلت    فقال
  

    . فأخذني من الشك وال إذ آنت في الجاهلية   قال ُأبي
  
ذه   فضرب رسول اهللا في صدره ففضضت عرقًا، وآأنما أنظر إلى اهللا فرقًا   قال ، فبعد ذلك تال عليه رسول اهللا ه

    . السورة آالتثبيت له والبيان له أن هذا القرآن حق وصدق، وأنه أنزل على أحرف آثيرة رحمة ولطفًا بالعباد
  

ه               وقال ابن أبي خيثمة د اختلف في وفات لَّم، وق ه وس دي رسول اهللا صلَّى اهللا علي ين ي وحي ب هو أول من آتب ال
    . قبل مقتل عثمان بجمعة، فاهللا أعلم   ثالث وعشرين، وقيل   سنة عشرين، وقيل   سع عشرة، وقيلفي سنة ت   فقيل

  
ن مخزوم        ومنهم رضي اهللا عنهم ن عمر ب أرقم ابن أبي األرقم واسمه عبد مناف بن أسد بن جندب بن عبد اهللا ب

ك  المخزومي أسلم قديمًا، وهو الذي آان رسول اهللا  صلَّى اهللا عليه وسلَّم مستخفيًا في داره عند الصفا، وتعرف تل
الدار بعد ذلك بالخيزران، وهاجر وشهد بدرًا وما بعدها، وقد آخى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بينه وبين عبد 

أمر رسول اهللا صلَّى اهللا عل  ن الحارث المحارب ب يم ب ذي آتب أقطاع عظ و ال يس، وه ن أن خ اهللا ب لَّم بف ه وس ي
ي بكر    وغيره، وذلك فيما رواه الحافظ ابن عساآر من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري، حدثني عبد الملك بن أب

    . بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده عمرو بن حزم
  

    . خمس وخمسين، وله خمس وثمانون سنة   وقد توفي في سنة ثالث، وقيل
  

د ل ام أحم د روى اإلم ديثينوق ة     األول   ه ح ن عرف د والحسن ب ال أحم د  -ق ظ ألحم اد    -واللف ن عب اد ب دثنا عب ح
ه           م، عن أبي ي األرق ن أب م اب ن أرق ان ب ن سعد، عن عثم ار ب اد، عن عم ن زي ام ب ي عن هش ان من  -المهلب وآ

ال     لَّم أن رسول اهللا ق ه وس ذي يتخطَّ      أصحاب النَّبّي صلَّى اهللا علي ين       إنَّ ال رِّق ب ة، ويف وم الجمع اس ي اب النَّ ى رق
    .   االثنين بعد خروج اإلمام آالجار قصبه في النار

  
ن              قال أحمد   والثاني ان ب ن عثم د اهللا ب ران عن عب ن عم ى ب ا يحي د، ثن حدثنا عصام بن خالد، ثنا العطاف بن خال

    .    ؟ أين تريد    ليه وسلَّم فقالاألرقم، عن جده األرقم أنه جاء إلى رسول اهللا صلَّى اهللا ع
  
    . أردت يا رسول اهللا هاهنا، وأومأ بيده إلى حيز بيت المقدس   قال
  
      ؟ ما يخرجك إليه أتجارة    قال
  
    . ال، ولكن أردت الصالة فيه   قال
  
    . وأومأ بيده إلى الشام   ر من ألف صالةخي وأومأ بيده إلى مكة    الصالة هاهنا    قال
  

    . تفردَّ بهما أحمد
  

دني       ثابت بن قيس بن شماس األنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، ويقال   ومنهم رضي اهللا عنهم د الم و محم أب
    . خطيب النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم   خطيب األنصار، ويقال له

  



 

الوا        قال محمد بن سعد ى رسول اهللا ق ود العرب عل دم     أنبأنا علي بن محمد المدايني بأسانيده عن شيوخه في وف ق
ة،                  تح مك د ف ا بع ى رسول اهللا في رهط من قومهم داني عل اران الحم ن ه لمة ب اني، ومس ن عبس اليم د اهللا ب عب

وال    ن      فأسلموا وبايعوا على قومهم، وآتب لهم آتابًا بما فرض عليهم من الصدقة في أم يس ب ن ق ه ثابت ب هم، آتب
    . شماس، وشهد فيه سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة رضي اهللا عنهم

  
    . وهذا الرجل ممن ثبت في صحيح مسلم أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بشَّره بالجنة

  
ال    رة أن رسول اهللا ق م      ِن    وروى التِّرمذي في جامعه بإسناد على شرط مسلم عن أبي هري ر، ِنْع و بك م الرجل أب ْع

ن   يس ب ن ق م الرجل ثابت ب ن حضير، ِنْع يد ب م الرجل ُأس ن الجرَّاح، ِنْع دة ب و عبي م الرجل أب ر، ِنْع الرجل عم
    .   شماس، ِنْعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح

  
ي بكر الصديق،        ام أب ي عشرة في أي ه قصة سنوردها إن     وقد قتل رضي اهللا عنه شهيدًا يوم اليمامة سنة اثنت ول

    . شاء اهللا إذا انتهينا إلى ذلك بحول اهللا وقوته وعونه ومعونته
  

ن            ومنهم رضي اهللا عنهم ن شريف ب ة ب ن معاوي ن مخاشن ب حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن الحارث ب
اح صحابي أيضًا، وعمه أآثم بن صيفي آان جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم تميمي األسيدي الكاتب، وأخوه رب

    . حكيم العرب
  

ره         قال الواقدي ال غي ًا، وق لَّم آتاب ه وس ى أهل           آتب للنبي صلَّى اهللا علي لَّم إل ه وس ه رسول اهللا صلَّى اهللا علي بعث
ا        ي، وتخلَّف عن القت ام عل د أدرك أي ا وق ه في   الطوائف في الصلح، وشهد مع خالد حروبه بالعراق وغيره ل مع

    . الجمل وغيره، ثم انتقل عن الكوفة لما شتم بها عثمان ومات بعد أيام علي
  

     أن امرأته لما مات جزعت عليه فالمها جاراتها في ذلك فقالت    ُأسد الغابة ( وقد ذآر ابن األثير في 
  

  تبكي على ذي شيبة شاحب * تعجبت دعد لمحزونة 
  

  أخبرك قوًال ليس بالكاذب  *إن تسأليني اليوم ما شفني 
  

  حزن على حنظلة الكاتب * إن سواد العين أودى به 
  

    . آان معتزًال للفتنة حتَّى مات بعد علي، جاء عنه حديثان   قال أحمد بن عبد اهللا بن الرقي
  

ادة عن حن        حدثنا عبد الصمد وعفان قاال   بل ثالثة؛ قال اإلمام أحمد   قلت ا قت ام، ثن ا هم ال   ثن ة الكاتب ق سمعت     ظل
ول    لَّم يق ه وس لَّى اهللا علي ول اهللا ص وئهن          رس جودهن ووض وعهن وس س برآ لوات الخم ى الص افظ عل ن ح م

    .   ومواقيتهن، وعلم أنهن حق من عند اهللا دخل الجنة
  

    .   وجبت له    أو قال
  

    . اهللا أعلمتفرَّد به أحمد، وهو منقطع بين قتادة وحنظلة و
  

رواه أحمد ومسلم، والتِّرمذي، وابن ماجه من حديث سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي، عن    والحديث الثاني
ى فرشكم، ولكن ساعة              حنظلة ة في مجالسكم وفي طرقكم وعل لو تدمون آما تكونون عندي لصافحتكم المالئك
    .   وساعة

  
ن الشخير،       وقد رواه أحمد والتِّر د اهللا ب ن عب د ب مذي أيضًا من حديث عمران بن داود القطان عن قتادة، عن يزي

    . عن حنظلة
  

ن               والثالث ن صيفي ب ع ب اد، عن المرق ي الزن وري عن أب فيان الث رواه أحمد والنسائي، وابن ماجه من حديث س
    . حنظلة، عن جده في النهي عن قتل النساء في الحرب

  



 

ال    لكن رواه اإلم ن جريج ق ن             ام أحمد عن عبد الرزاق، عن اب ن صيفي ب ع ب اد، عن مرق ي الزن أخبرت عن أب
    . رياح بن ربيع، عن جده رباح بن ربيع أخي حنظلة الكاتب فذآره

  
رحمن،            د ال ن عب رة ب ا عن المغي اس، آالهم ي العبَّ ن أب راهيم اب وآذلك رواه أحمد أيضًا عن حسين بن محمد وإب

اد، عن    عن أبيه، وعن س ي الزن عيد بن منصور وأبي عامر العقدي، آالهما عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أب
    . مرقع، عن جده رباح

  
    . ومن طريق المغيرة رواه النسائي وابن ماجه آذلك

  
    . وروى أبو داود والنسائي من حديث عمر بن مرقع عن أبيه، عن جده رباح فذآره

  
    . آان سفيان الثوري يخطئ في هذا الحديث   ة، ولذا قال أبو بكر ابن أبي شيبةفالحديث عن رباح ال عن حنظل

  
    . أنه لم يرو سوى حديثين، واهللا أعلم   وصح قول ابن الرقي   قلت

  
و سعيد األموي، أ           ومنهم رضي اهللا عنهم اف أب د من ن عب د شمس ب لم  خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عب س

    . خمسة   بعد الصديق بثالثة أو أربعة، وأآثر ما قيل   قديمًا يقال
  

    . وذآروا أن سبب إسالمه أنه رأى في النوم آأنه وافقًا على شفير جهنم، فذآر من سعتها ما اهللا به عليم
  
ه        قال ده ليمنع لَّم آخذ بي ا      وآأن أباه يدفعه فيها، وآأن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس ذه الرؤي وع، فقصَّ ه من الوق

    . لقد أريد بك خير هذا رسول اهللا فاتبعه تنج مما خفته   على أبي بكر الصديق فقال له
  

ه،    ى رأس ى آسرها عل ده حتَّ ي ي ه وضربه بعصاة ف اه إسالمه غضب علي غ أب ا بل لم، فلم اء رسول اهللا فأس فج
يًال         وأخرجه من منزله ومنعه القوت، ونهى بقية إخوته أن يك لَّم ل ه وس د رسول اهللا صلَّى اهللا علي زم خال وه، فل لِّم

د في        ي العق ذي ول ان هو ال ونهارًا، ثم أسلم أخوه عمرو، فلما هاجر النَّاس إلى أرض الحبشة هاجرًا معهم، ثم آ
    . تزويج أم حبيبة من رسول اهللا آما قدمنا

  
ى رسول اهللا ب         دما عل ر فق اجرا من أرض الحبشة صحبة جعف ا عن مشورة        ثم ه ا فأسهم لهم د افتتحه ر، وق خيب

    . المسلمين، وجاء أخوهما أبان بن سعيد فشهد فتح خيبر آما قدمنا، ثم آان رسول اهللا يولِّيهم األعمال
  

    . بمرج الصفُّر، واهللا أعلم   فلما آانت خالفة الصديق خرجوا إلى الشام للغزو فقتل خالد بأجنادين، ويقال
  

ن حزم      وبقال عتيق بن يعق ي  -حدثني عبد الملك ابن أبي بكر عن أبيه، عن جده، عن عمرو ب ن      يعن د ب أن خال
د رسول اهللا           آتب عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آتابًا -سعيد  ا أعطى محم ذا م رحيم، ه بسم اهللا الرحمن ال

ه         راشد بن عبد رب السلمي أعطاه غلوتين بسهم، وغلوة بحجر بره  ه فال حق ل ا أحد، فمن حاق ه فيه اط ال يحاق
    . وآتب خالد بن سعيد   وحقه حق

  
ن       ان ب ن عثم ن عمرو ب وقال محمد بن سعد عن الواقدي حدثني جعفر بن محمد بن خالد عن محمد بن عبد اهللا ب

ان يكتب لرسول اهللا            عفان قال ة، وآ دم من أرض الحبشة بالمدين د أن ق ذي آتب    أقام خالد بن سعيد بع ، وهو ال
    . آتاب أهل الطائف لوفد ثقيف، وسعى في الصلح بينهم وبين رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
نهم نهم رضي اهللا ع ر      وم و أمي ي، وه ليمان المخزوم و س زوم، أب ن مخ ر ب ن عم د اهللا ب ن عب د ب ن الولي د ب خال

    . ر المحمدية، والمواقف المشهودة، واأليام المحمودةالجيوش المنصورة اإلسالمية، والعساآ
  

    . ذو الرأي السديد، والبأس الشديد، والطريق الحميد، أبو سليمان خالد بن الوليد
  

    . أنه لم يكن في جيش فكسر ال في جاهلية وال إسالم   ويقال
  



 

ن    آانت إليه في قريش القبة وأعنة الخيل، أسلم    قال الزبير بن بكار ن طلحة اب هو وعمرو بن العاص، وعثمان ب
    . خيبر، ولم يزل رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم يبعثه فيما يبعثه أميرًا   أبي طلحة بعد الحديبية، وقيل

  
ة    ين األم ثم آان المقدَّم على العساآر آلها في أيام الصديق، فلما ولي عمر بن الخطاب عزله، وولى أبو عبيدة أم

ل             على أن  ك سنة إحدى وعشرين، وقي ام عمر وذل د في أي م مات خال ليمان، ث ي س ين     ال يخرج عن رأي أب اثنت
    . بقرية على ميل من حمص -واألول أصح  -وعشرين 

  
    . دثرت   سألت عنها فقيل لي   قال الواقدي

  
    . مات بالمدينة، واألول أصح   وقال دحيم

  
    . وقد روى أحاديث آثيرة يطول ذآرها

  
وب  ذه قطايع                    قال عتيق بن يعق ن حزم أن ه ه، عن جده، عن عمرو ب ي بكر عن أبي ن أب ك اب د المل حدثني عب

ؤمنين        أقطعها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ى الم د رسول اهللا إل أن صيدوح     بسم اهللا الرحمن الرحيم، من محم
ه        وصيده ال يعضد صيده وال يقتل، فمن وجد يفع ك أحد فان ه، وإن تعدى ذل زع ثياب د وين ل من ذلك شيئًا فإنه يجل

أمر رسول اهللا فال                 د ب ن الولي د ب ّي وآتب خال د النَّب ذا من محم لَّم وأن ه ه وس ّي صلَّى اهللا علي يؤخذ فيبلغ به النَّب
    .   يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمره به محمد

  
د اهللا األسدّي أحد            الزبير بن ال   ومنهم رضي اهللا عنهم و عب ن قصي، أب د العزى ب ن عب ن أسد ب عوام بن خويلد ب

نهم راض، وحواري رسول اهللا صلَّى اهللا         وفي رسول اهللا وهو ع العشرة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين ت
    . عليه وسلَّم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وزوج أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنه

  
ن يعقوب بسنده المتقدم أن الزبير بن العوام هو الذي آتب لبني معاوية بن جرول الكتاب الذي أمره روى عتيق ب

    . به رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أن يكتبه لهم
  

    . وروى ابن عساآر بإسناد عن عتيق به
  

ال       نة، ويق ن ست عشرة س ن      أسلم الزبير قديمًا رضي اهللا عنه وهو اب ان س ن ثم اجر الهجرتين، وشهد    اب ين، وه
ذ      رق يومئ المشاهد آلها، وهو أول من سلَّ سيفًا في سبيل اهللا، وقد شهد اليرموك، وآان أفضل من شهدها، واخت
اه بضربتين رضي         المًا، لكن جرح قف صفوف الرُّوم من أولهم إلى آخرهم مرتين، ويخرج من الجانب اآلخر س

    . اهللا عنه
  

    .   إن لكل نبي حواريًا، وحواري الزبير    ى اهللا عليه وسلَّم يوم الخندق أبويه وقالوقد جمع له رسول اهللا صلَّ
  

وز،       ن جرم ه عمرو ب ال، فلحق وله فضائل ومناقب آثيرة، وآانت وفاته يوم الجمل، وذلك أنه آرَّ راجعًا عن القت
ه  ال ل ث، يق ابس، ورجل ثال ن ح ان    وفضالة ب ون بمك ع التميمي هنفي ال ل ن    يق رو ب ه عم در إلي باع، فب وادي الس

ه من العمر     جرموز وهو نائم فقتله، وذلك في يوم الخميس لعشر خلون من جمادى األولى سنة ست وثالثين، ول
    . يومئذ سبع وستون سنة

  
ارًا،     وقد خلَّف رضي اهللا عنه بعده ترآة عظيمة، فأوصى من ذلك بالثلث بعد إخراج ألفي    ائتي ألف دين ألف وم
ائه          رأة من نس ال آل ام ه، فن ى ورثت اقي عل ًا    -فلما قضي دينه، وُأخرج ثلث ماله قسم الب ألف ألف    -وآن أربع

ومائتا ألف، فمجموع ما ذآرناه مما ترآه رضي اهللا عنه تسعة وخمسين ألف ألف وثمان مائة ألف، وهذا آله في 
ان ي     ا آ ه مم د إخراج            وجوه حلٍّ نالها في حيات ه بع ك آل اجر الحالل، وذل انم، ووجوه مت يء والمغ صيبه من الف

ات        ه وأرضاه، وجعل جن ا رضي اهللا عن الزآاة في أوقاتها، والصِّالة البارعة الكثيرة ألربابها في أوقات حاجاته
د فعل    -الفردوس مثواه  ة، وهللا           -وق المين بالجن ين واآلخرين ورسوله رب الع يد األول ه س د شهد ل ه ق د  فإن  الحم

    . والمنة
  

    . أنه آان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج، وأنه آان يتصدَّق بذلك آله    الغابة ( وذآر ابن األثير في 
  



 

     وقال فيه حسان بن ثابت يمدحه ويفضِّله بذلك
  

  حواريه والقول بالفضل يعدل * أقام على عهد النَّبّي وهديه 
  

  يوالي ولي الحق والحق أعدل  *أقام على منهاجه وطريقه 
  

  يصول إذا ما آان يوم محجُل * هو الفارس المشهور والبطل الذي 
  

  ومن أسد في بيته لمرسُل * وإن امرأ آانت صفية أمه 
  

  ومن نصرة اإلسالم مجٌد مؤثَُّل * له من رسول اهللا قربى قريبة 
  

   عن المصطفى واهللا يعطي ويجزُل* فكم آربة ذبَّ الزبير بسيفه 
  

  بأبيض سبَّاق إلى الموت يرفُل * إذا آشفت عن ساقها الحرب حشها 
  

  وليس يكون الدَّهر ما دام يذبُل * فما مثله فيهم وال آان قبله 
  

ال        ائم، ويق وادي السباع وهو ن وم، وهو دهش           قد تقدم أنه قتله عمرو بن جرموز التميمي ب ار الن ام من آث ل ق ب
ن جرموز     فرآب وبارزه ابن جرموز، فلما صمم عليه الزير أنجده صاحباه فضالة والنعر فقتلوه، وأخذ عمرو ب

ر            ا رأى سيف الزبي ه لم ال رضي اهللا عن ي ق ى عل ا عل ا دخل بهم رَّج        رأسه وسيفه، فلم ا ف ذا السيف طالم إن ه
    . الكرب عن وجه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . ية بالناربشِّر قاتل ابن صف   وقال علي فيما قال

  
    . إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه   فيقال

  
ن           والصحيح اختفى عمرو ب راق، ف ى الع اه مصعبًا عل أنه عمَّر بعد علي حتَّى آانت أيام ابن الزبير، فاستناب أخ

    . جرموز خوفًا بعد سطوته أن يقتله بأبيه
  

ه       ؟ من، أيحسب أني اقتله بأبي عبد اهللاأبلغوه أنه آ   فقال مصعب م مصعب وعقل آال واهللا ليسا سواء، وهذا من حل
    . ورياسته

  
وام            ن الع ر ب ل الزبي ا ُقت ا، ولم رة يطول ذآره لَّم أحاديث آثي وقد روى الزبير عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس

     نفيل ترثيه رضي اهللا عنها وعنه بوادي السباع آما تقدم، قالت امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن
  

  يوم اللقاء وآان غير معرَِّد * غدر ابن جرموَز بفارس بهمٍة 
  

  ال طائشًا رعش الجنان وال اليِد * يا عمرو لو نبَّهته لوجدتُه 
  

  عنها ِطراٌد يا بن فْقِع القْردِد * آم غمرٍة قد خاضها لم يثنِه 
  

  ضى فيمن يروُح ويغتدي فيمن م* ثكلتك أمُّك إْن ظفرت بمثله 
  

  حلَّت عليك عقوبة المتعمِِّد * واِهللا ربِّك إْن قتلت لمسلمًا 
  

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبيد بن عوف بن غنم بن مالك    ومنهم رضي اهللا عنهم
د الرحمن المدني قدم رسول اهللا صلَّى   أبو عب   أبو خارجة، ويقال   بن النجار األنصاري النجاري، أبو سعيد ويقال

ل              درًا لصغره، قي م يشهد ب ذا ل ن إحدى عشرة سنة فله ة، وهو اب لَّم المدين دًا، وأول مشاهده      اهللا عليه وس وال ُأح
    . الخندق، ثم شهد ما بعدها



 

  
تعلم    وآان حافظًا لبيبًا عالمًا عاقًال، ثبت عنه في صحيح البخاري أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي     ره أن ي لَّم أم ه وس

    . آتاب اليهود ليقرأه على النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم إذا آتبوا إليه، فتعلَّمه في خمسة عشر يومًا
  

دًا              وقد قال اإلمام أحمد اه زي د أن أب ن زي اد، عن خارجة ب ي الزن رحمن عن أب حدثنا سليمان بن داود، ثنا عبد ال
    .  المدينةأخبره أنه لما قدم رسول اهللا

  
    . ذهب بي إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فأعجب بي   قال زيد

  
يا رسول اهللا هذا غالم من بني النجار معه مما أنزل اهللا عليك بضع عشرة سورة، فأعجب ذلك رسول اهللا     فقالوا
    .   ى آتابييا زيد تعلَّم لي آتاب يهود، فإني واهللا ما آمن يهود عل    وقال

  
ه، وأجيب            قال زيد وا إلي بهم إذا آتب ه آت رأ ل ه، وآنت أق فتعلَّمت لهم آتابهم ما مرت خمس عشرة ليلة حتَّى حذقت

    . عنه إذا آتب
  

ذآر      ه، ف ذآر عن أبي ثم رواه أحمد عن شريح بن النعمان، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه، ف
    . نحوه

  
    . وقال خارجة بن زيد فذآره   عن خارجة بن زيد بن ثابت بصيغة الجزم فقال  األحكام ( لَّقه البخاري في وقد ع

  
اد، عن    ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس والتِّرمذي، عن علي بن حجر، آالهما عن عبد الرحمن ابن أبي الزن

    . أبيه، عن خارجة، عن أبيه به نحوه
  

    . حسن صحيح   وقال التِّرمذي
  

ا ثبت       رَّاء آم لَّم من الق وهذا ذآاء مفرط جدًا، وقد آان ممن جمع القرآن على عهد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
    . في الصحيحين عن أنس

  
ر، وأشدها       وروى أحمد والنسائي من حديث أبي قالبة عن أنس، عن رسول اهللا أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بك

ن              في دي اذ ب الحالل والحرام مع م ب ب، وأعلمه ي طال ن أب ي اب ان، وأقضاهم عل اء عثم ن اهللا عمر، وأصدقها حي
    .   جبل، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين وأمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح

  
وحي         ومن الحفاظ من يجعله مرسًال إال ما يتعلق بأبي عبيدة،  د آتب ال ذا الوجه، وق ففي صحيح البخاري من ه

ال      ه ق ه أن    بين يدي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في غير ما موطن، ومن أوضح ذلك ما ثبت في الصحيح عن
َرِر َواْلُمَجاهِ    {    لما نزل قوله تعالى ي الضَّ هِ   َلا َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأوِل ِبيِل اللَّ ي َس   ]    النساء  [   } ُدوَن ِف

     دعاني رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فقال
  
    .   اآتب ال يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اهللا 

  
لَّم       ه وس ى رسول اهللا صلَّى اهللا علي وحي عل ى     فجاء ابن أم مكتوم فجعل يشكو ضرارته، فنزل ال فثقلت فخذه عل

    . فأمرني فألحقتها   غير أولي الضرر    فخذي حتَّى آادت ترضها فنزل
  

    . الحديث -من عظام    يعني -فإني ألعرف موضع ملحقها عند صدع في ذلك اللوح    فقال زيد
  

    . يتتبع القرآن فيجمعه وقد شهد زيد اليمامة، وأصابه سهم فلم يضره، وهو الذي أمره الصديق بعد هذا بأن
  

ه،      وقال له رآن فاجمع إنك شاب عاقل ال نتهمك، وقد آنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم فتتبع الق
ى      ين عل رتين في حجت ففعل ما أمره به الصديق، فكان في ذلك خير آثير، وهللا الحمد والمنة، وقد استنابه عمر م

ان             المدينة، واستنابه لما  ه، وآ ي يحب ان عل ة أيضًا، وآ ى المدين تنيبه عل ان يس ان عثم ذلك آ ام، وآ خرج إلى الش
ل      ين، وقي وفي سنة خمس وأربع    يعظم عليًا ويعرف له قدره، ولم يشهد معه شيئًا من حروبه، وتأخَّر بعده حتَّى ت



 

ائر   خمس وخمسين، وهو ممن آان يكتب المصاحف األئمة التي نفذ بها   سنة إحدى، وقيل عثمان بن عفَّان إلى س
اب      ك في آت ا ذل رآن   ( اآلفاق الالئي وقع على التالوة طبق رسمهن اإلجماع واالتفاق، آما قررن ذي    فضائل الق ال

    . وهللا الحمد والمنة  التفسير ( آتبناه مقدمة في أول آتابنا 
  

    . وفيه نظر -إن صح  -آما ورد به الحديث المروي في ذلك عن ابن عبَّاس    ومنهم السجل
  

ي الجوزاء،         قال أبو داود ك، عن أب ن مال حدَّثنا قتيبة بن سعيد، ثنا نوح بن قيس عن يزيد بن آعب، عن عمرو ب
    . السجل آاتب للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم   عن ابن عبَّاس قال

  
    . وهكذا رواه النسائي عن قتيبة به

  
ذا      السِّجل  ]    األنبياء [   } َيْوَم َنْطِوي السََّماَء َآَطيِّ السِِّجلِّ ِلْلُكُتِب {    ي هذه اآليةعن ابن عبَّاس أنه آان يقول ف الرَّجل ه

    . لفظه
  

بِ       {    ورواه أبو جعفر ابن جرير في تفسيره عند قوله تعالى ِجلِّ ِلْلُكُت يِّ السِّ َماَء َآَط ِوي السَّ ْوَم َنْط ن      } َي عن نصر ب
    . علي، عن نوح بن قيس، وهو ثقة من رجال مسلم

  
ن                وح ب ه سوى ن رو عن م ي وفي البصري فل ن آعب الع د ب ا شيخه يزي ه، وأم وقد ضعفه ابن معين في رواية عن

    . قيس، وقد ذآره مع ذلك ابن حبان في الثقات
  

داً   أنكره ج ة    وقد عرضت هذا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير أبي الحجاج المزِّي ف ه أنَّ شيخنا العالم ، وأخبرت
    . وأنا أقوله   هو حديث موضوع، وإن آان في سنن أبي داود، فقال شيخنا المزِّي   أبا العبَّاس ابن تيمية آان يقول

  
رو، عن           قلت ن عم ى اب ة عن يحي وقد رواه الحافظ ابن عدي في آامله من حديث محمد بن سليمان الملقب ببوم

   آان لرسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم آاتب يقال له   بيه، عن أبي الجوزاء، عن ابن عبَّاس قالمالك النكري، عن أ
    .  } َيْوَم َنْطِوي السََّماَء َآَطيِّ السِِّجلِّ ِلْلُكُتِب {    السِّجل، وهو قوله تعالى

  
    . آما يطوي السجل للكتاب، آذلك تطوى السماء   قال
  

وهكذا رواه البيهقي عن أبي نصر بن قتادة، عن أبي علي الرفا، عن علي بن عبد العزيز، عن مسلم بن إبراهيم، 
    . عن يحيى بن عمرو بن مالك به

  
    . ويحيى هذا ضعيف جدًا، فال يصلح للمتابعة، واهللا أعلم

  
دادي المعروف    وأغرب من ذلك أيضًا ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب وابن منده من حد يث أحمد بن سعيد البغ

سجل،     آان للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم آاتب يقال له   بحمدان عن بهز، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر قال
    .  } َيْوَم َنْطِوي السََّماَء َآَطيِّ السِِّجلِّ ِلْلُكُتِب {    فأنزل اهللا

  
    . مدانغريب تفرَّد به ح   قال ابن منده

  
    . تفرَّد به ابن نمير إن صح   قال أبو الفتح األزدّي   وقال البرقاني

  
    . وهذا أيضًا منكر عن ابن عمر، آما هو منكر عن ابن عبَّاس   قلت

  
   وقد ورد عن ابن عبَّاس، وابن عمر خالف ذلك، فقد روى الوالبي، والعوفي عن ابن عبَّاس أنه قال في هذه اآلية

هذا هو المعروف في اللغة، أن السجل هو      آطيِّ الصحيفة على الكتاب، وآذلك قال مجاهد، وقال ابن جرير   قال
ا رواه     الصحيفة، قال وال يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل، وأنكر أن يكون السجل اسم ملك من المالئكة آم

يِّ     {    ه، عن ابن عمر في قولهعن أبي آريب، عن ابن يمان، ثنا أبو الوفا األشجعي عن أبي َماَء َآَط ِوي السَّ َيْوَم َنْط
    .   اآتبها نورًا    السجل ملك فإذا صعد باالستغفار قال اهللا   قال  } السِِّجلِّ ِلْلُكُتِب

  



 

    . فذآر مثله   وحدَّثنا بندار عن مؤمل، عن سفيان، سمعت السدي يقول
  

ر              وهكذا قال أبو جعفر الب ا جعف ود، عمن سمع أب ن خرب ارك، عن معروف ب و آريب عن المب ا رواه أب اقر فيم
دًا، والحديث في           يقول وي ج ك ق السجل الملك، وهذا الذي أنكره ابن جرير من آون السجل اسم صحابي، أو مل

ر ف         ن األثي يم األصبهانّي، واب ي نع ده، وأب ابن من ة  ( ي ذلك منكر جدًا، ومن ذآره في أسماء الصحابة آ ا    الغاب إنم
    . ذآره إحسانًا للظن بهذا الحديث، أو تعليقًا على صحته، واهللا أعلم

  
ا               ومنهم سعد ابن أبي سرح ي سرح آم ن أب ن سعد اب د اهللا ب ه عب ا هو ابن م، إنم فيما قاله خليفة بن خياط وقد وه
    . سيأتي قريبًا، إن شاء اهللا

  
    . ر الصديقمولى أبي بك   ومنهم عامر بن فهيرة

  
ن         قال الزُّهري   حدَّثنا عبد الرزاق، عن معمر قال   قال اإلمام أحمد دلجي، وهو اب ك الم ن مال أخبرني عبد الملك ب

ه           أخي سراقة بن مالك أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول ال في لَّم وق ه وس ّي صلَّى اهللا علي ر هجرة النَّب    فذآر خب
زاد               إن قومك   فقلت له يهم ال م، وعرضت عل اس به د النَّ ا يري ار سفرهم وم رتهم من أخب ة، وأخب جعلوا فيك الدي

أمر        ه، ف اب موادعة آمن ب ي آت والمتاع، فلم يرزؤني منه شيئًا، ولم يسألوني إال أن أخف عنا، فسألته أن يكتب ل
    . عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى

  
    . وقد تقدم الحديث بتمامه في الهجرة، وقد روى أن أبا بكر هو الذي آتب لسراقة هذا الكتاب، فاهللا أعلم   قلت

  
من مولدي األزد أسود اللون، وآان أوًال مولى للطفيل بن الحارث   -ويكنى أبا عمرو  -وقد آان عامر بن فهيرة 

اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم دار األرقم ابن أبي األرقم  أخي عائشة ألمها أم رومان، فأسلم قديمًا قبل أن يدخل رسول
التي عند الصفا مستخفيًا، فكان عامر يعذَّب مع جملة المستضعفين بمكة ليرجع عن دينه، فيأبى، فاشتراه أبو بكر 

و          ه أب لَّم ومع ه وس اجر رسول اهللا صلَّى اهللا علي ا ه ر،  الصديق فأعتقه، فكان يرعى له غنمًا بظاهر مكة، ولم بك
ن                 زل عامر ب ة ن ا وردوا المدين دم مبسوطًا، ولم ا تق ط، آم دئلي فق دليل ال م ال ر، ومعه ي بك ًا ألب آان معهما رديف
ة         ر معون وم بئ ل ي دًا، وقت درًا وُأح فهيرة على سعد بن خيثمة، وآخى رسول اهللا بينه وبين أوس بن معاذ، وشهد ب

    . اك أربعين سنة، فاهللا أعلمآما تقدم، وذلك سنة أربع من الهجرة، وآان عمره إذ ذ
  

جبار بن سلمى من    أن عامر قتله يوم بئر معونة رجل يقال له   وقد ذآر عروة وابن إسحاق والواقدي وغير واحد
ن        بني آالب، فلما طعنه بالرمح قال ال عامر ب ى ق فزت ورب الكعبة، ورفع عامر حتَّى غاب عن األبصار، حتَّ

    . ى رأيت السماء دونه، وسئل عمرو بن أمية عنهلقد رفع حتَّ   الطفيل
  

    . آان من أفضلنا، ومن أول أهل بيت نبينا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   فقال
  

    ؟ فسألت الضحاك بن سفيان عما قال ما يعني به   قال جبار
  

    . يعني الجنة   فقال
  

ره   ودعاني الضحاك إلى اإلسالم، فأسلمت لما رأيت من قتل عام ر بن فهيرة، فكتب الضحاك إلى رسول اهللا يخب
    .   وارته المالئكة، وأنزل عليين    بإسالمي، وما آان من أمر عامر فقال

  
د              وفي الصحيحين عن أنس أنه قال ا وأرضانا، وق ا فرضي عن ا ربن ا لقين ا أن ا قومن وا عن قرأنا فيهم قرآنًا أن بلغ

    . عند غزوة بئر معونةتقدم ذلك وبيانه في موضعه 
  

ول          وقال محمد بن إسحاق ان يق ل آ ن الطفي ه أن عامر ب ل         حدثني هشام بن عروة عن أبي ا قت نكم لم من رجل م
    ؟ رأيته رفع بين السماء واألرض حتَّى رأيت السماء دونه

  
    . عامر بن فهيرة   قالوا

  



 

ُرفع عامر بن فهيرة إلى السماء    ي، عن عروة، عن عائشة قالحدثني محمد بن عبد اهللا عن الزُّهر   وقال الواقدي
    . فلم توجد جثته، يرون أن المالئكة وارته

  
ه           عبد اهللا بن أرقم ابن أبي األرقم المخزومي   ومنهم رضي اهللا عنهم ي صلَّى اهللا علي تح، وآتب للنب ام الف لم ع أس

    . وسلَّم
  

    . فعله ويشكره، ويستجيدهوآان ينفذ ما ي   قال اإلمام مالك
  

ر   ن الزبي أن رسول اهللا     وقال سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد اهللا ب
ى     أمره أن يكتب إل استكتب عبد اهللا بن األرقم بن عبد يغوث، وآان يجيب عنه الملوك، وبلغ من أمانته أنه آان ي

    . ى ما يقرأه ألمانته عندهبعض الملوك فيكتب، ويختم عل
  

    . وآتب ألبي بكر وجعل إليه بيت المال، وأقره عليهما عمر بن الخطاب، فلما آان عثمان عزله عنهما
  

ه،           وذلك بعد ما استعفاه عبد اهللا بن أرقم ويقال   قلت م عن أجرة عمالت ة ألف دره ه ثالثمائ إنَّ عثمان عرض علي
    . فأبى أن يقبلها

  
    . إنما عملت هللا فأجري على اهللا عز وجل   وقال

  
ت، آتب من حضر من         قال ابن إسحاق وآتب لرسول اهللا زيد بن ثابت، فإذا لم يحضر ابن األرقم، وزيد بن ثاب

رهم، ممن       ن العاص، وغي النَّاس، وقد آتب عمر، وعلي، وزيد، والمغيرة بن شعبة، ومعاوية، وخالد بن سعيد ب
    . سمي من العرب

  
    ؟ من آان آاتب النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قلت لشقيق بن سلمة   وقال األعمش

  
    . وآتب عبد اهللا بن األرقم   عبد اهللا بن األرقم، وقد جاءنا آتاب عمر بالقادسية وفي أسفله   قال
  

د اهللا  أنبأنا أبو عبد اهللا الحافظ، ثنا محمد ب   وقال البيهقي ن صالح بن هانئ، حدثنا الفضل بن محمد البيهقي، ثنا عب
بن صالح، ثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن عبد الواحد ابن أبي عون، عن القاسم بن محمد، عن عبد 

    .   جب عنيأ    أتى النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم آتاب رجل فقال لعبد اهللا بن األرقم   اهللا بن عمر قال
  

    . فكتب جوابه، ثم قرأه عليه
  

    .   أصبت وأحسنت، اللهم وفقه    فقال
  
ال     ما رأيت أخشى هللا منه يعني   فلما ولي عمر آان يشاوره، وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال   قال في العم

    . أضر رضي اهللا عنه قبل وفاته
  

عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه األنصاري الخزرجي، صاحب األذان، أسلم قديمًا فشهد عقبة    ومنهم رضي اهللا عنهم
ى رسول       ك عل وم، وعرضه ذل السبعين، وحضر بدرًا وما بعدها، ومن أآبر مناقبه رؤيته األذان واإلقامة في الن

د        اهللا وتقريره عليه وقوله له ه أن الل، فإن ى ب ذلك في         ى صوتًا منك  إنها لرؤيا حق، فألقه عل دمنا الحديث ب د ق وق
    . موضعه

  
وقد روى الواقدي بأسانيده عن ابن عبَّاس أنه آتب آتابًا لمن أسلم من جرش فيه األمر لهم بإقامة الصالة، وإيتاء 
ه     نة، وصلى علي  الزآاة، وإعطاء خمس المغنم، وقد توفي رضي اهللا عنه سنة اثنتين وثالثين عن أربع وستين س

    . عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
  

نهم نهم رضي اهللا ع ن الرضاعة،       وم ه م ان ألم و عثم امري، أخ رح القرشي الع ي س ن أب عد اب ن س د اهللا ب عب
أرضعته أم عثمان، وآتب الوحي، ثم ارتد عن اإلسالم، ولحق بالمشرآين بمكة، فلما فتحها رسول اهللا صلَّى اهللا   



 

ه رسول اهللا            عليه وسلَّم وآان قد أهدر دم ه، فأمَّن تأمن ل ان فاس ن عفَّ ان ب ى عثم دماء، فجاء إل ه فيمن أهدر من ال
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم آما قدمنا في غزوة الفتح، ثم حسن إسالم عبد اهللا بن سعد جدًا

  
د ال                قال أبو داود ه، عن يزي د عن أبي ن واق ن الحسين ب ي ب ا عل د المروزي، ثن ن محم نحوي، عن   حدَّثنا أحمد ب

آان عبد اهللا بن سعد ابن أبي سرح يكتب للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم، فأزلَّه الشيطان     عكرمة، عن ابن عبَّاس قال
    . فلحق بالكفَّار، فأمر به رسول اهللا أن يقتل، فاستجار له عثمان بن عفَّان فأجاره رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
    . علي بن الحسين بن واقد به ورواه النسائي من حديث

  
تناب عمر       قلت ة، فاس وآان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح عمرو مصر سنة عشرين في الدولة العمري

ن     د اهللا ب ا عب بن الخطاب عمرًا عليها، فلما صارت الخالفة إلى عثمان عزل عنها عمرو بن العاص، وولي عليه
ان قسم           سعد سنة خمس وعشرين، وأمره بغزو  ال عظيم آ ا م ا وحصل للجيش منه ا، ففتحه ة فغزاه بالد أفريقي

ة        ذا ثالث ه في جيشه ه ان مع الغنيمة لكل فارس من الجيش ثالثة آالف مثقال من ذهب، وللراجل ألف مثقال، وآ
د               من العبادلة ن سعد بع د اهللا ب م غزا عب رو، ث ن عم د اهللا ب ر، وعب ن عم د اهللا ب ة   عبد اهللا بن الزبير، وعب أفريقي

م غزا غزوة الصواري في البحر        األساود من أرض النوبة، فهادنهم فهي إلى اليوم وذلك سنة إحدى وثالثين، ث
    . إلى الرُّوم، وهي غزوة عظيمة آما سيأتي بيانها في موضعها إن شاء اهللا

  
ام  فلما اختلف النَّاس على عثمان، خرج من مصر، واستناب عليها ليذهب إلى عثمان لينصره ، فلما قتل عثمان أق

بالرملة، ودعا اهللا أن يقبضه في الصالة، فصلى يومًا الفجر، وقرأ في األولى منها بفاتحة الكتاب    بعسقالن، وقيل
ة    لم الثاني والعاديات، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة، ولما فرغ من التشهد سلم التسليمة األولى، ثم أراد أن يس

إنه تأخَّر إلى سنة تسع وخمسين،    سنة سبع، وقيل    عنه، وذلك في سنة ست وثالثين، وقيلفمات بينهما رضي اهللا
    . والصحيح األول

  
    . ولم يقع له رواية في الكتب الستة، وال في المسند لإلمام أحمد   قلت

  
ه     عبد اهللا بن عثمان، أبو بكر الصديق، وق   ومنهم رضي اهللا عنهم ام خالفت تأتي في أي د تقدم الوعد بأن ترجمته س

ار،     ه من اآلث إن شاء اهللا عز وجل وبه الثقة، وقد جمعت مجلدًا في سيرته، وما رواه من األحاديث وما روي عن
ه، عن             والدليل على آتابته ن جعشم، عن أبي ك ب ن مال رحمن ب د ال ما ذآره موسى بن عقبة عن الزُّهري عن عب
ا                 سراقة بن مالك ى أرضهم، فلم روا عل ار فم و بكر من الغ ع رسول اهللا حين خرج هو وأب ه حين اتب في حديث

ا          -وآان من أمر فرسه ما آان  -غشيهم  أمر أب ان، ف اب أم ه آت لَّم أن يكتب ل ه وس سأل رسول اهللا صلَّى اهللا علي
    . بكر فكتب له آتابًا ثم ألقاه إليه

  
م    وقد روى اإلمام أحمد من طريق الزُّهري بهذا السند أن عامر بن فهيرة آتبه، فيحتمل أن أبا بكر آتب بعضه ث
    . أمر مواله عامرًا فكتب باقية، واهللا أعلم

  
ه            ومنهم رضي اهللا عنهم ه علي ين يدي ه ب ه وآتابت ام خالفت ه في أي عثمان بن عفان أمير المؤمنين، وستأتي ترجمت

    . السالم مشهورة
  

أن نهشل بن مالك الوائلي لما قدم على رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أمر رسول اهللا  وقد روى الواقدي بأسانيده
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم عثمان بن عفان فكتب له آتابًا فيه شرائع اإلسالم

  
الصلح علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين، وستأتي ترجمته في خالفته، وقد تقدم أنه آتب    ومنهم رضي اهللا عنهم

ى        ه ال إسالل وال إغالل، وعل اس، وأن أمن النَّ بين رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم وبين قريش يوم الحديبية أن ي
    . وضع الحرب عشر سنين، وقد آتب غير ذلك من الكتب بين يديه صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  
ّي     اب من النَّب نهم وفي        وأما ما يدعيه طائفة من يهود خيبر أن بأيديهم آت ة ع لَّم بوضع الجزي ه وس صلَّى اهللا علي

فيان،        ي س ن أب ة اب اذ ومعاوي ن مع آخره وآتب علي ابن أبي طالب، وفيه شهادة جماعة من الصحابة منهم سعد ب
    . فهو آذب وبهتان مختلق موضوع مصنوع

  



 

الوا       دمين فق اء المتق رَّ بعض الفقه ه، واغت ذا ضعيف     بوض    وقد بيَّن جماعة من العلماء بطالن نهم، وه ة ع ع الجزي
ه        ذلك، وبينت م أهل ل وه وصنعوه وه جدًا، وقد جمعت في ذلك جزءًا مفردًا بينت فيه بطالنه، وأنه موضوع اختلق

    . وجمعت مفرق آالم األئمة فيه وهللا الحمد والمنة
  

د     أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وستأت   ومن الكتَّاب بين يديه صلَّى اهللا عليه وسلَّم ه في موضعها، وق ي ترجمت
ار     لَّم واآلث ه وس أفردت له مجلدًا على حدة، ومجلدًا ضخمًا في األحاديث التي رواها عن رسول اهللا صلَّى اهللا علي

    . واألحكام المروية عنه رضي اهللا عنه، وقد تقدَّم بيان آتابته في ترجمة عبد اهللا بن األرقم
  

ة           عباد، ويقال   العالء بن الحضرمي واسم الحضرمي   همومنهم رضي اهللا عن ن ربيع ر ب ن أآب اد ب ن عب د اهللا ب عب
ك         ر ذل ل غي ن قحطان، وقي ن حضرموت ب بن عريقة بن مالك بن الخزرج بن أياد بن الصدق بن زيد بن مقنع ب

    . في نسبه
  

ه من اإلخوة عشرة       وهو من حلفاء بني أمية، وقد تقدم بيان آتابته في ترجمة أبان بن س ان ل عيد بن العاص، وآ
     غيره

  
ن جحش، وهي أول                 فمنهم د اهللا ب ه المسلمون في سرية عب ل من المشرآين قتل ن الحضرمي، أول قتي عمرو ب

    . سرية آما تقدم
  

نهم راه حين اصطف     وم اداه واعم ه ون ه اهللا، فكشف عن عورت و جهل لعن ره أب ذي أم ن الحضرمي ال امر ب ع
ي       المس وطًا ف دمناه مبس ا ق ان مم ا آ ان م اق، وآ ى س ت عل رب وقام در، فهاجت الح وم ب رآون ي لمون والمش

    . موضعه
  

ه رسول اهللا     ومنهم رآن       شريح بن الحضرمي، وآان من خيار الصحابة قال في ي  -   ذاك رجل ال يتوسد الق ال    يعن
    . -ينام ويترآه بل يقوم به آناء الليل والنهار 

  
    . الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة بن عبيد اهللا   ولهم آلهم أخت واحدة وهي

  
رًا    ا أمي وقد بعث النَّبّي صلى اهللا عيه وسلم العالء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين ثم واله عليه

ى عزل   ن الخطاب وواله     حين افتتحها، وأقرَّه عليها الصديق ثم عمر بن الخطاب، ولم يزل بها حتَّ ا عمر ب ه عنه
    . البصرة، فلما آان في أثناء الطريق توفي، وذلك في سنة إحدى وعشرين

  
     .  .  . يتبع ( 

  
    .  .  .   .  .  . أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ابن أبي طالب رضي   فمنهم الخلفاء األربعة      .  .  . تابع ( 

  
ولهم،      وقد روى البيهقي عنه وغي ى رآب خي ا يصل إل ره آرامات آثيرة منها أنه سار بجيشه على وجه البحر م

اجوا       إنه ما ُبلَّ أسافل نعال خيولهم، وأمرهم آلهم فجعلوا يقولون   وقيل يا حليم يا عظيم، وأنه آان في جيشه فاحت
ة  ذا       إلى ماء فدعا اهللا فأمطرهم قدر آفايتهم، وأنه لما دفن لم ير له أثر بالكلي يأتي ه ك، وس د سأل اهللا ذل ان ق ، وآ

    . قريبًا إن شاء اهللا عز وجل  دالئل النبوة ( في آتاب 
  

     وله عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ثالثة أحاديث
  

د     األول ام أحم ن عوف عن                   قال اإلم رحمن ب د ال ن عب د ب ن حمي رحمن ب د ال ة، حدثني عب ن عيين فيان ب دثنا س ح
ال       السائب لَّم ق ه وس د قضاء         بن يزيد، عن العالء بن الحضرمي أن رسول اهللا صلَّى اهللا علي اجر بع يمكث المه

     نسكه ثالثًا
  

    . وقد أخرجه الجماعة من حديثه
  

ى ال    قال أحمد   والثاني ّي  حدثنا هشيم، ثنا منصور عن ابن سيرين، عن ابن العالء بن الحضرمي أن أباه آتب إل نَّب
    . صلَّى اهللا عليه وسلَّم فبدأ بنفسه



 

  
    . وآذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل

  
ى رسول اهللا      والحديث الثالث رواه أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن زيد عن حبان األعرج عنه، أنه آتب إل

    .  ؟ ين االخوة فيسلم أحدهميكون ب -البستان    يعني -صلَّى اهللا عليه وسلَّم من البحرين في الحائط 
  

    . فأمره أن يأخذ العشر ممن أسلم
  

    . -ممن لم يسلم    يعني -   والخراج
  

ا         العالء بن عقبة، قال الحافظ ابن عساآر   ومنهم ره إال فيم دًا ذآ م أجد أح آان آاتبًا للنبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم ول
    . أخبرنا

  
ه، عن          ثم ذآر إسناده إلى عتيق  ن حزم عن أبي ن عمرو ب د ب ن محم بن يعقوب حدثني عبد الملك ابن أبي بكر ب

ا       ذآرها وذآر فيه وم ف لَّم هؤالء الق    جده، عن عمرو بن حزم أن هذه قطائع أقطعها رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وس
ا فال      بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا ما أعطى النَّبّي محمد عبَّاس ببن مرداس السلمي   ه فيه دمورًا فمن خاف أعطاه م

    .   حق له، وحقه حق، وآتب العالء بن عقبة وشهد
  

ا              ثم قال روة وم ي من ذي الم ة الجهن ن حرمل د رسول اهللا عوسجة ب بسم اهللا الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محم
    .   ، وحقه حق، وآتبه العالء بن عقبةبين بلكثه إلى الظبية إلى الجعالت إلى جبل القبيلة فمن خافه فال حق له

  
وروى الواقدي بأسانيده أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم أقطع لبني سيح من جهينة، وآتب آتابهم بذلك العالء  

    . بن عقبة وشهد
  

ره    العالء بن عقبة آتب للنبي صلَّ    هذا الرجل مختصرًا فقال  الغابة ( وقد ذآر ابن األثير في  لَّم، ذآ ه وس ى اهللا علي
    . في آتابه -المديني    يعني -في حديث عمرو بن حزم، ذآره جعفر، أخرجه أبو موسى 

  
نهم  ن                    ومنهم رضي اهللا ع ن الحارث ب ة ب ن حارث ن مجدعة ب ن عدي ب د ب ن خال ن جريس ب لمة ب ن مس د ب محم

ال  د اهللا ويق و عب ارثي، أب ر   الخزرج األنصاري الح د ال و عب الأب د     حمن، ويق ي عب دني حليف بن عيد الم و س أب
دم              األشهل، أسلم على يدي مصعب بن عمير، وقيل ن حضير، وآخى رسول اهللا حين ق اذ، وأسيد ب ن مع سعد ب

ام               ة ع ى المدين دها، واستخلفه رسول اهللا عل درًا والمشاهد بع ن الجراح، وشهد ب دة اب ي عبي المدينة بينه وبين أب
    . تبوك

  
ان ممن       االستيعاب ( قال ابن عبد البر في  آان شديد السمرة طويًال أصلع ذا جثة، وآان من فضالء الصحابة، وآ

ور، وصلَّى             د الجمه ى المشهور عن ين عل ة سنة ثالث وأربع اعتزل الفتنة واتخذ سيفًا من خشب، ومات بالمدين
    . عن النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم عليه مروان بن الحكم، وقد روى حديثًا آثيرًا

  
ًا عن       رَّة آتاب د ُم وذآر محمد بن سعد عن علي بن محمد المدايني بأسانيده أن محمد بن مسلمة هو الذي آتب لوف

    . أمر رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  

ه   معاوية ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية األموي، و   ومنهم رضي اهللا عنهم ام إمارت ستأتي ترجمته في أي
    . إن شاء اهللا، وقد ذآره مسلم بن الحجاج في آتَّابه عليه السالم

  
ا        اس أن أب ن عبَّ د، عن اب ن الولي وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك ب

    ؟ يا رسول اهللا ثالث أعطنيهن   سفيان قال
  
    .    ؟ نعم    قال
  
    . تؤمرني حتَّى أقاتل الكفار آما آنت أقاتل المسلمين   قال
  



 

    .    ؟ نعم    قال
  
    . ومعاوية تجعله آاتبًا بين يديك   قال
  
    . الحديث    ؟ نعم    قال
  

من رسول اهللا صلَّى اهللا وقد أفردت لهذا الحديث جزءًا على حدة بسبب ما وقع فيه من ذآر طلبه تزويج أم حبيبة 
ه صلوات اهللا وسالمه     عليه وسلَّم ولكن فيه من المحفوظ تأمير أبي سفيان وتوليته معاوية منصب الكتابة بين يدي

    . عليه، وهذا قدر متفق عليه بين النَّاس قاطبة
  

ا      فأما الحديث ة هاهن ة معاوي و     قال الحافظ ابن عساآر في تاريخه في ترجم ا أب و       أخبرن ا أب ا، أنبأن ن البن غالب اب
وراني،        د الب ن محم د ب دثنا أحم محمد الجوهري، أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد اهللا العطشي، ح
ابر أن رسول اهللا صلَّى        ر، عن ج ي الزبي ثنا السري بن عاصم، ثنا الحسن بن زياد عن القاسم بن بهرام، عن أب

    . استكتبه فإنه أمين، فإنه حديث غريب بل منكر   في استكتاب معاوية فقالاهللا عليه وسلَّم استشار جبريل 
  

    . أبو عاصم الهمذاني وآان يؤدِّب المعتز باهللا، آذبه في الحديث ابن خراش   والسري بن عاصم هذا هو
  

    . آان يسرق الحديث   وقال ابن حبان وابن عدي
  

    . االحتجاج به ويرفع الموقوفات ال يحل   زاد ابن حبان
  

دارقطني ال ال اد    وق ن زي يخه الحسن ب ان ضعيف الحديث وش ؤي  -آ ان اللؤل ن  -إن آ د م ر واح ه غي د ترآ فق
    . األئمة، وصرَّح آثير منهم بكذبه، وإن آان غيره فهو مجهول العين والحال

  
     وأما القاسم بن بهرام فاثنان

  
ن        القاسم بن بهرام ا   يقال له   أحدهما ه النسائي عن سعيد ب ألسدّي الواسطي األعرج، أصله من أصبهان، روى ل

    . خبير عن ابن عبَّاس حديث القنوت بطوله، وقد وثَّقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن حبَّان
  

    . آان آذَّابًا   القاسم بن بهرام أبو حمدان قاضي هيت قال ابن معين   والثاني
  

دره         وبالجملة فهذا ال ة ق ن عساآر مع جالل حديث من هذا الوجه ليس بثابت وال يغتر به، والعجب من الحافظ اب
دهر    -واطالعه على صناعة الحديث أآثر من غيره من أبناء عصره  ه ب ورد في تاريخه      -بل ومن تقدم آيف ي

ك إشارة ال            ى شيء من ذل ا، وال يشير إل ين حاله م ال يب نمط ث ذا ال ة،    هذا وأحاديث آثيرة من ه ظاهرة وال خفي
    . ومثل هذا الصنيع فيه نظر واهللا أعلم

  
نهم نهم رضي اهللا ع ين      وم ن ب ه السالم م ه علي ان يخدم يمن آ ه ف دمت ترجمت د ق ي، وق عبة الثقف ن ش رة ب المغي

د             لَّم، وق ه وس ى رأس رسول اهللا صلَّى اهللا علي يافًا عل ان س ه آ ه، وأن ر موالي اآر  أصحابه من غي ن عس روى اب
ن نضلة     بسنده عن عتيق بن يعقوب بإسناده المتقدم غير مرة أن المغيرة بن شعبة هو الذي آتب إقطاع حصين ب

    . األسدّي، الذي أقطعه إياه رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بأمره
  

    . فهؤالء آتابه الذين آانوا يكتبون بأمره بين يديه صلوات اهللا وسالمه عليه
  
  فصل أمناء الرسول صلَّى اهللا عليه وسلَّم  
  

ن الجراح القرشي الفهري أحد العشرة رضي اهللا            د اهللا ب ن عب وقد ذآر ابن عساآر من أمنائه أبا عبيدة عامر ب
    . عنه وعبد الرحمن بن عوف الزُّهري

  
ال   فقد روى البخاري من حديث أبي قالبة عن أنس أن رسول اهللا صلَّى ا     أما أبو عبيدة لَّم ق ه وس ة       هللا علي لكل أم

    .   أمين، وأمين هذه األمة أبو عبيدة ابن الجراح



 

  
    . فبعث معهم أبا عبيدة   ألبعثن معكم أمينًا حقَّ أمين    أن رسول اهللا قال لوفد عبد القيس نجران   وفي لفظ

  
ره    ى بني عبد شمس، آان على خاتمه ويقالمعيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي مول   ومنهم   قال    آان خادمه، وقال غي

اتم، واستعمله            ى الخ ان عل دها، وآ ا بع درًا وم ة، وشهد ب ى المدين أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة في النَّاس ثم إل
    . الشيخان على بيت المال

  
ة       وآان قد أصابه الجذام، فأمر عمر بن الخطاب فدووي بالحنظ    قالوا ه في خالف ل فتوقف المرض، وآانت وفات

    . سنة أربعين، فاهللا أعلم   عثمان، وقيل
  

لمة، حدثني معيقيب أن            قال اإلمام أحمد ي س ر، عن أب ي آثي ن أب ثنا يحيى ابن أبي بكير، ثنا شيبان عن يحيى اب
    ؟ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد

  
    .   إن آنت البدَّ فاعًال فواحدة    لقا
  

ن       ائي، واب ام الدستوائي، زاده التِّرمذي والنس وأخرجاه في الصحيحين من حديث شيبان النحوي، زاد مسلم وهش
    . ماجه واألوزاعّي، ثالثتهم عن يحيى ابن أبي آثير به

  
    . حسن صحيح   وقال التِّرمذي

  
لمة، عن معيقيب         ثن   وقال اإلمام أحمد ي س ر، عن أب ي آثي ن أب ا خلف بن الوليد، ثنا أيوب عن عتبة عن يحيى اب

    .   ويل لألعقاب من النار    قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم   قال
  

    . وتفرَّد به اإلمام أحمد
  

اس    وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي عتاب سهل بن حماد الدالل عن أبي مكين نوح بن ربيعة، عن إي
ال     -بن الحارث بن المعيقيب، عن جده  لَّم ق ه وس ّي صلَّى اهللا        وآان على خاتم النَّبّي صلَّى اهللا علي اتم النَّب ان خ آ

    . فربما آان في يدي   عليه وسلَّم من حديد ملوي عليه فضة، قال
  

ى اهللا عليه وسلَّم فالصحيح أنه آان من فضة فصَّه منه، آما سيأتي في الصحيحين، وآان أما خاتم النَّبّي صلَّ   قلت
   ثم اتخذ هذا الخاتم من فضة فصَّه منه، ونقشه    واهللا ال ألبسه    قد اتخذ قبله خاتم ذهب، فلبسه حينًا ثم رمى به وقال

فكان في يده عليه السالم، ثم آان في يد أبي بكر من   محمد رسول اهللا، محمد سطر، ورسول سطر، واهللا سطر، 
د في                 س، فاجته ر أري ه في بئ م سقط من ده ست سنين ث ان، فلبث في ي د عثم بعده، ثم في يد عمر، ثم آان في ي

    . تحصيله فلم يقدر عليه
  

ا          ه إن ش اتم وحده، وسنورد من ننه في الخ تقًال في س ا   وقد صنف أبو داود رحمة اهللا عليه آتابًا مس ًا م ء اهللا قريب
    . نحتاج إليه، وباهللا المستعان

  
ه           ره، لكن ر وغي د الب ن عب ره اب ا ذآ وأما لبس معيقيب لهذا الخاتم فيدل على ضعف ما نقل أنه أصابه الجذام، آم
ك من              ان ذل ه، أو آ ا ال يعدى من ان مم ه وآ ان ب لَّم أو آ ه وس مشهور، فلعله أصابه ذلك بعد النَّبّي صلَّى اهللا علي

اهللا،       -ووضع يده في القصعة  -صائص النَّبّي صلَّى اهللا عليه وسلَّم لقوة توآله، آما قال لذلك المجذوم خ ة ب ُآْل ثق
    .   وتوآًال عليه

  
    . رواه أبو داود

  
    . واهللا أعلم   األسدفرَّ من المجذوم فرارك من     وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال

  
    . وأما أمراؤه عليه السالم فقد ذآرناهم عند بعث السرايا منصوصًا على أسمائهم، وهللا الحمد والمنة

  
    . يبلغون مائة ألف وعشرين ألف   وأما جملة الصحابة فقد اختلف النَّاس في عدتهم، فنقل عن أبي زرعة أنه قال



 

  
اء عن      قالوعن الشافعي رحمه اهللا أنه  توفي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم والمسلمون ممن سمع منه ورآه زه

    . ستين ألف
  

    . يروي الحديث عن قريب من خمسة آالف صحابي   وقال الحاآم أبو عبد اهللا
  

ه، فمن الصحابة            قلت ه وإمامت ه واطالعه واتساع رحلت رة روايت تسعمائة   والذي روى عنهم اإلمام أحمد مع آث
    . وسبعة وثمانون نفسًا

  
اظ     ووضع في الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من ثالثمائة صحابي أيضًا، وقد اعتنى جماعة من الحف

     رحمهم اهللا بضبط أسمائهم وذآر أيامهم ووفياتهم من أجلِّهم
  

    .  االستيعاب ( الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري في آتابه 
  
    . بو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن مندهوأ
  

    . وأبو موسى المديني
  

ابن الصحابية      ثم نظم جميع ذلك الحافظ عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف ب
ه   نَّف آتاب ة ( ص ه، وجمع         الغاب ه اهللا وأثاب ل، فرحم ا رام وأم ال م ل، ون ع وحص اد، وجم اد وأف ك فأج ي ذل ه ف

    . والصحابة آمين يا رب العالمين
  

ه    ّي صلَّى اهللا         ( تمَّ الجزء الخامس من آتاب البداية النهاية ويليه الجزء السادس، وأول ار النَّب ذآر من آث ا ي اب م ب
  الخ .  .  .  .  .   عليه وسلَّم التي آان يختص بها في حياته من ثياب وسالح
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