
  السرية النبوية وأخبار اخللفاء

 بني يدي الكتاب
ر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرو »

 هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له.
 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

 اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن.
ُهما رِجاالا َكثِ اي أَي ُّ  رياا َها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس واِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنها َزْوَجها َوَبثَّ ِمن ْ

 َوِنساءا َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتسائَ ُلوَن ِبِه َواْْلَْرحاَم ِإنَّ اَّللََّ كاَن َعَلْيُكْم رَِقيباا.
ِِط ِِ ِذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْوالا َسِديداا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُ اي أَي َُّها الَّ 

 اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فاَز فَ ْوزاا َعِظيماا.
 أما بعد،

 وسلم وشر اْلمور فإن أصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه
 « .1« »حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار

عاا ُسجَّ  -قال هللا نَ ُهْم َتراُهْم رُكَّ اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرََحاُء بَ ي ْ ، َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد َرُسوُل اَّللَِّ داا عز وجّل: حُمَمَّ
تَ ُغوَن َفْضالا ِمنَ  ُجوِد ذِلَك َمثَ ُلُهْم يف الت َّْوراِة َوَمثَ ُلُهْم  يَ ب ْ اَّللَِّ َوِرْضواانا، ِسيماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُّ

ْْنِيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشِْطَأُه فَآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْسَتوى َعلى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ بِِ   ُم اْلُكفَّارَ يف اْْلِ
ُهْم َمْغِفَرةا َوَأْجراا َعِظيماا   « .2»َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلاِت ِمن ْ

 وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
أوصيكم بتقوى هللا والسم ِ والِطاعة وإّن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا  »

فاء املهديني الراشدين، َتسكوا با وعّضوا عليها ابلنواجذ، وإايكم كثريا، فعليكم بسنيت وسّنة اخلل
 « .3« »وحمداثت اْلمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

 « :4»قال اْلمام أيب سليمان اخلِطايب يف معامل السنن 
إذا دليل على أن الواحد من اخللفاء الراشدين « عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين»)ويف قوله: 

 قال قوال وخالفه فيه غريه من الصحابة: فإن املصري إىل قول اخلليفة أوىل( .
__________ 

، اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيعلها بني يدي  « خِطبة احلاجة»( هذه اخلِطبة تسمى 1)
بة خِط»كل خِطبة من خِطبه سواء كانت خِطبة نكاح أو غريها. وقد رواها مج ِ من الصحابة. انظر 
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 نشر املكتب اْلسالمي بريوت.« احلاجة
 .29اآلية  -( الفتح2)
( ، 4607عن العرابض بن سارية يف قصة طويلة )« الّسنة»( حديث صحيح. رواه أبو داود يف 3)

 ( .44، 43« )املقدمة»( . وابن ماجة يف 2676عنه أيضا )« العلم»وأخرجه الرتمذي يف 
 ( .14/ 5اس )حتقيق عزت عبيد الدع -( معامل السنن4)

(1/6) 

 

 واخللفاء الراشدون هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم.
وْلمهية سرية النيّب صلى هللا عليه وسلم وضرورة الوقوف عليها ومعرفتها، وكذا أمهية معرفة سرية 

هذه املقدمة اخللفاء؛ أّلف مج ِ من اْلئمة كتبا كثرية يف هذا العلم وها حنن إن شاء هللا ذاكرون يف 
 أمهها:

 ه ( . 230حملمد بن سعد كاتب الواقدي ) -أخبار النيب والصحابة -1
للحافظ عالء الدين مغلِطاي بن قلج  -اْلشارة إىل سرية املصِطفى وآاثر من بعده من اخللفاء -2

 ه ( . 762)
امي ِ، جم 4848/ 4اتريخ، ويف بغداد مكتبة اْلوقاف  460]يوجد خمِطوطا يف دار الكتب املصرية 

 [ .1460ويف فيض هللا ابستانبول 
 ه ( 150سرية حممد بن إسحاق ) -3

 ورقة. 158، 110توجد خمِطوطة يف الظاهرية جمموع 
 .1967الرابط  -وطب ِ قسم منها بعناية حممد َحيد هللا

 .1978بريوت  -وظهرت نشرة أخرى بعناية سهيل زكار
ا سرية ابن إسحاق هلا طبعات عديدة أقدمها ه ( . هّذب ب 218سرية ابن هشام، عبد امللك ) -4

وهلا خمِطوطة قدمية جيدة يف الظاهرية برقم  1858طبعة املستشرق وستنفلد وطبعها يف غوتنجن 
 ه . 548سرية كتبت سنة  225

 وخمِطوطاهتا ومِطبوعاهتا كثرية.
رَحن بن عامر سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واتريخ اخللفاء الراشدين ْليب زرعة عبد ال -5

بعناية شكر هللا بن نعمة هللا  1980ه ( وهو اتريخ أيب زرعة مِطبوع يف دمشق  282الدمشقي )
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 القوجاين.
 ه ( . 310السرية النبوية ْليب جعفر حممد بن جرير الِطربي ) -6

(1/7) 

 

، « هيمحممد أبو الفضل إبرا»، اجلزء الثاين والثالث من طبعة « اتريخ الرسل وامللوك»يف كتابه 
 ( .1961، 1960القاهرة 

ه ( )يف كتابه، اتريخ  748السرية النبوية للحافظ الذهيب حممد بن أَحد بن عثمان، الدمشقي ) -7
 القاهرة( . -من طبعة القدسي 2 -1، اْلجزاء « اْلسالم

ه (  966للقاضي حسني بن حممد الداير بكري، نزيل مكة ) -اخلميس يف أحوال أنفس نفيس -8
 رية النبوية واخللفاء اْلربعة.يف الس

 ه . 1302طب ِ يف القاهرة 
 ه ( . 354البن حبان، حممد بن أَحد بن أيب حامت السبيت ) -السرية النبوية وأخبار اخللفاء -9

 ]وهو كتابنا هذا[ .« الثقات»وهي القسم اْلول والثاين من كتابه، 
 « :السرية النبوية وأخبار اخللفاء» لكتاب الثقات اليت حتوي« 1»أماكن وجود النسخ املخِطوطة 

 ه ( . 887يف سنة  -ورقة 327) 2995سراي أَحد الثالث  -
 ه . 1292يف سنة  -يف أربعة جملدات 89رجال  -780/ 1اآلصفية  -
 القرن الساب ِ اهلجري. -ورقة 138 -710الظاهرية، اتريخ  -
 ورقة. 138 -208طلعت، مصِطلح  -
 ورقة. 313 -226عليجرة  -
 ه . 676يف سنة  -ورقة 173 -عبد احلي -وكنول -

 .1015/ 2انظر فهرست معهد املخِطوطات 
__________ 

 ( .306/ 2فؤاد سزكني ) -( اتريخ الرتاث العريب1)

(1/8) 
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وقد اعتمدان يف هذه النشرة على النسخة اليت نشرت يف اهلند، مبِطبعة جملس دائرة املعارف 
 ه . 1393ند. يف سنة حبيدر أابد الدكن ابهل -العثمانية

، مث عين بتنقيحه « كامل احلديث من اجلامعة النظامية»بتصحيح وتعليق احلافظ السيد عزيز بك 
 الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير الدائرة وعميدها.

 ولكن َتتاز طبعتنا هذه بدقة التصحيح واالستدراكات والفهارس الفنية.
 من كتب الّسرية: -البن حبان -اخللفاءالسرية النبوية وأخبار »منزلة كتاب 

 -يتبوأ مكانة مرموقة بني احملدثني، وأهل التأريخ« ابن حبان البسيت»أوال: مما ال شك فيه أن احلافظ 
 « .كان أبو حامت إمام عصره، صّنف تصانيف مل يسبق إىل مثلها« : »1»قال اْلمام السمعاين 

 « .دين، وحفاظ اآلاثركان من فقهاء ال« »2»وقال الّصالح الّصفدي 
« أبنه صاحب فنون، وذكاء مفرط، وحفظ واس ِ إىل الغاية»ووصفه احلافظ ابن حجر العسقالين 

«3. » 
فهذه شهادات رائعة « 4« »وكان ابن حبان ثقة نبيال فاضال»ووصفه اخلِطيب البغدادي بقوله: 

 امة واملعرفة.صادرة عن أئمة عدول، هلم قدم راسخة يف العلم، تشهد البن حبان ابْلم
اثنيا: إن اْلمام ابن حبان صاحب رحلة يف طلب العلم، وقد وفق يف رحلته الِطويلة أميا توفيق، فقد 

اجتم ِ له من الشيوخ والرواايت واْلخبار الشيء الكثري، فقد جاء يف مقدمة صحيحه أنه كتب عن 
 من اْلئمة. أكثر من ألفي شيخ، وهذا العدد اجلّم من الشيوخ يندر أن جتده يف إمام

__________ 
 ( .209/ 2( اْلنساب )1)
 للسيوطي. 374( ومثله يف طبقات احلفاظ ص 318/ 2( الوايف ابلوفيات )2)
 ( .112/ 5( لسان امليزان )3)
 .70الرتمجة  -16( سري أعالم النبالء 4)

(1/9) 

 

 ّدمه.لذا كان هذا الكتاب، حيتل املقّدمة بني املصنفات يف فّنه جلودة إمامه وتق
اثلثا: إن ابن حبان مل يكن جامعا فحسب، وإمنا كان انقدا فذا وعاملا حصيفا، ومدققا ذكيا، وجمتهدا 

 جريئا، له منهجه وأسلوبه.
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رابعا: اعتماده على الرواية، وترك االلتفات إىل اآلراء وإبرازه الوقائ ِ التارخيية املهمة يف حياة اخللفاء، 
 وأ مكانة مرموقة بني املؤلفات يف فّنه:وال شك أن مؤلّفا هذه صفته يتب

 « :1»يقول اخلِطيب البغدادي 
ويف احلديث قصص اْلنبياء، وأخبار الّزهاد واْلولياء، ومواعظ البلغاء وكالم الفقهاء، وسري ملوك »

العرب والعجم. وأقاصيص املتقدمني من اْلمم، وشرح مغازي الرسول صلى هللا عليه وسلم وسراايه 
وقضاايه، وخِطبه وعظاته، وأعالمه ومعجزاته، وعدة أزواجه وأوالده وأصهاره ومجل أحكامه 

 وأصحابه، وذكر فضائلهم ومآثرهم.
 « .وشرح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أعمارهم، وبيان أنسابم

 
 حول تسمية هذا الكتاب:

حلذف والتغيري، نقيا سليما من اْلمساء املبتدعة وا« الرتاث»مما ال شك فيه أن احملافظة على تقدمي 
وعدم نسبة عنوان جديد إىل مؤلف ليس معروفا عنه هذا العنوان من اْلمور املنكرة اليت جيب أن 

 تواجه وتعّرى ْلن هذا عبث ابلرتاث.
 ولكن مثة فكرة طيبة ورأي صواب يذهب إىل إبراز جوانب خافية يف هذا

__________ 
 ( .8( شرف أصحاب احلديث )ص 1)

(1/10) 

 

لعظيم م ِ احملافظة عليه واقتباس تسمية مؤلّفه وهذا ما فعلناه يف كتابنا هذا فقد قاله املؤّلف، الرتاث ا
ابن حبان، حيث بدأ بذكر مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم ومبعثه، ومجل من سريته العِطرة وأتبعه 

 بسرية اخللفاء الراشدين.
 « :1« »الثقات»يقول ابن حّبان يف كتابه 

 « .ول هللا صلى هللا عليه وسلم ومبعثه، ويتلوه كتاب اخللفاء إن شاء هللا تعاىلآخر مولد رس»
وهللا تعاىل بفضله ورَحته حيفظنا من اخلِطأ والزلل اللذين ال أيمنهما أحد، ويسرت عوراتنا اليت لو 

هو  انكشف شيء منها افتضحنا، ويتجاوز عن سيئاتنا اليت لو أوخذان بواحد منها هلكنا، ويوفقنا ملا
 أوىل بنا، ويعصمنا مما ال يعنينا، إنه املنان الواس ِ الغفران.
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 الناشر
__________ 

 طبعة حيدر أابد. -( 151/ 2( )1)

(1/11) 

 

 ترمجة املؤلف
اْلمام العامل الفاضل املتقن، احملقق احلافظ العاّلمة حممد بن حبّان بن أَحد بن حّبان التميمي البسيت، 

 ه  354أبو حامت املتوىف سنة 
 

 امسه ونسبه:
ابن معاذ بن  -بكسر احلاء املهملة وابلباء املوحدة فيهما -هو حممد بن حّبان بن أَحد بن حّبان

ويقال: ابن معبد بن  -بفتح السني املهملة وكسر اهلاء -بن سعيد بن سهيد -ابلباء املوّحدة -معبد
ّرة بن سعد بن يزيد بن مّرة بن زيد بن م -بفتح اهلاء وكسر الدال وتشديد الياء آخر احلروف -هديّة

بن عبد هللا بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن َتيم بن مّر بن أّد بن طاخبة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن، أبو حامت التميمي البسيّت، القاضي، أحد اْلئمة الرحالني 

 « .1»واملصنفني 
 « .2»كبرية بني هراة وغزنة )من بالد كابل عاصمة أفغان اليوم( ولد ببست، وهي مدينة  

 
 ذكر نبذة عن شيوخه وذكر ابتداء طلبه للعلم والرحلة فيه:

كان ابن حبان من أوعية العلم يف الفقه واللغة واحلديث والوعظ، ومن »قال احلاكم النيسابوري: 
فسار إىل قضاء نسا، مث انصرف إلينا يف  عقالء الرجال، قدم نيسابور سنة أرب ِ وثالثني وثالث مئة،

 سنة سب ِ، فأقام عندان بنيسابور،
__________ 

 ( .52 -51/ 1حتقيق أَحد شاكر ) -( اْلحسان برتتيب صحيح ابن حبان1)
 ( .10/ 1( مقدمة اْلحسان بتحقيق شعيب اْلرانؤوط وحسني أسد )2)

(1/13) 
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مث خرج من نيسابور إىل وطنه سجستان عام أربعني، وبىن اخلانقاه، وقريء عليه مجلة من مصنفاته، 
يف « ابن حبان»فهذا نص هام حيفظ لنا منوذج من رحلة « « 1»وكانت الرحلة إليه لسماع حديثه 

 « :2»طلب العلم، أما أهم شيوخه 
 احلسن بن سفيان )مس ِ منه يف نسا( . -
 عمران بن موسى بن جماشح اجلرجاين )مس ِ منه جبرجان( . -
 د بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )مس ِ منه مبكة املكّرمة( .حمم -
 أَحد بن شعيب بن علي النسائي )مس ِ منه بفسِطاط مصر( . -
 عبد هللا بن حممد بن مسلم اخلِطيب املقدسي )مس ِ منه ببيت املقدس( . -
 أَحد بن عمري بن جوصاء احلافظ الدمشقي )مس ِ منه بدمشق( . -
 بكر بن قتيبة العسقالين )مس ِ منه ابلرملة( .حممد بن احلسن أيب  -
 علي بن سعيد العسكري )مس ِ منه بسامّراء( . -
 احلسني بن عبد هللا بن يزيد القِطان )مس ِ منه ابلرقة( . -
 أبو عبد الرَحن: عبد هللا بن حممود بن سليمان )مس ِ منه مبرو( . -
 . حممد بن إسحاق بن إبراهيم السراج )مس ِ منه بنيسابور( -
 أَحد بن داود بن حمسن بن هالل املصيصي )مس ِ منه حبلب( . -
 حممد بن أيب املعاىف بن سليمان الصيداوي )مس ِ منه بصيدا( . -
 جعفر بن حممد اهلمداين )مس ِ منه بصور( . -
 حممد بن عبد هللا بن الفضل الكالعي الراهب )مس ِ منه حبمص( . -

 يوخ هذا اْلمام احلافظ.فهذا قدرا قليال للتعرف على انحية من ش
__________ 

 ( .417/ 1( معجم البلدان، لياقوت احلموي )1)
البن حبان  -روضة العقالء -( للتعرف على مزيد من شيوخ احلافظ الرحالة ابن حبان انظر: 2)

 ( .417 -415/ 1معجم البلدان ) -( . 10 -7مقدمة موارد الظمآن ) -)املؤلف( . 
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حبان يف رحلته الِطويلة أميا توفيق، فقد اجتم ِ له من الشيوخ والرواايت واْلخبار  لقد وّفق ابن»
الشيء الكثري، والعدد الوفري، فقد جاء يف مقدمة صحيحه أنه كتب عن أكثر من ألفي شيخ، وهذا 

العدد اجلّم من الشيوخ يندر أن جتده يف إمام من اْلئمة، إال أنه حني شرع يف تدوين الصحيح، أسقط  
ثريا من الشيوخ، ومل يعتد مبروايهتم، ْلنه مل تتحقق فيهم شروط الصحة اليت أابن عنها يف مقدمة  ك

كتابه، واقتصر على مئة ومخسني شيخا منهم، أقّل أو أكثر، وقد عّول على عشرين منهم، أدار 
 السنني عليهم، واقتن ِ بروايتهم عن رواية غريهم، فقد جاء يف املقدمة:

نا هذا إال عن مئة ومخسني شيخا، أقل أو أكثر، ولعّل معول كتابنا هذا يكون على ومل نرو يف كتاب»
 « .1« »حنو من عشرين شيخا، أدران السنن عليهم واقتنعنا بروايتهم عن رواية غريهم

كذا فلتكن اهلّمة، هذا م ِ ما كان عليه من الفقه « : »2»ويعّلق اْلمام الذهيب على النص فيقول 
 « .ائل الباهرة، وكثرة التصانيفوالعربية، والفض

 
 ثناء أهل العلم عليه:

 قال أبو سعد عبد الرَحن بن أَحد اْلدريسي:
أبو حامت البسيت كان من فقهاء الناس، وحّفاظ اآلاثر، املشهورين يف اْلمصار واْلقِطار، عاملا »

ب املشهورة يف كل ابلِطب والنجوم وفنون العلوم، أّلف املسند الصحيح، والتاريخ، والضعفاء، والكت
 « .3« »فّن، وفّقه الّناس بسمرقند، مث حتّول إىل بست

 وقال عبد هللا بن حممد اْلسرتاابذي:
__________ 

 ( .70، ترمجة )16( سري أعالم النبالء 1)
 ( شاكر.114/ 1( مقدمة اْلحسان )2)
 شاكر( . -54/ 1ه ( ) 739( مقدمة اْلحسان لألمري عالء الدين الفارسي )ت 3)

(1/15) 

 

 « .1« »وكان ابن حبان من فقهاء الدين، وحّفاظ اآلاثر، عاملا ابلِطب والنجوم، وفنون العلم»
 وقال اْلمام الذهيب:

 « .2« »وكان عارفا ابلِطب والنجوم والفقه، رأسا يف معرفة احلديث»
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 وقال ايقوت احلموي يف معجم البلدان:
يوخ، عاملا ابملتون واْلسانيد، أخرج من علوم كان ابن حبان مكثرا من احلديث والّرحلة والش»

« احلديث ما عجز عنه غريه، ومن أتّمل تصانيفه أتّمل منصف، علم أن الرجل كان حبرا يف العلوم
«3. » 

 وقال ابن حجر العسقالين، احلافظ:
 كان من أئمة زمان، وطلب احلديث على رأس سنة ثالث مئة، وقال أيضا:»
م والكالم والفقه، رأسا يف معرفة احلديث، ووصفه أبنه صاحب فنون، وكان عارفا ابلِطب والنجو »

 « .4« »وذكاء مفرط، وحفظ واس ِ إىل الغاية
 وقال احلاكم، تلميذه، صاحب املستدرك:

أبو حامت البسيت القاضي، كان من أوعية العلم يف اللغة والفقه واحلديث والوعظ، ومن عقالء »
 « .5« »يف احلديث ما مل يسبق إليهالرجال. صّنف فخرج له من التصنيف 

 « .6« »كان من أوعية العلم لغة وحديثا، وفقها ووعظا، ومن عقالء الرجال»وقال اْلسنوي: 
__________ 

 ( .418/ 1( معجم البلدان )1)
 ( .506/ 3( ميزان االعتدال )2)
 ( .43/ 1( معجم البلدان )3)
 ( .112/ 5( لسان امليزان )4)
 ( .417/ 1( ، معجم البلدان )209/ 2( اْلنساب )5)
 ( .16/ 3( شذرات الذهب )6)

(1/16) 

 

 وقال الصالح الصفدي:
 « .1« »كان من فقهاء الدين، وحفاظ اآلاثر، عاملا ابلِطب والنجوم، وفنون العلم»

 وقال ابن العماد احلنبلي:
لعلم يف احلديث والفقه واللغة العامل احلرب، والعاّلمة البحر، كان حافظا ثبتا، إماما حجة، أحد أوعية ا»

 « .2« »والوعظ وغري ذلك حىت الِطب والنجوم والكالم
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 وقال ابن اْلثري:
 « .3« »إمام عصره، له تصانيف مل يسبق إليها»

 وقال ابن كثري:
 « .4« »وأحد احلفاظ الكبار املصنفني اجملتهدين»حممد بن حبان صاحب، اْلنواع والتقاسيم 

 وقال اخلِطيب البغدادي:
 « .5« »وكان ابن حّبان ثقة نبيال فاضال»

__________ 
 ( .318/ 2( الوايف ابلوفيات )1)
 ( .16/ 3( شذرات الذهب )2)
 ( .151/ 1( اللباب )3)
 ( .259/ 11( البداية والنهاية )4)
 ( .70، ترمجة رقم )16( نقله عنه احلافظ الذهيب يف سري أعالم النبالء 5)

(1/17) 

 

 مصادر ترمجته:
 ( .209/ 2للسمعاين ) -اْلنساب -
 ( .266/ 8البن اْلثري ) -الكامل -
 ( .151/ 1البن اْلثري ) -اللباب -
 ( .415/ 1لياقوت احلموي ) -معجم البلدان -
 ( .300/ 2للذهيب ) -العرب -
 ( .122/ 3للقفِطي ) -إنباه الرواة -
 ( .506/ 3ميزان االعتدال للذهيب ) -
 ( .342/ 3تغري بردي )البن  -النجوم الزاهرة -
 ( .357/ 2لليافعي ) -مرآة اجلنان -
 ( .259/ 11البن كثري ) -البداية والنهاية -
 ( .16/ 3البن العماد ) -شذرات الذهب -
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 ( .105/ 2ْليب الفداء ) -املختصر يف أخبار البشر -
 / اجمللد السادس عشر.70للذهيب ترمجة  -سري أعالم النبالء -
 ( .131/ 3للسبكي ) -الكربى طبقات الشافعية -
 ( .112/ 5البن حجر ) -لسان امليزان -
 ( .920/ 3للذهيب ) -تذكرة احلفاظ -
 ( .317/ 2للصالح الصفدي ) -الوايف ابلوفيات -
 ( .374طبقات احلفاظ للسيوطي )ص  -
 ( .20للكتاين )ص  -الرسالة املستِطرفة -
 ري عالء الدين الفارسي.لألم -مقدمة اْلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان -
 للهيثمي. -مقدمة التحقيق لكتاب موارد الظمآن لزوائد ابن حبان -
 للشيخ علي بن مشرف العمري. -مقدمة التحقيق لكتاب روضة العقالء -
 حتقيق أَحد حممد شاكر. -مقدمة التحقيق لإلحسان -
 حتقيق اْلرانؤوط وحسني أسد. -مقدمة التحقيق لإلحسان -

(1/18) 

 

 ّسرية الّنبويّةال
ه  صّححه، وعلق عليه  354لإلمام احلافظ أيب حامت حمّمد بن أَحد التميمي البسيت املتوىف سنة 

 احلافظ السيد عزيز بك ومجاعة من العلماء

(1/19) 

 

 « .1»صلى هللا على سيدان حممد وآله وسلم تسليما « 1»ِبْسِم اَّللَِّ الرََّْحِن الرَِّحيِم* 
 « :2» حممد بن حبان بن أَحد التميمي قال أبو حامت« 2»

، وال له أجل معدود فيفىن، وال حييط به « 4»ليس له حد حمدود فيتوى « 3»احلمد هلل الذي 
وال يدرك نعمته ابلشواهد واحلواس، وال يقاس « 5»جوام ِ املكان، وال يشتمل عليه تواتر الزمان، 

الواصفني، وجل وصفه عن إدراك غاية ، تعاظم قدره عن مبالغ نعت « 5»صفات ذاته ابلناس 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



، اللغات، وضل عن بلوغ قصده تصريف الصفات، « 6»الناطقني، وكل دون وصف صفاته حتبري 
 وجاز يف ملكوته

__________ 
)*( رموز النسخ اليت استعملناها يف تصحيح هذا الكتاب كما يليه: ف: رمز نسخة املكتبة اآلصفية 

اْلساس لتصحيح هذا الكتاب، واتريخ كتابتها: ربي ِ اآلخر سنة اثنتني حبيدر آابد الدكن )اهلند( وهي 
كتبه مسكني أَحد. م: رمز نسخة مكتبة السلِطان حممود   -وتسعني ومائتني بعد اْللف من اهلجرة

كتبه حممد بن أيب بكر. س: رمز نسخة   -)استانبول( واتريخ كتابتها: شعبان سنة سب ِ ومثانني ومثامنائة
 دية حبيدر آابد واتريخ كتابتها يوافق اتريخ كتابة النسخة اآلصفية.املكتبة السعي

 ( زيد من م، وليس يف ف وس.1 -1)
 ( ليس يف م، وزيد يف ف: رضي هللا تعاىل عنه.2 -2)
 سقِطت من م.« فينفي و»( العبارة من هنا إىل 3)
 « .فيتوا»( يف ف وس 4)
 ( سقِطت من م.5 -5)
 خِطأ.« يريحت»( التصحيح من م، ويف ف وس 6)

(1/21) 

 

« 1»وانعقدت دون « 1»غامضات أنواع التدبري، وانقِط ِ عن دون بلوغه عميقات جوام ِ التفكري، 
اجملتهدين، وانقِطعت إليه جوام ِ أفكار آمال املنكرين، إذ ال شريك « 3»استبقاء َحده ألسن « 2»

كل « 1»إله إال هللا أحصى  له يف امللك وال نظري، وال مشري له يف احلكم وال وزير، وأشهد أن ال
 شيء عددا، وضرب لكل امرىء لِيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَ يَِّنٍة َوحَيْىي َمْن َحيَّ َعْن بَ يَِّنةٍ 

، وأشهد أن حممدا عبده اجملتىب، ورسوله املرتضى، بعثه ابلنور الساط ِ، والضياء الالم ِ، « 4« »1»
فكان يف اتباع سنته لزوم « 1»إليه الداللة، « 5»دعا فبّلغ عن هللا عز وجل الرسالة، وأوضح فيما 

 « .1»اهلدى، ويف قبول ما أتى به وجود السنا، فصلى هللا عليه وعلى آله الِطيبني 
أما بعد! فإن هللا اختار حممدا صلى هللا عليه وسلم من عباده، واستخلصه لنفسه من بالده، « 6»

من « 8»ملن زاغ عن سبيله نذيرا، ليدعو ]اخللق[ « 7»فبعثه إىل خلقه ابحلق بشريا، ومن النار 
إىل لزوم طاعته، مث مل جيعل الفزع عند وقوع حادثة، وال « 9»عباده إىل عبادته، ومن اتباع السبيل 
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عند وجود كل انزلة، إال إىل الذي أنزل عليه التنزيل، وتفضل على عباده بواليته « 10»اهلرب 
 اخلصمني.« 11»زعني، وآاثره القاطعة بني التأويل، فسنته الفاصلة بني املتنا

 فلما رأيت معرفة السنن من أعظم أركان الدين، وأن حفظها جيب على أكثر
__________ 

 ( سقِطت من م.1 -1)
 سقِطت من م.« املنكرين»( العبارة من هنا إىل 2)
 خِطأ.« السنن»( وق ِ يف ف وس 3)
 .42آية  8( سورة 4)
 كذا.« دعى»( يف ف وس 5)
« ما كانوا عليه من احلاالت،»ه العبارة من هنا إىل آخر السِطر الثاين من الصفحة التالية ( هذ6)

 سقِطت من م.
 .1/ 1خِطأ، والتصحيح من اْلنساب للسمعاين « الناس»( وق ِ يف ف وم وس 7)
 .1/ 1( بياض يف ف وم وس، والتصحيح من اْلنساب للسمعاين 8)
 « .السبل»( يف اْلنساب 9)
 خِطأ.« للهرب»( يف ف وس 10)
 كذا.« ْلحد»( من اْلنساب، ويف ف وس 11)

(1/22) 

 

املسلمني، وأنه ال سبيل إىل معرفة السقيم من الصحيح، وال صحة إخراج الدليل من الصريح، إال 
أردت أن أملي أسامي أكثر « 2»كيفية ما كانوا عليه من احلاالت، « 1»مبعرفة ضعفاء احملدثني ]و[ 

من أهل الفضل والصاحلني، ومن سلك سبيلهم من املاضني، حبذف « 4»لفقهاء ا« 3»احملدثني، ومن 
اْلسانيد واْلكثار، ولزوم سلوك االختصار، ليسهل على الفقهاء حفظها، وال يصعب على احلفاظ 

دار « 6»التوفيق ملا أوصاان، والعون على ما له قصدان، وأسأله أن يبين « 5»وعيها، وهللا أسأل 
اْلخيار، إنه جواد  « 7»ه، ومنتهى الغاية من كرامته، يف أعلى درجة اْلبرار املنتخبني املقامة من نعمت

 كرمي، رؤوف رحيم.
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 ذكر احلث على لزوم سنن املصِطفى صلى هللا عليه وسلم
ثنا علي بن املديين ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن يزيد ثنا « 8»أخربان أَحد بن مكرم بن خالد الربيت 

 حدثين عبد الرَحن بن عمرو السلمي وحجرخالد بن معدان 
__________ 

 ( زيد من م، وقد سقط من ف وس.1)
ساقِطة من م، « ذكر مولود املصِطفى»إىل « أردت أن أملي أسامي أكثر احملدثني»( العبارة من 2)

أردت أن أذكر مولد املصِطفى صلوات هللا عليه ومبعثه »ولكنها وقعت يف م خمتصرة ما نصها 
غازيه إىل أن قبضه هللا إىل جنته، مث أذكر بعده اخللفاء الراشدين اجملتهدين وأايمهم إىل أن وهجرته وم

قتل علي بن أيب طالب رضوان هللا عليهم أمجعني حبذف اْلسانيد ولزوم سلوك االختصار ليسهل 
 « .ذكر مولود املصِطفى»وبعدها « حفظها وال يصعب وعيها، وهللا املوفق لذلك واملتيسر له

 ( بعده بياض يف ف وس بقدر كلمة، وليس يف م.3)
 مصحفا.« الفقه»( التصحيح من م، ويف ف 4)
 مصحفا.« أسيل»( وق ِ يف ف 5)
 مصحفا وبعده بياض بقدر كلمة، والصواب ما أثبتناه.« يبا»( وق ِ يف ف 6)
 كذا.« املخبتني»( وق ِ يف ف وس 7)
أَحد »، وله ترمجة فيه ما نصه 170/ 5د ؛ والتصحيح من اتريخ بغدا« الربي»( وق ِ يف اْلصل 8)

بن مكرم بن خالد بن صاحل أبو احلسن الربيت، حدث عن علي بن املديين، روى عنه عبد العزيز بن 
جعفر اخلريف وحممد ابن إبراهيم بن نيِطرا وحممد بن إمساعيل الوراق وحممد بن املظفر أحاديث 

 « .إخل -الربيت حدثنا علي بن املديينمستقيمة. حدثنا أبو احلسن أَحد بن مكرم بن خالد 

(1/23) 

 

ابن حجر الكالعي قاال: أتينا العرابض بن سارية وهو ممن نزل فيه َوال َعَلى الَِّذيَن ِإذا ما أَتَ ْوَك 
ُلُكْم َعَلْيِه  فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسني، فقال « 1»لَِتْحِمَلُهْم قُ ْلَت ال َأِجُد ما َأَحِْ

العرابض: صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصبح ذات يوم مث أقبل علينا فوعظنا موعظة 
بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: اي رسول هللا! كان هذه موعظة مودّع، 

نه من يعيش فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى هللا والسم ِ والِطاعة وإن عبدا حبشيا جمدعا، فإ
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فتمسكوا با وعضوا « 2»منكم فسريى اختالفا! فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني 
ضاللة. قال الوليد: « 3»عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت اْلمور! فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة 

 « .4»هذا احلديث  فذكرت هذا احلديث لعبد هللا بن العالء بن زبر؟ فقال: نعم، حدثين بنحو من
قال أبو حامت: إن هللا جّل وعال اصِطفى حممدا صلى هللا عليه وسلم من بني خلقه، وبعثه ابحلق بشريا 

 وحدثنا فقال« 7»طاعته ومذكوره « 6»على خلقه « 5»ونذيرا، وافرتض 
__________ 

 .92آية  9( سورة 1)
 « .املهتدين»( التصحيح من حم والرتمذي، ويف ف 2)
هذا اللفظ ال يستقيم إال على رأي من مل ير البدعة « كل بدعة»ال بامش ابن ماجه: وقوله ( وق3)

 « .إْناح -حسنة، وأما من يقول ابلبدعة احلسنة فعنده هذا عام خمصوص منه البعض
عن عبد هللا بن أَحد بن »يف ابب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني  5( رواه ابن ماجه ص 4)

وان الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد هللا بن العالء يعين ابن زبر حدثين حيىي بن أيب بشر ابن ذك
، 4، حم 5، أبو داوود سنة: 16احلديث؛ والرتمذي علم « املِطاع قال مسعت العرابض بن سارية

126- 127. 
قال يف  كذا، وقال الشافعي: وفرض هللا على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله ف« أفرض»( يف ف 5)

لقد من هللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آيته ويزكيهم ويعلمهم »كتابه 
قال الشافعي: وذكر هللا الكتاب وهو القرآن وذكر احلكمة، مسعت من أرضي من « الكتب واحلكمة

بيهقي يف دالئل النبوة ذكره ال« أهل العلم ابلقرآن يقول: احلكمة سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 يف مقدمته.

والصواب « خلقه»وبعده بياض، ولعله تصحف من « خلد»( كذا يف ف وس، وق ِ يف اْلصلني 6)
 ما أثبتناه.

 ( كذا يف ف وس.7)
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تَنازَْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اْْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن 
ُ َوَرُسولُُه َأْمراا « 1»َوالرَُّسوِل  اآلية فأمر هللا بِطاعة « 2»وقال َوما كاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى اَّللَّ
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اخللق فيه، رسوله م ِ طاعته، وعند التنازع ابلرجوع إىل سنته، إذ هو املفزع الذي ال منازعة ْلحد من 
فمن تنازع يف شيء بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجب رّد أمره إىل قضاء هللا مث إىل قضاء 

ا يُباِيُعوَن  رسوله صلى هللا عليه وسلم، ْلن طاعة رسوله طاعته، قال هللا تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ
، فقد « 4»اآلية، وقال َمْن يُِِط ِِ الرَُّسوَل فَ َقْد َأطاَع اَّللََّ « 3»ْن َنَكَث اَّللََّ َيُد اَّللَِّ فَ ْوَق أَْيِديِهْم َفمَ 

، مث ضمن اجلنة « 6»جل وعال أن اتباعهم رسوله اتباعه، وأن طاعتهم له ]طاعته[ « 5»أعلمهم 
لَِّذيَن أَنْ َعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ملن أطاع رسوله واتب ِ ما أجابه، فقال: َوَمْن يُِِط ِِ اَّللََّ َوالرَُّسوَل فَُأولِئَك َم َِ ا

مل جيعل احلكم بينه وبني خلقه إال رسوله، ونفى « 9»جّل وعال أنه « 8»اآلية، مث أعلمنا « 7»
اْلميان عن من مل حيكمه فيما شجر بينهم، قال َفال َورَبَِّك ال يُ ْؤِمُنوَن اآلية، مث أعلمنا جل « 10»

م إمنا دعاهم إىل حكم هللا، ال أن احلاكم بينهم ورسول هللا وعال أن دعاهم إىل رسوله ليحكم بينه
صلى هللا عليه وسلم، وأهنم مىت ما سلموا احلكم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد سلموه بفرض 

نَ ُهْم إىل قوله فَُأولِئَك ُهمُ   هللا، قال هللا عز وجل ِإذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ
__________ 

 .59آية  4( سورة 1)
 .36آية  33( سورة 2)
 .10آية  48( سورة 3)
 .80آية  4( سورة 4)
 « .أعلمنا»( كذا يف ف وس، وسيأيت 5)
 ( سقط من اْلصول.6)
 .69آية  4( سورة 7)
 كذا.« علمنا»( يف ف 8)
 مكررا خِطأ.« مل»( زيد يف ف 9)
 خِطأ.« نقي»( يف ف 10)

(1/25) 

 

إبلزام خلقه طاعة رسوله، وإعالمهم أهنا طاعته، مث أعلمنا « 2»، ذا حكم هللا فرضه « 1»اْلفائُِزوَن 
أن الفرض على رسوله اتباع أمره، فقال اتَِّب ِْ ما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َوَأْعِرْض َعِن 
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اآلية، وقال « 4»َعٍة ِمَن اْْلَْمِر فَاتَِّبْعها َوال تَ تَِّب ِْ ، وقال جل وعال مثَّ َجَعْلناَك َعلى َشرِي« 3»اْلُمْشرِِكنَي 
مث شهد هللا جل وعال لرسوله ابتباع أمره « 5»اي أَي َُّها النَّيبُّ اتَِّق اَّللََّ َوال ُتِِط ِِ اْلكاِفرِيَن إىل قوله َخِبرياا 

ية من اتبعه، فقال واستمساك أبمره ملا سبق يف علمه من إسعاده بعصمته وتوفيقه للهدى م ِ هدا
ُهمْ  ْت طائَِفٌة ِمن ْ  َوَلْوال َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيَك َوَرَْحَُتُه هَلَمَّ

 اآلية، مث أمره هللا جل وعال بتبليغ ما أنزل إليه م ِ الشهادة له ابلعصمة من بني الناس.« 6»
ُ « 7»فقال اي أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِّْغ ما أُْنِزَل ِإلَْيَك ]ِمْن رَبَِّك[  َوِإْن مَلْ تَ ْفَعْل َفما بَ لَّْغَت ِرسالََتُه َواَّللَّ

، مث أعلمنا أن الذي يهدي إليه رسوله هو الصراط املستقيم الذي أمران « 8»يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس 
مياُن إىل قوله َوما يف ابتباعه فقال وََكذِلَك َأْوَحْينا ِإلَْيَك ُروحاا ِمْن َأْمِران ما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكتاُب َواَل اْْلِ 

ابلتسليم حلكم « 11»على خلقه « 10»ففي هذه اآلية اليت طولناها ما أقام با احلجة « 9»اْْلَْرِض 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واتباع

__________ 
 .51آية  24( سورة 1)
فرضه جل ثناؤه على من قال: الشافعي رَحه هللا: وكان »( وذكر البيهقي يف دالئل النبوة ما نصه 2)

عاين رسوله صلى هللا عليه وسلم ومن بعده إىل يوم القيامة واحدا من أن على كل طاعته ومل يكن 
أحد غاب عن رؤية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلم أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال 

 « .ابخلرب عنه
 .106آية  6( سورة 3)
 .18آية  45( سورة 4)
 .1آية  33رة ( سو 5)
 .113آية  4( سورة 6)
 ( سقط من اْلصل.7)
 .67آية  5( سورة 8)
 .52آية  42( سورة 9)
 كما أثبتناه.« احلجة»خِطأ، لعله تصحف من « اجلنة»( يف ف وس 10)
 مكررا، خِطأ.« اب»( زيد يف ف وس 11)
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حكم فبحكم هللا سّنه ووجب  أمره، فكل ما بنّي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما ليس هلل فيه
علينا اتباعه، ويف العنود عن اتباعه معصية، إذ ال حكم بني هللا وبني خلقه إال الذي وصفه هللا جل 

 وعال موض ِ اْلابنة خللقه عنه.
فالواجب على كل من انتحل العلم أو نسب إليه حفظ سنن املصِطفى صلى هللا عليه وسلم والتفقه 

اتريخ احملدثني، ومعرفة الضعفاء منهم من « 1»السبيل إىل حفظها إال مبعرفة فيها، وال حيلة ْلحد يف 
الثقات، ْلنه مىت مل يعرف ذاك مل حيسن َتييز الصحيح من السقيم، وال عرف املسند من املرسل، وال 

وميز العدول  -أعين بعضهم بعضا -املوقوف من املنقِط ِ، فإذا وقف على أمسائهم وأنسابم وعرف
ء، وجب عليه حينئذ التفقه فيها، والعمل با، مث إصالح النية يف نشرها إىل من بعده رجاء من الضعفا

يف العقىب بفعله ذلك، إذ العلم من أفضل ما خيلف املرء بعده، نسأل هللا « 2»استكمال الثواب 
 الفوز على ما يقربنا إليه ويزلفنا لديه.

 
 ذكر احلث على نشر العلم

 ملرء بعده.إذ هو من خري ما خيلف ا
بن احلباب ثنا موسى بن إمساعيل ثنا إمساعيل بن جعفر عن العالء بن عبد الرَحن « 3»أخربان الفضل 

 إذا مات»أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: « 4»عن أبيه عن أيب هريرة 
__________ 

مه وهو من أجل نوع وأفخ« علم الثقات والضعفاء»أن  521/ 1( وقال صاحب كشف الظنون 1)
من أنواع علم اْلمساء والرجال فإنه املرقاة إىل معرفة صحة احلديث وسقمه، وإىل االحتياط يف أمور 

الدين وَتييز مواق ِ الغلط يف بدء اْلصل اْلعظم الذي عليه مبىن اْلسالم وأساس الشريعة، وللحفاظ 
حامت حممد بن حبان  فيه تصانيف كثرية منها ما أفرد يف الثقات ككتاب الثقات لإلمام احلافظ أيب

 « .354البسيت املتوىف سنة 
 مصحفا.« الصواب»( كذا، وهو الصواب، ويف ف 2)
وفيه: اْلمام الثقة حمدث البصرة الفضل بن احلباب  670/ 2( وله ترمجة يف تذكرة احلفاظ 3)

 اجلمحي البصري، مات يف مجادى اْلول سنة مخس وثالمثائة.
هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن مما يلحق عن أيب » 22( وروى ابن ماجه ص 4)

 املؤمن من عمله
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 « .1»اْلنسان انقِط ِ عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتف ِ به، أو ولد صاحل يدعو له 
 

 ذكر اخلرب الدال على استحباب حفظ اتريخ احملدثني
الصنعاين ثنا بشر ابن املفضل ثنا ابن « 2»عبد اْلعلى أخربان حممد بن حممد اهلمداين ثنا حممد بن 

ذكر النيب صلى هللا عليه « 3»عون عن حممد بن سريين عن عبد الرَحن بن أيب بكرة عن أيب بكرة 
 أو قال: -وقف على بعريه وأمسك إنسان خبِطامه»وسلم قال: 

 فقال:فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه، « فقال: أّي يوم هذا؟ -بزمامه
فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه « فأي شهر هذا؟»قلنا: بلى، قال: « أليس بيوم النحر؟»

 ]احلجة؟ قلنا: بلى، قال: فأي بلد هذا؟« أليس بذي»فقال: 
 قلنا:« أليس البلد احلرام؟»حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه، فقال: « 4»فسكتنا[ 

اضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يف شهركم إن دماءكم وأموالكم وأعر »بلى، فقال: 
« هذا، يف بلدكم هذا؛ أال! ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من أوعى له منه

. 
__________ 

وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صاحلا تركه، ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا البن 
 را أجراه أو صدقة أخرجه من ماله يف صحته وحياته يلحقه من بعد موته.السبيل بناه أو هن

( قوله: ولد صاحل يدعو له، إمنا ذكر دعاءه حتريضا للولد على الدعاء ْلبيه حىت قيل حيصل للوالد 1)
ثواب من عمل الولد الصاحل سواء دعا ْلبيه أم ال، كما أن من غرس شجرة جيعل للغارس ثواب 

اء دعا له اآلكل أم ال، وقوله: وصدقة، فيدوم أجرها كالوقف يف وجوه اخلري، ويف أيكل مثرهتا سو 
اْلزهار: قال أكثرهم: هي الوقف وأشبهه مما يدوم أجره، وقال بعضهم: هي القناة والعني اجلارية 

 مرقاة. -املسيلة
يوخه كتبنا قال النسائي يف أمساء ش»ويف آخر ترمجته  289/ 9( وله ترمجة يف هتذيب التهذيب 2)

 « .عنه، وأثىن عليه خريا
عن أيب بكرة عن النيب صلى »بروايته وفيه:  632/ 2( ذكر البخاري هذا احلديث يف صحيحه 3)

 « .احلديث -هللا عليه وسلم
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، 410، 5( ما بني املربعني كان بياضا يف اْلصل، وأثبتناه من صحيح البخاري ومسند أَحد 4)
 الختالف.وراج ِ الصحيح لتقف على ابقي ا

(1/28) 

 

قال أبو حامت يف قوله صلى هللا عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، كالدليل على استحباب 
حفظ اتريخ احملدثني، الوقوف على معرفة الثقات منهم من الضعفاء، إذ ال يتهيأ للمرء أن يبلغ 

أدى إىل من بعده ما مل يصح  الغائب ما شهد إال بعد املعرفة بصحة ما يؤدي إىل من بعده، وأنه إذا
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكأنه مل يؤد عنه صلى هللا عليه وسلم شيئا، وال سبب له إىل 
معرفة صحة اْلخبار وسقيمها إال مبعرفة اتريخ من ذكر امسه من احملدثني. وكتااب أبني فيه الضعفاء 

ما كانوا عليه يف احلاالت، فأول ما أبدأ يف كتابنا « 2»، وأبدأ منهما ابلثقات. فنذكر « 1»واملرتوكني 
هذا ذكر املصِطفى صلى هللا عليه وسلم ومولده ومبعثه، وهجرته إىل أن قبضه هللا تعاىل إىل جنته، مث 

إىل أن قتل علي رَحة هللا عليه، مث نذكر صحب « 3»نذكر بعده اخللفاء الراشدين املهديني أبايمهم 
وسلم واحدا واحدا على املعجم، إذ هم خري الناس قران بعد رسول هللا  رسول هللا صلى هللا عليه

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه « 4»صلى هللا عليه وسلم، مث نذكر بعدهم التابعني الذين شافهوا 
وسلم يف اْلقاليم كلها على املعجم، إذ هم خري الناس بعد الصحابة قران، مث نذكر القرن الثالث 

، مث نذكر القرن الراب ِ الذين « 5»لتابعني، فأذكرهم على حنو ما ذكران الِطبقتني اْلوليني الذين رأوا ا
 ، وهذا القرن ينتهي إىل زماننا هذا.« 6»هم أتباع التابعني على سبيل من قبلهم 

، وأقن ِ بذين الكتابني « 7»وال أذكر يف هذا الكتاب اْلول إال الثقات الذين جيوز االحتجاج خبربهم 
 الذي« التاريخ الكبري»ختصرين عن كتاب امل

__________ 
 خِطأ.« املرتكني»( يف اْلصلني 1)
 خِطأ.« فذكر»( وق ِ يف اْلصلني 2)
 « .آبابئهم»( التصحيح من م، ووق ِ يف ف وس 3)
 مصحفا.« هو هو»( التصحيح من م، ويف س وف 4)
 خِطأ.« اْلولتني»( وق ِ يف ف وس 5)
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 ِطأ.خ« قباهم»( وق ِ يف اْلصلني 6)
 « .أبخبارهم»( يف م 7)

(1/29) 

 

حفظ كل ما فيه من اْلسانيد والِطرق واحلكاايت، وْلن ما منليه « 2»بصعوبة « 1»خرجناه لعلمنا 
ما حيتاج إليه يكون « 4»اْلمساء بقصد « 3»يف هذين الكتابني أن يسر هللا ذلك وسهله من توصيف 

يه إذا أراد العلم من التكلف حبفظ ما لو أغضى أسهل على املتعلم إذا قصد احلفظ، وأنشط له يف وع
عنه يف البداية مل خيرج يف فعله من التكلف حلفظ ذلك، فكل من أذكره يف هذا الكتاب اْلول « 5»

عن « 6»فهو صدوق، جيوز االحتجاج خبربه إذا تعرى خربه عن خصال مخس، فإذا وجد خرب منكر 
من إحدى مخس خصال: إما أن « 8»رب ال ينفك يف كتايب هذا فإن ذلك اخل« 7»واحد ممن أذكره 

ال حيتج خبربه، أو « 9»يكون فوق الشيخ الذي ذكرت امسه يف كتايب هذا يف اْلسناد رجل ضعيف 
ال جيوز االحتجاج بروايته، واخلرب يكون مرسال ال يلزمنا به احلجة، أو « 10»يكون دونه رجل واه 

مساعه يف اخلرب من « 11»يف اْلسناد رجل مدلس مل يبني  يكون منقِطعا ال يقوم مبثله احلجة، أو يكون
مساع خربه عمن كتب عنه ال جيوز االحتجاج بذلك « 12»الذي مسعه منه، فإن املدلس ما مل يبني 

اخلرب بذكره إذا وقف « 14»مسعه من إنسان ضعيف يبِطل « 13»ال يدري لعله « 13»اخلرب، ْلنه 
 عليه وعرف

__________ 
 « .لعلمي»، ووق ِ يف م « لعلمنا»مصحفا عن « لعلمني»وس ( وق ِ يف ف 1)
 خِطأ.« ضعيف»( يف ف وس 2)
 « .تصريف»( كذا يف ف وس، ويف م 3)
 « .لقصد»( يف م 4)
 « .( من م، ويف ف وس. أغضا5)
 منكم مصحفا.»( التصحيح من م، ووق ِ يف ف وس 6)
 ذكرته.»( هكذا يف ف وس، ويف م 7)
 مصحفا.« ال ينقط»ف وس  ( التصحيح من م، ووق ِ يف8)
 خِطأ.« ضعيف»( يف ف 9)
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 « .واهي»( يف ف وس 10)
 « .مل تبني»( يف ف وس 11)
 كذا.« مل تبني»( يف ف وس 12)
 مصحفا.« ال يدرا لعله»( التصحيح من م، ووق ِ يف ف وس 13 -13)
 مصحفا.« يبكل»( التصحيح من م، ووق ِ يف ف وس 14)

(1/30) 

 

مسعت أو: حدثين، فال جيوز االحتجاج « : 1»دلس يف خربه وإن كان ثقة اخلرب به، فما مل يقل امل
، « 2« »كتاب شرائط اْلخبار»خبربه؛ فذكرت هذه املسألة بكماهلا ابلعلل والشواهد واحلكاايت يف 

أذكر يف هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ « 4»ذلك عن تكرارها يف هذا الكتاب، وإمنا « 3»فأغىن 
بعضهم، فمن صح عندي منهم أنه ثقة ابلدالئل النرية « 6»، ووثقه « 5»ا وقد ضعفه بعض أئمتن

أدخلته يف هذا الكتاب ْلنه جيوز االحتجاج « 8« »بني النقلة« 7»الفصل »اليت بينتها يف كتاب 
« الفصل بني النقلة»خبربه، ومن صح عندي منهم أنه ضعيف ابلرباهني الواضحة اليت ذكرهتا يف كتاب 

، ْلنه ال جيوز االحتجاج « 9« »كتاب الضعفاء ابلعلل»ذا الكتاب، لكين أدخلته يف مل أذكره يف ه
خربه عن اخلصال اخلمس اليت ذكرهتا « 11»، فكل من ذكرته يف كتايب هذا إذا تعرى « 10»خبربه 

ضد التعديل، فمن مل يعلم « 12»فهو عدل جيوز االحتجاج خبربه، ْلن العدل من مل يعرف منه اجلرح 
 فهو عدل إذا مل يبني« 13»جبرح 

__________ 
 كذا.« نقة»( يف اْلصلني 1)
« غرائب اْلخبار»( كذا؛ ومل يذكره صاحب كشف الظنون، وذكر صاحب اْلعالم يف ترمجته: له 2)
. 
 « .فاغنا»( هكذا يف م، ويف ف وس 3)
 « .رمبا»( يف م 4)
 « .املشايخ»( من م، ويف ف وس 5)
 خِطأ. «وقفه»( من م، ويف ف وس 6)
 ( يف ف وس الفضل خِطأ.7)
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 ( وما ذكر صاحب كشف الظنون هذا الكتاب وال غريه.8)
وقد يِطب ِ يف « . له معرفة اجملروحني من احملدثني»( زيد يف االعالم ومن مؤلفات ابن حبان أن 9)

البن حبان هذه نسخة اندرة من مكتبة آاي صوفية حتت رقم « كتاب اجملروحني»حيدر آابد ابسم 
 استانبول( وعليه تعليق أيب احلسن الدارقِطين رَحه هللا وغريه.) 496

 « .خبرب»( يف اْلصلني 10)
 « .تفدي»( من م، ويف اْلصلني 11)
 كذا.« احلرج»( يف اْلصلني 12)
 كذا.« جبرج»( يف ف وس 13)

(1/31) 

 

ابلظاهر من وإمنا كلفوا احلكم « ! 2»الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم « 1»ضده، إذ مل يكلف 
ذلك « 3»اْلشياء غري املغيب عنهم؛ جعلنا هللا ممن أسبل عليه جالليب السرت يف الدنيا واتصل 

 ابلعفو عن جناايته يف العقىب! إنه الفعال ملا يريد.
__________ 

 « .يكن»( من م، ويف ف وس 1)
 « .عليه»( يف م 2)
 خِطأ.« انقل»( التصحيح من م، ووق ِ يف ف وس 3)

(1/32) 

 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« 1»ذكر مولد 
بن عبد اجلبار الصويف ببغداد ثنا حيىي بن معني ثنا حجاج بن حممد « 2»أَحد بن احلسن « 2»أخربان 

عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: ولد رسول هللا صلى هللا « 3»]عن يونس بن أيب إسحاق[ 
 عليه وسلم عام الفيل.

 النيب صلى هللا عليه وسلم عام الفيل يوم االثنني الثنيت« 4»قال أبو حامت: ولد 
__________ 
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 « .مولود»( من م، ويف ف وس 1)
ذكر أبو عبد »ويف آخرها  82/ 4( يف ف وس: احلسني، خِطأ، وله ترمجة يف اتريخ بغداد 2 -2)

بن احلسن ابن الرَحن حممد بن احلسني السلمي النيسابوري أنه سأل أاب احلسن الدارقِطين عن أَحد 
 .689/ 2وله ترمجة أيضا يف تذكره احلفاظ « ثقة»عبد اجلبار الصويف فقال: 

 ( زيدت هذه العبارة من م، وموضعها يف ف وس بياض.3)
ما  280/ 1( يف اتريخ والدته صلى هللا عليه وسلم اختالف، قال ابن عساكر يف ذكر مولده 4)

 ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم االثنني ونىبء يوم روى البيهقي يف دالئل النبوة بسنده إىل»نصه 
اليوم »االثنني، وخرج من مكة يوم االثنني، وفتح مكة يوم االثنني، ونزلت سورة املائدة يوم االثنني 

وتويف يوم االثنني )زاد يف رواية: ودخل املدينة يوم « أكملت لكم دينكم وأَتمت عليكم نعميت
االثنني( ويف رواية ابن إسحاق أن والدته كانت يف ربي ِ اْلول، وفيه كانت االثنني، ورف ِ احلجر يوم 

هجرته ووفاته. وروى شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: َحل برسول صلى هللا عليه وسلم يف 
عاشوراء احملرم وولد يوم االثنني لثنيت عشرة ليلة خلت من رمضان سنة ثالث وعشرين من غزوة 

ت الرواايت يف شهر مولده الشريف ويف عام والدته أيضا كما رأيت بعض أصحاب الفيل، وقد اختلف
ذلك، فمن قائل إنه ولد يوم االثنني الثنيت عشرة ليلة من شهر ربي ِ اْلول، ومن قائل: إنه ولد الثنيت 

عشرة ليلة خلت من شهر رمضان حني طل ِ الفجر، ويف ليلة مولده حجبت الشياطني عن اسرتاق 
وكان مولد رسول » 7/ 2وفيها أقوال غري ذلك، وذكر اليعقويب يف اترخيه « هبالسم ِ ورميت ابلش

هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفيل، بينه وبني الفيل مخسون ليلة، وولد على ما قال أصحاب 
 املنجم: كان طال ِ السنة اليت -ما شاء هللا -احلساب بقران العقرب. قال

(1/33) 

 

ربي ِ اْلول يف اليوم الذي بعث هللا طريا أاببيل على أصحاب الفيل، ليلة مضت من شهر « 1»عشرة 
ملكا كان ابليمن غلب عليها وكان أصله من احلبشة يقال له « 2»وكان من شأن الفيل ]أن[ 

 أنه« 5»وزعم « 4« »القليس»بىن كنيسة بصنعاء فسماها « 3« »أبرهة»
__________ 

 صلى هللا عليه وسلم امليزان اثنتني وعشرين درجة كان فيها القران الذي دل على مولد رسول هللا
حد الزهرة وبيتها واملشرتي يف العقرب ثالث درجات وثالاث وعشرين دقيقة، وزحل يف العقرب ست 
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درجات وثالاث وعشرين دقيقة راجعا، والزهرة يف احلمل على درجة وست ومخسني دقيقة، وعِطارد يف 
ة دقيقة راجعا، واملريخ يف اجلوزاء اثنيت عشرة درجة ومخس احلمل على اثين عشرة درجة وست وعشر 

 عشرة دقيقة والقمر وسط السماء يف السرطان درجة وعشرين دقيقة.
 خِطأ.« الثين عشر»( يف ف وس 1)
 ( من دالئل النبوة للبيهقي، وليس يف ف وس.2)
يقال »ته مفصلة وفيه معجم البلدان، وذكر البيهقي يف دالئل النبوة قص -( وهو أبرهة بن الصباح3)

 « .له أبرهة ابن اْلشرم وهو أبو يكسوم
القليس: تصغري قلس وهو احلبل الذي يصري من »( التصحيح من م ومعجم البلدان لياقوت وفيه 4)

ليف النخل أو خوصه، ملا ملك أبرهة بن الصباح اليمن بىن بصنعاء مدينة مل ير الناس أحسن منها 
اج والفسيفساء وألوان اْلصباغ وصنوف اجلواهر، وجعل فيه خشبا له ونقشها ابلذهب والفضة والزج

رؤوس كرؤوس الناس، ولككها أبنواع اْلصباغ، وجعل خلارج القبة برنسا، فإذا كان يوم عيدها كشف 
 الربنس عنها فيتألْل رخامها م ِ ألوان أصباغها حىت تكاد تلم ِ البصر ومساها القليس بتشديد الالم.

قال ابن إسحاق: »ما لفظه  42/ 1م يف سريته قصة الفيل بامش الروض اْلنف ( ذكر ابن هشا5)
فخرج الكناين حىت أتى القليس فقعد فيها )قال ابن هشام( يعين: أحدث فيها. قال ابن إسحاق مث 

خرج فلحق أبرضه فأخرب بذلك أبرهة فقال: من صن ِ هذا؟ فقيل له: صن ِ رجل من العرب من أهل 
ج العرب إليه مبكة ملا مس ِ قولك: أصرف إليها حج العرب، غضب فجاء فقعد هذا البيت الذي حت

فيها أي ليست لذلك أبهل؛ فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسرين إىل البيت حىت يهدمه، مث أمر 
احلبشة فتهيأت وجتهزت، مث سار وخرج معه ابلفيل، ومسعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به ورأوا 

مسعوا أبنه يريد هدم الكعبة بيت هللا احلرام، فخرج إليه رجل كان من أشراف  جهاده حقا عليهم حني
فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إىل حرب أبرهة « ذو نفر»أهل اليمن وملوكهم يقال له 

وجهاده عن بيت هللا احلرام وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه إىل ذلك من أجابه، مث عرض له 
نفر وأصحابه وأخذ له ذو نفر فأتى به أسريا، فلما أراد قتله قال له ذو نفر: أيها  فقاتله فهزم ذو

امللك ال تقتلين فإنه عسى أن يكون بقائي معك خريا لك من قتلي، فرتكه من القتل وحبسه عنده يف 
واثق، وكان أبرهة رجال حليما، مث مضى أبرهة على وجه ذلك يريد ما خرج له حىت إذا كان أبرض 

م عرض له نفيل ابن حبيب اخلثعمي يف قبيلى خثعم شهران وانهس ومن تبعه من قبائل العرب خثع
 فقاتله، فهزمه أبرهة
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، من ملوك « 2»، فخرج ملك « 1»يصرف إليها حج العرب، وحلف أنه يسري إىل الكعبة فيهدمها 
خذه، فلما أتى به قال ]له[ فقاتله، فهزمه أبرهة وأ« ذو نفر»َحري فيمن أطاعه من قومه يقال له 

، « 5»خري لك من قتلي، فاستبقاه « 4»فإن استبقائي « 4»ذو نفر: أيها امللك! ال تقتلين « 3»
من بالد خثعم خرج إليه النفيل « 7»دان « 3»الكعبة، حىت ]إذا[ « 6»وأوثقه، مث خرج سائرا يريد 

وه، فهزمهم وأخذ النفيل، فقال بن حبيب اخلثعمي ومن اجتم ِ إليه من قبائل اليمن فقاتل« 8»
النفيل: أيها امللك! إين عامل أبرض العرب فال تقتلين وهااتن يداي على قومي ابلسم ِ والِطاعة، 

بن معتب يف رجال من ثقيف « 9»فاستبقاه وخرج معه يدله، حىت إذا بلغ الِطائف خرج معه مسعود 
« 10»وبيتك « 10»وليس بيتنا  عندان خالف،« 3»فقال: أيها امللك! حنن عبيد لك ليس ]لك[ 

الالت إمنا تريد البيت الذي مبكة، حنن نبعث معك من يدلك عليه،  -« 11»يعنون  -الذي تريد
 «12»إذا كان ابملغمس « 3»، فخرج معهم ]حىت[ « أبو رغال»فبعثوا معه موىل هلم يقال له 

__________ 
يل: أيها امللك ال تقتلين فإين دليلك أبرض وأخذ له نفيل أسريا فأتى به، فلما هم بقتله قال له نف

العرب وهااتن يداي لك على قبيلى خثعم شهران وانهس ابلسم ِ والِطاعة، فخلى سبيله وخرج به 
 « .معه يدله حىت إذا مر ابلِطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن مالك ... يف رجال ثقيف

 « .يهدمها»( من م، ويف ف وس 1)
 خِطأ.« ملكا»( وق ِ يف ف وس 2)
 ( من م فقط.3)
 كذا.« يف استباقي»( من م، ويف ف وس 4 -4)
 « .فاستحياه»( يف ف 5)
 « .يريه»( من م، ويف ف وس 6)
 « .دىن»( يف ف 7)
 « .نفيل»( يف الروض اْلنف 8)
 « .مسود»( من م والروض، ويف ف وس 9)
 ( ليس يف م.10 -10)
 « .يعين»( يف م 11)
 -التصحيح من م ومعجم البلدان، ولفظ املعجم: املغمسخِطأ، و « ابملغمر»( يف ف وس 12)
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ابلضم مث الفتح وتشديد امليم وفتحها، اسم املفعول من غمست الشيء يف املاء إذا غيبته فيه موض ِ، 
 قرب

(1/35) 

 

الذي رجم قربه، وبعث أبرهة من املغمس رجال يقال له اْلسود بن « 1»وهو « أبو رغال»مات 
، وأصاب لعبد املِطلب مائيت بعري « 3»أهل احلرم « 3»يله، فجم ِ إليه على مقدمة خ« 2»مقصود 
سل عن شريفها مث « : 6»احلمريي إىل أهل مكة فقال « 5»، مث بعث أبرهة حناطة « 4»ابْلراك 

حىت دخل مكة، « 5»جئت ْلهدم هذا البيت، فانِطلق حناطة « 7»أبلغه أين مل آت لقتال، إمنا 
إن امللك أرسلين إليك ليخربك أنه مل أيت لقتال إال أن « : 6»قال فلقي عبد املِطلب بن هاشم ف

ما عندان له « 8»عبد املِطلب « 8»تقاتلوه، إمنا جاء هلدم هذا البيت مث االنصراف عنكم، فقال 
وبينه فو هللا ما لنا به « 9»، فقال: سنخلي بينه ]وبني البيت، فإن خلى هللا بينه[ « 9»]قتال[ 

« ذو نفر»وكان « 11»فخرج معه حىت قدم املعسكر « : 10»معي إليه، قال قوة! قال: فانِطلق 
 صديقا لعبد املِطلب فأاته فقال: اي ذا نفر! هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ فقال:

 بكرة وعشية، ولكن سأبعث لك إىل أنيس« 9»ما غناء رجل أسري ال أيمن أن ]يقتل[ 
__________ 

بو رغال وقربه يرجم ْلنه كان دليل صاحب الفيل فمات هناك، قال مكة يف طريق الِطائف مات فيه أ
 أمية بن الصلت الثقفي يذكر ذلك:

 إن آايت ربنا ظاهرات ... ما مياري فيهن إال الكفور
 حبس الفيل ابملغمس حىت ... ظل حيبو كأنه معقور

 « .فهو»( يف م 1)
خِطأ، ويف الروض  -ر، ويف م: مقصور، ويف ف: معصو 111/ 2( التصحيح من الِطربي 2)

 « .مقصود»كذا، ولعله « مفصود»
 « .أموال أهل مكة»، ويف الِطربي « أموال احلرم»( يف م 3 -3)
 « .وهو وادي اْلراك قرب مكة يتصل بغيقة»( يف املعجم 4)
 كذا.« خياط»( من م والروض وابن جرير، ويف ف 5)
 « .مث قال»( يف م 6)
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 « .إذا ان»( يف ف وس 7)
 من م.( سقط 8 -8)
 ( زيد من م فقط.9)
 ( سقط من م.10)
 « .العسكر»( يف م والروض 11)

(1/36) 

 

« 3»ويعظم خِطرك « 2»عند امللك ما استِطاع ]من خري[ « 1»سائس الفيل فأمره أن يض ِ لك 
« 5»قريش، صاحب عني « 4»ومنزلتك عنده، قال: فأرسل إىل أنيس فأاته، فقال: إن هذا سيد 

امللك مائيت بعري، « 2»س يف السهل والوحوش يف اجلبال وقد أصاب ]له[ مكة ]الذي[ يِطعم النا
فإن استِطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق ِل، فدخل أنيس على أبرهة فقال: أيها امللك! هذا 

سيد قريش وصاحب عني مكة الذي يِطعم الناس يف السهل والوحوش يف اجلبال يستأذن عليك وأان 
جاءك غري انصب لك وال خمالف عليك. فأذن له، وكان عبد « 6[ »أحب أن أتذن له، ]فقد

وسيما، فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه، وكره أن جيلس معه على « 2»املِطلب رجال عظيما ]جسيما[ 
، فقال « 10»عليه معه « 10»فجلس « 9»، فهبط إىل البساط « 8»جيلس حتته « 7»سريره وأن 

« : 12»إنك قد أصبت ِل ماال عظيما فأردده علّي، فقال له  «11»له عبد املِطلب: ]أيها امللك[ 
أعجبتين حني رأيتك ولقد زهدت فيك، قال: ومل؟ قال: جئت إىل بيت هو « 13»لقد ]كنت[ 

دينك ودين آابئك وعصمتكم ومنعتكم ْلهدمه فلم تكلمين فيه وتكلمين يف مائيت بعري أصبتها لك! 
 قال: أان رب

__________ 
 مصحفا.« كد»ف وس  ( من م، ويف1)
 ( من م فقط.2)
 « .ذكرها»( من م، ويف ف وس 3)
 خِطأ.« أسري»( من م، ويف ف وس 4)
 « .من»( يف س وف 5)
 ( من م، وموضعه يف ف وس بياض.6)
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 « .وأن»( كرر يف ف وس 7)
 « .حتت»( من م، ووق ِ يف ف وس 8)
 « .بساط»( يف م 9)
 « .معه عليه»( يف م 10 -10)
 وقد سقط من ف وس. ( زيد من م،11)
 ( ليس يف م.12)
 ( زيد من م، وليس يف ف وس.13)

(1/37) 

 

هذه اْلبل، وهلذا البيت رب سيمنعه! قال: ما كان ليمنعه مين! قال: فأنت وذاك! قال: فأمر إببله 
، « 2»فردت عليه، مث خرج عبد املِطلب وأخرب قريشا اخلرب وأمرهم أن يتفرقوا يف الشعاب « 1»

قد هتيأ للدخول وعىّب جيشه وقّرب فيله وَحل عليه ما أراد أن حيمل « 3»ة ابملغمس وأصبح أبره
، فضربوه ابملعول يف رأسه فأىب، « 4»وهو قائم، فلما حرّكه وقف وكاد أن يرزم إىل اْلرض فيربك 

فأدخلوا حماجنهم حتت أقرانه ومرافقه فأىب، فوجهوه إىل اليمن فهرول، فصرفوه إىل احلرم فوقف، 
، م ِ كل طري « 6»الِطري من البحر كالبلسان « 5»ق الفيل جببل من تلك اجلبال، فأرسل ]هللا[ وحل

أمثال احلمص والعدس من احلجارة، « 7»ثالثة أحجار: حجران يف رجليه، وحجر يف منقاره، وحيملن 
إال هلك، وليس كل « 9»تلك احلجارة أحد « 8»فإذا غشني القوم أرسلنها عليهم، فلم تصب 

َأمَلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك أبَِْصحاِب اْلِفيِل السورة كلها « 11»فذلك قول هللا تعاىل « 10»وم أصاب الق
 ، وبعث هللا على أبرهة« 12»

__________ 
 « .اببل»( من م، ويف ف وس 1)
 خِطأ.« السحاب»( من م، ويف اْلصلني 2)
 خِطأ.« ابملفيس»( من م، ويف اْلصلني 3)
 « .كقرب »( يف م 4)
 ( زيد من م.5)
بعث هللا الِطري على أصحاب الفيل كالبلسان، قال عباد »( التصحيح من جمم ِ حبار اْلنوار وفيه 6)
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، « كالبلساد»والبلسان شجر كثري الورق ينبت مبصر وله دهن معروف، ويف ف وس « أظنها الزرازير
عن حممد بن سريين عن »نصه كل ذلك خِطأ، وقال البيهقي يف دالئل النبوة ما « كاليلساه»ويف م 

عبد هللا بن عباس يف قوله تعاىل: َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطرْياا َأاببِيَل تَ ْرِميِهْم قال طري هلا خراطيم كخراطيم 
 الِطري وأكف كأكف الكالب.

 « .حتملن»( يف م 7)
 « .يصب»( من م، ويف ف وس 8)
 « .أحدا»( كذا يف اْلصول، والظاهر 9)
 « .أصابت»ف وس  ( من م، ويف10)
 « .عز وجل»( ويف ف وس 11)
 « .ماكول»إىل « أمل جيعل»( زاد يف م 12)

(1/38) 

 

، كلما « 1»داء يف جسده، ورجعوا سراعا يتساقِطون يف كل بلد، وجعل أبرهة تتساقط أانمله 
من قيح ودم فانتهى إىل اليمن وهو مثل فرخ الِطري فيمن بقي من « 2»سقِطت أمنلة اتبعها مدة 

بن أبرهة فهذا ما كان من شأن الفيل، « 3»صحابه مث مات، فلما هلك استخلف ابنه ]يكسوم[ أ
 « .سنة الفيل»هذه السنة « 4»ومسيت 

 
 يوم القيامة صلى هللا عليه وسلم 5أرض عنه « 5»ذكر نسب سيد ولد آدم وأول من تنشق 

ن بن إبراهيم ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد هللا بن حممد بن سامل ببيت املقدس ثنا عبد الرَح« 6»أخربان 
شداد أبو عمار عن واثلة بن اْلسق ِ قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 7»اْلوزاعي حدثنا 

من ولد إمساعيل، واصِطفى قريشا من كنانة، واصِطفى بين هاشم من « 8»إن هللا اصِطفى ]كنانة[ 
ولد آدم وال فخر، وأان أول من تنشق عنه سيد « 10»من بين هاشم؛ فأان « 9»قريش، واصِطفاين 

 « .11»أول شاف ِ وأول مشف ِ « 8»اْلرض، و ]أان[ 
 قال أبو حامت: نسبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تصح إىل عدانن، وما وراء عدانن فليس

__________ 
 خِطأ.« انهله»( يف ف وس 1)
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 « .مده»( يف ف وس 2)
 ( من م، وموضعه بياض يف ف وس.3)
 « .وتسمى»ويف م  (4)
 « .عنه اْلرض»( يف م 5 -5)
 « .حدثنا»( يف م 6)
 « .ثنا»( يف م 7)
 ( زيد من م، وقد سقط من ف وس.8)
 « .اصِطفى»( التصحيح من م، ويف ف وس 9)
 « .وأان»( يف م 10)
من طريق عبد الوهاب بن املبارك  15/ 1( ذكره السمعاين يف اْلنساب يف نسب بين هاشم 11)

 « .واصِطفاين من بين هاشم»إىل قوله عليه السالم  اْلمناطي

(1/39) 

 

غري أين أذكر اختالفهم فيه بعضهم لبعض من ليس « 1»عندي فيه شيء ]صحيح أعتمد عليه[ 
واسم عبد  -من صناعته: فهو صلى هللا عليه وسلم حممد بن عبد هللا بن عبد املِطلب« 2»]ذلك 

بن  -واسم عبد مناف املغرية -بن عبد مناف -واسم هاشم عمرو -بن هاشم -املِطلب شيبة
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن  -وهو املهذب -بن كالب -واسم قصي زيد -قصي

بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن  -وهو قريش -مالك بن النضر
 ن عدانن هم خمتلفون فيه إىل إبراهيم:؛ وم« 4»إىل هنا ليس بني النسابة خالف فيه « 3»عدانن 

بن يعقوب بن نبت بن انبت « 5»بن انحور بن تريح « 4»فمنهم من قال: عدانن بن أدد بن مقوم 
 بن أنوش بن إمساعيل بن إبراهيم خليل الرَحن بن آزر.« 6»

 .بن إمساعيل بن إبراهيم بن آزر« 8»بن انبت « 7»ومنهم من قال: عدانن بن أدد بن اهلميس ِ 
__________ 

 ( من م، وليس يف س وف.1)
 ( من م فقط.2)
ذكر السمعاين نسب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بروايته عن ابن  13/ 1( ويف اْلنساب 3)
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أان حممد بن عبد هللا بن »عباس رضي هللا عنهما قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
قصي ابن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر  عبد املِطلب بن هاشم بن عبد مناف بن

بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن بن 
أدد بن اهلميس ِ بن عابر بن صلح بن نبت بن إمساعيل بن إبراهيم بن آزر بن اترح بن ماخور بن 

بن ساخل بن أرفخشد بن سام بن نوح  -نيب صلى هللا عليه وسلموهو هود ال -شارغ بن فالغ بن عابر
بن أدد بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم صلوات  -وهو إدريس -بن ملك بن متوشلح بن خنوخ

 « .رواه اهليثم بن خالد عن موسى بن أيوب -هللا على اْلنبياء أمجعني
 ( ليس يف م.4)
 أيضا.« مقوم»هر املضيئة اليعقويب خِطأ، ويف اجلوا« نقوم»( من م، ويف ف وس 5)
 خِطأ.« تربزح»( من م واجلواهر املضيئة، ويف ف وس 6)
 « .اثبت»( يف ف وس 7)
 كذا.« املنش ِ»( من م، ويف س وف 8)

(1/40) 

 

« 3»بن إمساعيل بن « 2»بن أيوب بن قيدر « 1»ومنهم من قال: عدانن بن أدد بن سحب 
 آزر.« 4»]إبراهيم بن[ 

بن حملم  6ر بن يربح « 6»عدانن بن أدد بن أمني بن شاجب بن ثعلبة بن « : 5»ومنهم من قال 
« 10»بن الظريف « 9»بن علة بن شحدود  8ئمة بن العيقان « 8»بن « 7»بن العوام بن احملتمل 

 بن عبقر بن إمساعيل بن إبراهيم بن آزر.
« 12»لقسود بن العبور بن املعِطم بن الِطمح ابن ا« 11»ومنهم من قال: عدانن بن أدد بن عوج 

« 17»بن حصن « 16»بن الدرس « 15»بن بدان « 14»بن حممود بن الزائد « 13»بن دعدع 
 بن« 18»النزال بن القاسم « 16»]بن[ 

__________ 
 « .أتيحب»( يف ف وس 1)
 خِطأ.« قرير»( من م، ويف ف وس 2)
 خِطأ.« بن»( زيد يف ف وس 3)
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 ( زيد من م، وقد سقط من ف وس.4)
 ( سقط هذا القول كله من م.5 -5)
بال نقط، ويف اجلواهر املضيئة « عرب بن بريح»، ويف ف وس 192/ 2( التصحيح من الِطربي 6)

 « .عرت»مكان « عيرب»
 خِطأ.« احلتمل»( من الِطربي، ويف ف 7)
 « .دائمة بن العنوان»( من الِطربي، ويف ف وس 8 -8)
 كذا.« سحر ود»( من الِطربي، يف ف وس 9)
 كذا.« الضريب»ن الِطربي، يف ف ( م10)
 « .عرج»( يف م 11)
 « .عبود»( من م، ويف ف وس 12)
 « .دعرع»( من م، ويف ف وس 13)
 خِطأ.« الرايدين»( من م، ويف ف وس 14)
 « .يدان»( من م، ويف ف وس 15)
 ( من م، وموضعه بياض يف ف وس.16)
 « .حصني»( من م، ويف ف وس 17)
 خِطأ.« ريالقم»( من م، ويف ف وس 18)

(1/41) 

 

بن آزر « 4»بن النبت بن قيدر بن إمساعيل بن إبراهيم « 3»بن صيفي « 2»بن معدد « 1»اجملشر 
«4. » 

 مث اختلفوا أيضا فيما فوق إبراهيم:
الذي « 8»بن القاسم « 7»بن الراغ « 6»بن شارغ « 5»فمنهم من قال: إبراهيم بن آزر بن انحور 

وهو « 12»ابن السايح « 11»بن الرافد « 10»بن السايح « 9» قسم اْلرض بني أهلها ابن معن
 سام بن نوح نيب هللا عليه الصالة والسالم.« 13»

بن عابر « 15»بن أرغو بن فالغ « 14»ومنهم من قال: إبراهيم بن آزر بن انحور بن صاروح 
 بن نوح.« 17»بن أرفخشد بن ]سام[ « 16»
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 بن انحور بن ساروح بن أرغو بنومنهم من قال: إبراهيم بن آزر بن اترخ 
__________ 

 « .احملشور»( من م، ويف ف وس 1)
 « .معده»( من م، ويف ف وس 2)
 « .صفي»( من م، ويف ف وس 3)
 ( ليس يف م.4 -4)
 مصحفا.« الناحر»( من م والِطربي، ويف ف وس 5)
 « .مشاريح»( من م، ويف ف وس 6)
 كذا.« الرانح»( من م، ويف ف وس 7)
 « .القسم»م، ويف ف وس ( من 8)
 « .هرب»( من م، ويف ف وس 9)
 « .السانح»( من م، ويف ف وس 10)
 خِطأ.« الواقد»( من م، ويف ف وس 11)
 « .السانح»( يف اْلصلني 12)
 « .ابن»( يف اْلصلني 13)
 « .ساروغ بن انحور»، ويف اتريخ اليعقويب « ساروح»( يف ف وس 14)
 والتصحيح من اتريخ اليعقويب ونسب قريش.« فاجل»ي ، ويف الِطرب « قال ِ»( يف ف وس 15)
 خِطأ.« غابر»( يف ف وس 16)
 ( من م والِطربي، ويف ف بياض.17)

(1/42) 

 

 بن أرفخشد بن سام بن نوح.« 3»]بن سايح[ « 2»بن عيرب « 1»فاجل 
 بن« 5»فمنهم من قال: نوح بن ملكان بن متوشلخ  4يه السالم « 4»مث اختلفوا فيما بعد نوح 

ابن « 7»بن الِطاهر « 6»مهلهل بن قنان « 2»إدريس نيب هللا صلى هللا عليه وسلم بن الرائد بن 
 هبة هللا بن شيث بن آدم.

يه السالم « 10»وهو إدريس النيب « 9»بن خنوخ « 8»ومنهم من قال: نوح بن المك بن متوشلخ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 دم.بن شيث بن آ« 13»بن أنش « 12»بن مهابيل بن قبش « 11»بن ايرز  10
بن قينان بن أنوش « 14»ومنهم من قال: نوح بن المك بن متوشلح بن خنوخ بن ايرزا بن مهالئيل 

 بن شيث بن آدم.
بن ايفش ابن شيث « 16»بن مهليل بن قينني « 15»ومنهم من قال: نوح بن المك بن متوشلخ 

 بن آدم.
__________ 

 « .فاحل»( يف وس ف وس 1)
 « .غيرب»( يف ف وس 2)
 م، وقد سقط من ف وس.( من 3)
 ( ليس يف م.4 -4)
 « .متوسلح»( يف ف وس 5)
 « .قينان»ويف اتريخ اليعقويب « فتان»( يف ف وس 6)
 كذا.« الكاهر»( يف ف وس 7)
 « .متوشلح»( يف ف وس 8)
 خِطأ.« ختوخ»أخنوخ، ويف ف وس »( يف الِطربي 9)
 ( سقط من م.10 -10)
 « .ابرر»( يف ف وس 11)
 « .قبيس»ف وس ( من م، ويف 12)
 « .أنس»( من م، ويف ف وس 13)
 « .مهالل»( من اتريخ اليعقويب، ويف ف وس 14)
 كذا.« متوشخ»( من نسب قريش ويف ف 15)
 « .قينان بن أنوش بن شيث»، ويف الِطربي « فينن»( يف ف وس 16)

(1/43) 

 

كالب بن « 2»بن « 1»وأم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
إال عبد  -فيكون خاال للنيب صلى هللا عليه وسلم -مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. ومل يكن هلا أخ
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بن وهب، ولكن بنو زهرة يقولون: إهنم أخوال رسول صلى هللا عليه وسلم، ْلن آمنة أم « 3»يغوث 
مناف بن زهرة امسها مرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت منهم. وأم آمنة بنت وهب بن عبد 

العزى « 4»بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي. وأمها أم حبيب بنت أسد بن ]عبد[ 
بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي. هؤالء جدات « 5»بن قصي. وأمها برة 

 « .6»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قبل ]أم أمه[ 
 عليه وسلم من قبل أيب أمه: فإن أم وهب بن عبد مناف بن زهرة امسها قيلة وأما جداته صلى هللا

، وكان ]يعري[ « 8»، واسم أيب قيلة فهر بن غالب بن احلارث، وهو غبشان « 7»بنت أيب قيلة 
إذ كان « 9»نسبت قريش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]إليه[ « 10»أبيب كبشة الذي « 9»

إىل الشام ورج ِ إىل قريش بدين غري دينها، فعريت قريش رسول هللا صلى هللا مشركا فتنصر ملا سافر 
 « .11»عليه وسلم به 

وأما ]أم[ قيلة خالدة بنت عابس بن كرب بن احلارث بن الفهر. وأم عبد مناف ]و[ أم زهرة جدة 
 بنت مالك بن سعد بن« 13»أم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امسها مجل « 12»

__________ 
 خِطأ.« وهرة»( من م، ويف ف وس 1)
 ساقِطة من م.« ملا وضعته جاءت به إىل جده عبد املِطلب»( العبارة من هنا إىل 2)
 « .يغوب»( يف ف وس 3)
 ( زيد من الِطربي.4)
 « .برة»( يف ف وس 5)
 ( زدانه القتضاء احملل وليس يف ف.6)
 « .قلة»( يف ف 7)
 ( من نسب قريش، ويف ف: عيشان.8)
 د من نسب قريش ودالئل النبوة للبيهقي وقد سقط من ف وس.( زي9)
 خِطأ.« اليت»( من نسب قريش، ويف ف 10)
 « .ونسبوه إليه فقالوا ابن أيب كبشة»( ويف الدالئل ما لفظه 11)
 « .جد»( يف ف 12)
 كذا.« مجيل»( من نسب قريش، ويف ف 13)

(1/44) 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

جدة « 3»كالب جدة « 2». وأم زهرة بن  «1»سعد بن مليح. وأمها سلمى بنت حّيان بن غنم 
بن حرب. وأمها طريفة « 4»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امسها فاطمة بنت سعد بن سيل « 2»

 الرأسني بن عمرو بن قيس بن عيالن.« 5»بنت قيس بن ذي 
أرقص  عبد هللا بن عبد املِطلب امسها عاتكة بنت« 6»وأما أمهات آابئه صلى هللا عليه وسلم فإن أم 

 الاليت ولدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.« 8»أول العواتك « 7»بن مالك ابن زهرة، وهي 
بن عامر بن « 9»وأما أم عبد املِطلب بن هاشم فهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش 

 « .10»غنم بن عدي بن النجار لذلك 
فاجل بن ذكوان بن ثعلبة وهي الثانية  «11»وأم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن هالل بن 

هاشم بن عبد مناف واملِطلب بن عبد مناف وعبد مشس بن عبد « 12»من العواتك، وهي أم 
 مناف؛ وإمنا مسى هاشم هامشا ْلنه هشم الثريد لقوله:

 رجال مكة مسنتون عجاف« 13»]عمرو العلى هشم الثريد لقومه ... و[ 
__________ 

 « .عتم»ف ( من نسب قريش ويف 1)
 بنت خِطأ.»( يف ف 2)
 « .جد»( يف ف 3)
 كذا.« سبل»( من الِطربي، ويف ف 4)
 خِطأ.« ري»( يف ف 5)
وكان عبد هللا والزبري وعبد مناف وهو أبو طالب بنو عبد املِطلب ْلم » 172/ 2( ويف الِطربي 6)

 « .واحدة وأمهم مجيعا فاطمة بنت عمرو بن عائذ
 خِطأ.« وهم»( يف ف 7)
 خِطأ.« العواقك»وس ( يف ف 8)
 كذا.« خراش»( من اجلمهرة والِطربي، ويف ف 9)
ولذلك يقول عروة »، 15ويف نسب قريش ص « من اْلنصار»( كذا يف اْلصل، ويف اجلمهرة 10)

 بن الزبري:
 مآثر أابئي عدي ومازن ... تنقدهتا وهللا يعِطي الرغائب

 ك وال بياض يف اجلمهرة.( بعده بياض يف ف بقدر كلمة وعليه عالمة الشك، وال ش11)
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 خِطأ.« أمر»( يف ف وس 12)
 والِطربي. وقال صاحب 87ويف سرية ابن هشام ص  102وص  12( والزايدة من املنمق ص 13)
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بن سلول « 1»وكان امسه عمرو العالء. وأم عبد مناف بن قصي امسها حىب بنت حليل ]بن حبشية[ 
بن كالب. ]وأم  2الد قصي « 2»د الدار وعبد العزى بن كعب بن عمرو بن خزاعة، فهي والدة عب

بن حرب بن َحالة ابن عوف بن اْلزد، وكان قصي « 4»فاطمة بنت سعيد بن سيل « 3»قصي[ 
بن  6ت سرير « 6»هند « 5»يسمى جممعا ْلن هللا به مج ِ القبائل من فهر. وأم كالب بن مرة 

ابين مرة. ]و[ أم مرة بن كعب « 7»مرة ويقظة ثعلبة بن احلارث بن مالك بن كنانة، وهي والدة ابن 
ارب بن فهر « 11»بنت « 10»بن حمارب بن فهر، وقد قيل وحشّية « 9»بنت شيبان « 8»خّمشية 

بنت كعب بن القني بن أسد بن وبرة. وأم لؤي بن غالب « 12». وأم كعب بن لؤي ماوية 11
 بن فهر عاتكة بنت« 14»ب بنت عمرو بن عامر بن حارثة بن خزاعة. وأم غال« 13»سلمى 

__________ 
القاموس: وهاشم بن عبد مناف أبو عبد املِطلب وامسه عمر والعالء، مسي هامشا ْلنه أول من ثرد 

 الثريد وهشمه يف اجلدب والعام اجلماد وفيه يقول ابن الزبعرى:
 عمرو العال هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف

 « .حبنية»ويف الِطربي ( زيد من نسب قريش: 1)
 « .ابنا قصي»( كذا يف ف، ويف الِطربي 2 -2)
وقصى امسه زيد وإمنا » 181/ 2( سقط من اْلصل وزدانه القتضاء سياق الكالم، ويف الِطربي 3)

 « .قيل له قصي ْلن أابه كالب بن مرة كان تزوج أم قصي فاطمة بنت سعد بن سيل
 خِطأ.« شبل»( من الِطربي، ويف ف 4)
 خِطأ.« و»د يف ف ( زي5)
 مصحفا.« نيته سريين»( من الِطربي، ووق ِ يف ف وس 6 -6)
 مصحفا.« بفكة»( من الِطربي، ونسب قريش ووق ِ يف ف 7)
 مصحفا.« حبسه»ووق ِ يف ف « وحشية»( من الِطربي، ويف نسب قريش 8)
 « .سنان»( من الِطربي، ويف ف 9)
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 مصحفا.« جنسه»( من الِطربي، ويف ف 10)
 كذا.« خمالد بن سعد»ِطربي ونسب قريش، ويف ف ( من ال11 -11)
 خِطأ.« ماوتة»ويف ف « مارية»( من الِطربي، ويف نسب قريش 12)
وأم لؤي فيما قال هشام عاتكة بنت خيلد بن النضر »( كذا يف ف، ويف الِطربي ونسب قريش 13)

 بن كنانة، وقد قيل هنا: إن أم لؤي وإخوته سلمى بنت عمرو بن ربيعة.
وهنا اختالف وذكر ابن « إن أم غالب ليلى بنت احلارث بن َتيم» 186/ 2بن جرير ( وقال ا14)

 حبان إن أم
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بن النضر بن كنانة، وهي إحدى العواتك الاليت ولدن النيب صلى هللا عليه وسلم، ما قال « 1»خيلد 
حارث بن « 2»بنت  النيب صلى هللا عليه وسلم يوم حنني: أان ابن العواتك. وأم فهر بن مالك جندلة

 بن احلارث اجلرمهي. 2عامر 
 « .3»وأم مالك بن النضر عكرشة بنت عدوان، وهو احلارث بن عمرو بن قيس بن عيالن 

بنت هىن « 5»، وقيل: إهنا فكهة « 4»مر أخت َتيم بن مّر « 4»وأم النضر بن كنانة بّرة بنت 
تجمعها من تفرق من بيتها، ْلن التقرش بن بلّي، والنضر هو قيس، وإمنا قيل للنضر: قريش، ل« 6»

 هو التجم ِ.
 بن قيس عيالن.« 8»بنت سعد  -« 7»وقد قيل: هند  -وأما ]أم[ كنانة فهي عوانة

 بن قيس بن احلاف بن قضاعة.« 10»بنت سعد « 9»وأما أم خزمية بن مدركة فهي سلمى 
 بن« 12»بن إلياس فهي خندف، وهي ليلى بنت حلوان « 11»وأما ]أم[ مدركة 

__________ 
وقد مر آنفا ابهلامش ما ذكره ابن جرير أن عاتكة بنت خيلد أم  -غالب بن فهر عاتكة بنت خيلد

 فتأمل. -لؤي بن غالب، فيصري أم لؤي وأم غالب كلتيهما واحدا
 مصحفا.« خنلة»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 1)
 « .عامر بن احلارث»( يف الِطربي 2 -2)
 خِطأ.« غيالن»( يف ف 3)
« مراخت سم بن مرة»، ويف ف « مر بن أد بن طاخبة»( كذا يف نسب قريش ويف الِطربي 4 -4)
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 خِطأ.
 « .فكيهة»ويف نسب قريش « قلمه»( من الِطربي، ويف ف 5)
 « .هر»( من الِطربي، ويف ف 6)
 مصحفا.« عند»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 7)
 « .عمرو»( من الِطربي، ويف ف 8)
 « .سلما»( ويف ف 9)
 « .أسد»، ويف نسب قريش « أسلم»يف الِطربي ( 10)
 « .مدرك»( يف ف 11)
 خِطأ.« جلولن»( من الِطربي، ويف ف 12)
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رو وهو مدركة، وعامر « 1»عمران بن احلاف بن قضاعة، وكان ْللياس بن مضر ثالثة من البنني: 
ء ْلن الناس خرجوا يف ، وعمري فهو قمعة؛ وأمهم خندف، وإمنا مسي هؤالء بذه اْلمسا1وهو طاخبة 

مدركة؛ « 4»إبلهم من أرنب، فخرج يف أثرها عمرو فأدركها فسمي « 3»هلم، فنفرت « 2»ْنعة 
ومل خيرج معها فسمي « 5»وأخذها عامر فنحر منها وطبخها فسمي طاخبة، وانقم ِ عمري يف اخلباء 

اْلبل، فسميت وقدرت « 6»قمعة، وخرجت أمهم َتشي يف طلب اْلبل فقيل هلا: أين ختندفني 
 خندف، واخلندفة ضرب من املشي.

 « .9»بنت إايس بن معد « 8»بن مضر الراببة « 7»وأم إلياس 
 بن عدانن بن أدد.« 10»وأم مضر بن نزار سودة بنت عّك 

__________ 
 « .، وامسه عامر، وطاخبة وامسه عمرو« مدركة»( كذا يف الِطربي، ويف نسب قريش 1 -1)
 مصحفا.« خبعة»يف ف  ( من الِطربي، ووق 2ِ)
 مصحفا.« فغفرت»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 3)
وزعموا أهنما كاان يف إبل هلما يرعياهنا فاقتنصا صيدا فقعدا » 189/ 2( وقال ابن جرير يف اترخيه 4)

عليه يِطبخانه وعدت عادية على إبلهما فقال عامر لعمرو: أتدرك اْلبل أو تِطبخ هذا الصيد فقال 
صيد فلحق عامر اْلبل فجاء با فلما راحا على أبيهما فحداثه شأهنما قال لعامر: عمرو بل أطبخ ال
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 « .أنت مدركة وقال لعمرو: وأنت طاخبة
 « .اجلنا»( من الِطربي، ويف ف 5)
 « .حتتدفني»( من الِطربي، ويف ف 6)
إنه كان ال تسبوا إلياس ف»ويذكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: »( ويف الروض اآلنف 7)

مؤمنا. وذكر أنه كان يسم ِ يف صلبه تلبية النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلج. وإلياس أول من أهدى 
 « .أمسى بنت سودة»ويف مجهرة اْلنساب أمه « . البدن للبيت

وأم إلياس الرابب بنت َحرية بن معد »ويف الروض « الرابب بنت حيدرة بن معد»( ويف الِطربي 8)
 « .بن عدانن

 كذا.« سعد»ن الِطربي، ويف ف ( م9)
( ويف الِطربي ونسب قريش فولد نزار: مضر، وإايدا، وأمهما: خبية بنت عك، ويف ف 10)

 « .عكرمة»
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 «وأم نزار بن معد معانة بنت جوش
 بن عمرو بن حليمة بن حرميه.« 2»بن جلهمة 

 « .5»بن جديس « 4»بنت جلحب « 3»وأم معّد بن عدانن مهددة 
 قحِطان. 7عز بن « 7»بنت « 6»ن بن أدد بلها وأم عدان

 فهذه جوام ِ ما حيتاج إليه معرفة نسبة أمهات آابء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وأما أوالد عبد املِطلب فهم عشرة: عبد هللا بن عبد املِطلب والد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

َحزة بن عبد املِطلب، واملقّوم بن عبد املِطلب والزبري بن عبد املِطلب، والعباس بن عبد املِطلب، و 
بن عبد املِطلب، وأبو هلب بن عبد « 8»وامسه عبد العزى، واحلارث بن عبد املِطلب. والغيداق 
 املِطلب، وأبو طالب ابن عبد املِطلب امسه عبد مناف.

صلى هللا عليه فأما عبد هللا والد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنه مل يكن له ولد غري رسول هللا 
قبل أن يولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان عبد هللا والد « 9»وسلم، ال ذكر وال أنثى، وتويف 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو طالب من أم واحد.
__________ 
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 « .جديس»ويف ف « جوشن»( من نسب قريش والِطربي، ويف الروض 1)
 « .حليم»( من الِطربي، ويف ف 2)
 « .منهاد بنت هلم بن جليد»ويف نسب قريش « مهدة»( من الِطربي؛ ويف ف 3)
 كذا.« حجلب»( من الِطربي، ويف ف 4)
 « .حديس»( يف ف 5)
 ( كذا.6)
 كذا.« ما عزيز»( يف ف 7 -7)
 خِطأ.« الفيداق»( يف ف 8)
وبعثه أبوه »ه وقال ابن جرير يف اترخي« وكانت سنة يوم تويف مخسا وعشرين»( ويف اتريخ اليعقويب 9)

إىل املدينة يف مرية حيمل هلم َترا فمات ابملدينة فبعث عبد املِطلب ابنه احلارث يف طلبه حني أبِطأ 
فوجده قد مات. وقال الواقدي: والثبت عندان ليس بني أصحابنا فيه اختالف أن عبد هللا بن عبد 

م با حىت تويف ودفن يف الدار املِطلب أقبل من الشام يف عري لقريش فنزل ابملدينة وهو مريض فأقا
النابغة، وقيل التابعة يف الدار الصغرى إذا دخلت الدار عن يسار ليس بني أصحابنا يف هذا 

 اختالف.
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بن عبد املِطلب فكنيته أبو طاهر وكان من أجلة قريش وفرساهنا، وكان من املبارزين « 1»وأما الزبري 
 وكان يقول الشعر فيجيز.

بن عبد املِطلب فإن كنيته أبو الفضل، وكان إليه السقاية وزمزم يف اجلاهلية، فلما « 2» وأما العباس
فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دفعها إليه يوم فتح مكة، ومات العباس سنة اثنتني وثالثني يف 

 خالفة عثمان بن عفان وهو ابن مثان ومثانني سنة ابملدينة، وصلى عليه عثمان ابن عفان.
بن عبد املِطلب فإنه كان يتعاطى بقول الشعر، ومات قبل اْلسالم من غري أن « 3»ما ضرار وأ

 أعقب.
بن عبد املِطلب فإن كنيته أبو عمارة، وكان أسد هللا وأسد رسول هللا صلى هللا عليه « 4»وأما َحزة 

ن مِطعم يف وسلم، وقد قيل إن كنيته أبو يعلى، استشهد يوم أحد، قتله وحشي بن حرب موىل جبري ب
 شهر شوال سنة ثالث من اهلجرة، وكان َحزة أكرب من النيب صلى هللا عليه وسلم بسنتني.
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 بن عبد املِطلب فكان من رجاالت قريش، هلك قبل اْلسالم، وال عقب له.« 5»وأما املقوم 
__________ 

 « .ةوأوصى عبد املِطلب إىل ابنه الزبري ابحلكومة وأمر الكعب»( يف اتريخ اليعقويب 1)
ولد قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسنتني وضاع »وفيها  30/ 4( وله ترمجة يف اْلصابة 2)

وهو صغري فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت فوجدته فكست البيت احلرير فهي أول من كساه 
ر، مث ذلك، فيقال إنه أسلم وكتم قومه ذلك، وصار يكتب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ابْلخبا

هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وثبت يوم حنني، ومات ابملدينة يف رجب أو رمضان سنة اثنتني 
 « .وثالثني

« ، وضرار أمهما نتيلة بنت جناب بن كليب بن النمر بن قاسط« والعباس»( ويف اتريخ اليعقويب 3)
. 
هاشم بن عبد مناف القرشي  َحزة بن عبد املِطلب بن»ما نصها  37/ 2( وله ترمجة يف اْلصابة 4)

اهلامشي، أبو عمارة عم النيب صلى هللا عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أرضعتهما ثريبة موالة أيب هلب  
كما ثبت يف الصحيحني، وأسلم يف السنة الثالثة من البعثة، وعاش دون الستني. ودفن َحزة وعبد هللا 

ِطلب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: بن جحش يف قرب واحد. عن خليفة عن َحزة بن عبد امل
 « .احلديث -الزموا هذا الدعاء: اللهم إين أسألك ابمسك اْلعظم ورضوانك اْلكرب»
 مصحفا.« العقوم»والِطربي، ووق ِ يف ف  251/ 1( التصحيح من اتريخ اليعقويب 5)
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، وكان أحول، ممن « 1»ماله وأما أبو هلب بن عبد املِطلب فكنيته أبو عقبة وإمنا مسي أبو هلب جل
إىل أن مات عليه من « 2»يعادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بني عمومته، ويظهر له حسدا 

يف عقب يوم بدر ملا بلغه ما كان يف ذلك اليوم من املشركني من النكاية من املسلمني  « 3»العدسة 
 منه حىت مات.« 4»كمد 

كرب ولد عبد املِطلب، وامسه كنيته، وهو ممن حفر بئر زمزم م ِ وأما احلارث بن عبد املِطلب فهو أ
 عبد املِطلب.
 بن عبد املِطلب فإنه مات ومل يعقب وكان من رجاالت قريش.« 5»وأما الغيداق 

بن عبد املِطلب فكان هو وعبد هللا بن عبد املِطلب ْلم واحدة، وكان وصي « 6»وأما أبو طالب 
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يف ماله بعده ويف حفظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عبد املِطلب، أوصى إليه عبد املِطلب 
 على ما كان يتعهده عبد املِطلب يف حياته، ومات أبو« 7»وتعهده 

__________ 
 خِطأ.« حلماله»( من الِطربي، ويف ف 1)
 كذا.« حسرة»( يف ف 2)
رماه هللا  وفيه: يف حديث أيب راف ِ أن أاب هلب 80/ 3( يف ف: والعديسة، والتصحيح من النهاية 3)

 ابلعدسة، هي بثرة تشبه العدسة خترج يف مواض ِ من اجلسد من جنس الِطاعون تقتل صاحبها غالبا.
 كذا.« كمر»( وق ِ يف ف 4)
ابلفاء مصحفا. ويف اتريخ اليعقويب: والغيداق وهو جحل وإمنا مسي « الفيداق»( وق ِ يف ف 5)

 الغيداق ْلنه كان أجود قريش وأطعمهم.
أبو طالب عبد مناف بن عبد املِطلب بن »ما نصه  315/ 4 اْلعالم للزركلي ( وله ترمجة يف6)

هاشم، من قريش، أبو طالب، والد علي رضي هللا عنه، وعم النيب صلى هللا عليه وسلم وكافله ومربيه 
ومناصره، كان من أبِطال بين هاشم ورؤسائهم، ومن اخلِطباء العقالء اْلابة، وله جتارة كسائر قريش، 

نيب صلى هللا عليه وسلم يف بيته، وسافر معه إىل الشام يف صباه، وملا أظهر الدعوة إىل اْلسالم نشأ ال
هّم أقرابؤه )بنو قريش( بقتله، فحماه أبو طالب وصدهم عنه، فدعاه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل 

وفيه اآلية ِإنََّك ال  اْلسالم فامتن ِ خوفا من أن تعريه العرب برتكه دين آابئه، ووعد بنصرته وَحايته،
هَتِْدي َمْن َأْحبَ ْبَت واستمر على ذلك إىل أن تويف، فاضِطر املسلمون للهجرة من مكة، ويف احلديث: 

( : 1وله ترمجة أيضا يف طبقات ابن سعد )« . ما انلت قريش مين شيئا أكرهه حىت مات أبو طالب
 .34: 2، وابن اْلثري 75

 ( زيد يف ف: و.7)

(1/51) 

 

 « .1»قبل أن يهاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثالث سنني وأربعة عشر  طالب
بنات عبد املِطلب بن هاشم لصلبه، « 2»وأما عمات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهن ست 

بنت عبد املِطلب، والبيضاء « 3»أوهلن عاتكة بنت عبد املِطلب، وأميمة بنت عبد املِطلب، وأروى 
 أم حكيم، وبرة بنت عبد املِطلب، وصفية بنت عبد املِطلب. بنت عبد املِطلب وهي
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 بنت عبد املِطلب فكانت عند أيب أمية بن املغرية املخزومي.« 4»فأما عاتكة 
 بنت عبد املِطلب فكانت عند جحش بن رائب اْلسدي.« 5»وأما أميمة 

 س.بن ربيعة بن حبيب بن عبد مش« 6»وأما البيضاء بنت عبد املِطلب فكانت عند كريز 
 وأما برة بنت عبد املِطلب فكانت عند عبد اْلسد بن هالل املخزومي.

 بنت عبد املِطلب فكانت عند العوام بن خويلد بن أسد.« 7»وأما صفية 
 «8»وأما أروى بنت عبد املِطلب فكانت عند عمري بن قصي بن كالب. ومل يسلم من 

__________ 
 سقط من هنا.« يوما»( الظاهر أن 1)
 « .ومن اْلانث أرب ِ»، والتصحيح من االستيعاب، وقال اليعقويب يف اترخيه: « تةس»( ويف ف 2)
أروى بنت عبد املِطلب عمة رسول هللا صلى هللا »وفيها  702/ 2( وهلا ترمجة يف االستيعاب 3)

عليه وسلم، ذكرها أبو جعفر العقيلي يف الصحابة وذكر أيضا عاتكة بنت عبد املِطلب وأىب غريه من 
خمتلف يف إسالمها، فأما حممد بن إسحاق ومن قال بقوله فذكر أنه مل يسلم من عمات  ذلك ومها

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال صفية، وغريه يقول إن أروى وصفية أسلمتا مجيعا من عمات 
 « .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .748/ 2( وهلا ترمجة وجيزة يف االستيعاب 4)
 .703/ 2تيعاب ( وهلا ذكر يف االس5)
 مصحفا.« كبري»( من االستيعاب، ويف ف 6)
، وهي والدة الزبري بن العوام أحد العشرة، وهي شقيقة 128/ 8( وهلا ترمجة ممتعة يف اْلصابة 7)

 َحزة أمهما هالة بنت وهب، وهي أول امرأة قتلت رجال من املشركني.
 خِطأ.« بن»( وق ِ يف ف 8)

(1/52) 

 

ليه وسلم إال صفية وهي والدة الزبري بن العوام، وتوفيت صفية يف خالفة عمات النيب صلى هللا ع
 عمر بن اخلِطاب.

 « .1»فهذه جوام ِ ما جيب أن حيفظ من ذكر عمومة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعماته 
بن عبد مناف فإهنا ملا وضعته جاءت « 2»وأما أم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آمنة بنت وهب 
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 حني َحلت به يف النوم أنه قيل هلا:« 3»جده عبد املِطلب وأخربته أهنا رأت  به إىل
 «َحلت سيد هذه اْلمة! فإذا

، فأخذه عبد املِطلب فدخل به على هبل يف جوف الكعبة، وقام عنده يدعو هللا 4عته فسميه حممدا 
كأنه خرج مىن نور   ويشكر ما أعِطاه، مث خرج به إىل أمه فدفعه إليها، فقالت أمه: رأيت يف املنام

 قصور الشام. 5اء ِل « 5»
 من بين سعد« 7»صلى هللا عليه وسلم من امرأة « 6»مث التمس له الرضاعة فاسرتض ِ ]رسول هللا[ 

__________ 
وكان لعبد املِطلب من الولد الذكور عشرة. ومن اْلانث أرب ِ: » 11/ 2( قال اليعقويب يف اترخيه 1)

بو طالب وهو عبد مناف، والزبري وهو أبو الِطاهر، وعبد الكعبة وهو املقوم عبد هللا أبو رسول هللا، وأ
وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن خمزوم وهي أم أم حكيم البيضاء، وعاتكة وبّرة وأروى 

وأميمة بنات عبد املِطلب؛ واحلارث وهو أكرب ولد عبد املِطلب وبه كان يكىن، وقثم، وأمهما صفية 
بن حجر بن زابب بن حبيب بن سوأة بن عامر بن صعصعة؛ وَحزة وهو أبو يعلى أسد بنت جندب 

هللا وأسد رسول هللا، وأمه هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة وهي أم صفية بنت عبد املِطلب، 
والعباس، وضرار، أمهما نتيلة بنت جناب بن كليب بن النمر بن قاسط؛ وأبو هلب وهو عبد العزى، 

بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر اخلزاعي؛ والغيداق وهو جحل وإمنا مسي الغيداق ْلنه   وأمه لبىن
كان أجود قريش وأطعمهم للِطعام، وأمه ممنعة بنت عمرو بن مالك بن نوفل اخلزاعي. فهؤالء أعمام 

 « .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعماته
 « .مضر»( من نسب قريش، ويف ف 2)
 « .تهرأ»( من م، ويف ف 3)
فإذا وضعته فقوِل: أعيذه ابلواحد، من »وزاد يف الِطربي ودالئل النبوة « . وضعتيه»( يف م 4 -4)

 « .شر كل حاسد، مث مسيه حممدا
 مصحفا.« صار إىل»( من م، ووق ِ يف ف 5 -5)
 ( زيد من م.6)
 « .فاسرتض ِ له امرأة من بين سعد»( يف الِطربي 7)
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This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



بنت أيب ذؤيب وأبو ذؤيب امسه عبد هللا بن احلارث بن شجنة بن جابر بن  ابن بكر يقال هلا: حليمة
« 4»بن منصور بن عكرمة بن خصفة « 3»بن بكر بن هوازن  2صرة بن سعد « 2»بن « 1»رزام 

، وزوج حليمة امسه احلارث بن عبد العزى بن رفاعة « 7»مضر « 6»عيالن ]بن[ « 5»بن قيس بن 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي أرضعته حليمة م ِ رسول هللا صلى من بين سعد بن بكر، وأخو رس

احلارث بن عبد العزى، ولعبد هللا هذا أختان من حليمة: « 8»هللا عليه وسلم امسه عبد ]هللا بن[ 
بنت احلارث بن عبد العزى. قالت حليمة: خرجت يف « 10»واْلخرى جذامة « 9»إحدامها أنيسة 

« 5»الرضعاء مبكة، فخرجت على أاتن ِل « 12»نلتمس  11كر ب« 11»نسوة من بين سعد 
بقِطرة من لنب، « 13»وهللا إن تبّض « 11»قمراء يف سنة شهباء ومعي زوجي، ومعنا شارف لنا 

مل تبق منا « 15»ليلتنا من بكائه، ما يف ثديي ما يغنيه، فلما قدمنا مكة « 14»ومعي صيب ِل ال ننام 
 امرأة إال

__________ 
 « .وزام»كما أثبتناه، ويف ف « رزام» م والِطربي ( يف1)
انصر بن »، ويف ف « انطرة بن رزام بن سعد»، ويف م « بن قصية»( من الِطربي وزاد بعده 2 -2)

 كذا.« سعد
 « .هواذن»( من م، ويف ف 3)
 خِطأ.« حفصة»( من م والِطربي، ويف ف 4)
 ( سقط من م.5)
 ( زيد من م والِطربي.6)
 ساقِطة من م.« احلارث بن عبد العزى»نا إىل ( العبارة من ه7)
اسم إخوته من الرضاعة عبد هللا بن »( زيد من الِطربي، وقد سقط من ف، وقال ابن جرير 8)

 « .إخل -احلارث
 خِطأ.« ايشة»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 9)
 خِطأ.« خدامة»( يف ف 10)
 ( سقط من م.11 -11)
 « .تلتمس»( من م، ويف ف 12)
وهللا ما تبض بقِطرة وما ننام ليلنا أمج ِ من صبينا الذي معي »ويف الِطربي « علينا» ( زاد يف م13)

 « .من بكائه من اجلوع
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 « .ال ينام»( من م والِطربي، ويف ف 14)
 « .مبكة»( يف م 15)

(1/54) 

 

من « 2»، وإمنا نرجو الكرامة يف رضاع « 1»عرض عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتأابه 
به أمه، فكنا « 5»والد املولود وكان يتيما فكنا نقول: ما عسى أن تصن ِ « 4»]له من[ « 3»يرض ِ 

حىت مل يبق من صواحيب امرأة إال أخذت رضيعة غريي، فكرهت أن أرج ِ ومل آخذ شيئا « 6»أنابه 
« ! 9»إىل ذلك اليتيم وآلخذنه « 8»، فقلت لزوجي: وهللا ْلرج ِ 7أردن « 7»وقد أخذ صواحيب 

 فأتيته فأخذته مث رجعت إىل رحلي، قال زوجي: قالت:
وهللا اي حليمة! عسى أن جيعل فيه خريا، قالت: فو هللا ما هو إال أن وضعته يف « 10»أصبت 

شرب أخوه حىت « 11»من لنب، فشرب حىت روي و « 10»حجري أقبل عليه ثدايي مبا شاء هللا 
لبنا، فشربت حىت « 13»فحلب « 12»ل روي، مث قام زوجي إىل شارفنا من الليل فإذا با حاف

 «1رويت وشرب حىت روي؛ فبتنا خبري و ]قد[ 
انم صبينا وروي، فقال زوجي: وهللا اي حليمة! ما أراك إال أصبت نسمة مباركة، قالت: مث خرجنا فو 

 ]اي« : 15»هللا! خلرجت أاتين أمام الركب حىت أهنم ليقولون ِل 
__________ 

 « .هفيااب»( من م، ويف ف 1)
 « .رضاعة»( يف م 2)
 « .موض ِ»( من م، ويف ف 3)
 ( زيد من م.4)
 « .تض ِ»( من م، ويف ف 5)
 « .انيب»( يف م 6)
 كذا.« ما أردان»( سقط من م، 7 -7)
 « .ْلرجعن»( يف م 8)
 « .وْلخذته»ويف ف « فألخذنه»( يف م 9)
 ( ليس يف م والِطربي.10)
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 « .مث»( ويف م 11)
 « .حلافل»أ، ويف الِطربي خِط« جافل»( يف ف 12)
 « .فحلبت»( من م والِطربي، ويف ف 13)
 ( زيد من م.14)
 ( سقط من م.15)

(1/55) 

 

 أباتنك اليت خرجت عليها؟ فأقول:« 3»، أليست هذه 2ى علينا « 2« »1»وحيك[ 
على أجدب « 5»، حىت قدمنا أرضنا من حاضر بين سعد بن بكر، قالت: قدمنا 4هللا بلى « 4»

« 7»إذا أصبحوا ]ويسرح[  6سرحون أبغنامهم « 6»الذي نفس حليمة بيده! إن كانوا  أرض، فو
لبنا، وتروح أغنامهم جياعا هالكة ما با من لنب  9ال بِطاان « 9»فرتوح غنمي « 8»راعي غنمي 

، « 12»قِطرة وال جيدها « 11»احلاضر أحد حيلب « 10»فنشرب ما شئنا من اللنب، وما من 
عاهتم: ويلكم! أال تسرحون حيث يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون يف الشعب الذي قالت: فيقولون لر 

« 14»حفال لبنا « 14»غنمي « 1»هالكة، وتروح « 1»يسرح فيه، فرتوح أغنامهم جياعا « 13»
يف اليوم شاب الصيب يف الشهر، ويشب يف الشهر شباب الصيب يف « 15»، قالت: وكان يشب 

 السنة.
__________ 

 م.، وقد سقط من ف. ( زيد من1)
 « .أربعي علينا»( يف الِطربي 2 -2)
 ( سقط من م.3)
 « .بلى وهللا»( يف م 4 -4)
 « .فقدمنا»( يف م 5)
 « .يسرحون أغنامهم»( يف م 6 -6)
 ( زيد من م.7)
 ( ليس يف م.8 -8)
 خِطأ.« جفال يِطاان»( يف ف 9 -9)
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 « .يف»( يف م 10)
 « .حبلب»( يف ف 11)
 خِطأ.« اجيد م»( يف ف 12)
 « .للذي»( يف ف 13)
 « .لبنا حفال»( من م، ويف ف 14 -14)
حىت مضت سنتان وفصلته وكان يشب شبااب ال يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه »( ويف الِطربي 15)

حىت كان غالما جفرا، فقدمنا به على أمه وحنن حنرص على مكثه فينا ملا كنا نرى من بركته. فكلمنا 
ئر لو تركت بين عندي حىت يغلظ فإين أخشى عليه وابء مكة، قالت: فلم نزل با أمه وقلنا هلا: اي ظ

 « .حىت رددانه معنا، قالت: فرجعنا به

(1/56) 

 

فقالت: إن ال بين هذا شأان! إين َحلت به فو هللا ما « 1»فلما بلغ سنتني قدمنا به على أمه 
به أنه خرج مين نور « 3»لت َحال قط كان أخف علّي منه! ولقد رأيت حني َح« 2»]َحلت[ 

مث وضعته، فو هللا! ما وق ِ كما يق ِ  -قصور بصرى« : 4»أو قالت  -أضاء منه أعناق اْلبل ببصرى
عاه « 5»يديه إىل اْلرض، رافعا رأسه إىل السماء، « 2»معتمدا ]على[ « 5»الصبيان! لقد وق ِ 

 وانِطلقا. 5عنكما، فقبضته 
عليه وسلم ابْلبواء ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن أرب ِ  قال أبو حامت: فتوفيت أمه صلى هللا

إىل أن تويف عبد املِطلب  7ر اآلابء به « 7»، وكان عبد املِطلب من أشفق الناس عليه، « 6»سنني 
سنني، وأوصى به إىل أيب طالب، واسم أيب طالب عبد « 8»ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن مثان 

أن عبد هللا وأاب طالب كاان ْلم، فكان أبو طالب الذي « 10»املِطلب وذلك ، ابن عبد « 9»مناف 
وبلغ « 13»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد عبد املِطلب إىل أن راهقه « 12»يلي أمور « 11»

 مبلغ
__________ 

 من م.« وانِطلقا»( سقِطت العبارة من هنا إىل 1)
 .54/ 1( زيد من اخلصائص الكربى 2)
 « .َحلته»صائص، ويف ف ( من اخل3)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 خِطأ.« قال»( يف ف 4)
 فقط.« فدعاه عنكما»( كذا وقعت هذه العبارة يف ف، ويف اخلصائص 5 -5)
عن ابن إسحاق أن أم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آمنة توفيت  131/ 1( ويف الِطربي 6)

، كانت قدمت به املدينة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن ست سنني ابْلبواء بني مكة واملدينة
على أخواله من بين عدي بن النجار تزيره إايهم فماتت وهي راجعة به إىل مكة. وعن عثمان بن 

 « .صفوان أن قرب آمنة بنت وهب يف شعب أيب ذر مبكة
 « .ابرا آلابئه»( كذا يف م، ويف ف 7 -7)
املِطلب ورسول هللا ابن عشر ( كذا قال أبو جعفر الِطربي، وقال: وكان بعضهم يقول: تويف عبد 8)

 سنني.
 ( ليس يف م.9 -9)
 « .ذاك»( يف م 10)
 ( سقط من م.11)
 « .أمر»( يف م 12)
 خِطأ.« راقد»( من م، ويف ف 13)

(1/57) 

 

 « :1»الرجال، وكان أبو طالب إذا رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 
 ذا حممدفذو العرش حممود وه« ... 2»فشّق له من امسه ليجّله 

»[ 
البن عبد الرب إبسناده إىل ابن عباس أن عبد املِطلب خنت النيب صلى هللا « 4»ذكر يف االستيعاب 

؛ قال ابن عبد الرب بعد هذا: قال حيىي بن « 5»عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة مساه حممدا 
، قال: وقد روي أن « 5»أيوب: ما وجدان هذا احلديث عند أحد إال عند ابن أيب السري العسقالين 

 « .6»يعين: مقِطوع السرة[  -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولد خمتوان مسرورا
 

 ذكر خروج النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الشام
نوح ثنا يونس بن أيب « 8»احلسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا قراد أبو « 7»حدثنا 
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خرج أبو طالب إىل الشام « : 10»]قال[  9أيب موسى « 9»إسحاق عن أيب بكر بن أيب موسى 
أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب « 11»وخرج معه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 

. وكانوا قبل ذلك ميرون به فال خيرج إليهم وال 12طوا فحلوا رحاهلم فخرج إليهم الراهب « 12»
 يلتفت،

__________ 
 .« شعر»( زيد يف م 1)
 خِطأ.« جيعله»( من م، ويف ف 2)
 ساقِطة من م.« مقِطوع السرة»( العبارة من هنا إىل 3)
 .22/ 1( راج ِ االستيعاب 4)
 ( تكررت هذه العبارة يف ف فحذفناها.5 -5)
ه  وابن عبد الرب صاحب كتاب  354( ما بني املعقوفني ليس البن حبان ْلنه تويف سنة 6)

 ه . 463االستيعاب تويف سنة 
 « .أخربان»يف م  (7)
 خِطأ.« ابن»( من م والِطربي، ويف ف 8)
 ( كذا يف ف والِطربي، وليس يف م.9 -9)
 ( زيد من م والِطربي.10)
 « .و»مكان « يف»( يف الِطربي 11)
 ( هكذا ثبتت العبارة يف ف والِطربي وقد سقِطت من م.12 -12)
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حىت جاء « 5»فجعل يتخللهم « 4»وأحالسهم « 3»حيلون ]رواحلهم[ « 2»وهم « 1»فأاتهم 
سيد العاملني! هذا رسول رب العاملني! « 6»فأخذ بيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ]هذا[ 

أشياخ من قريش: ما علمك؟ قال: إنكم حني أشرفتم من « 1»هذا يبعثه هللا رَحة للعاملني! فقال له 
« 9»، وإين أعرفه « 8»دون إال لنيب وال حجر إال خر ساجدا، وال يسج 7يبق شجر « 7»العقبة 

أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة؛ مث رج ِ فصن ِ هلم طعاما، فلما « 11»النبوة « 10»]خبامت[ 
أاتهم به وكان هو صلى هللا عليه وسلم يف رعية اْلبل قال: أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامة تظله، 
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قد سبقوه إىل يفء « 13»ا دان من القوم وجدهم انظروا إليه، عليه غمامة تظله! فلم« : 12»فقال 
 «16»عليه، قال: فبينما « 15»مال « 14»الشجرة، ]فلما جلس[ 

رأوه عرفوه ابلصفة « 17»هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن ال يذهبوا به إىل الروم فإن الروم لو 
 «18»فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر ]قد[ 

__________ 
 ( ليس يف م.1)
 « .فهم»( يف م 2)
 ( زيد من الِطربي، وقد سقط من ف.3)
 كذا.« أجلسهم»( سقط من م. ويف ف 4)
 خِطأ.« يتحللهم»( من م والِطربي، ويف ف 5)
 ( من م والِطربي، وليس يف ف.6)
 « .مل تبق شجرة»( يف م والِطربي 7 -7)
 خِطأ.« النيب»( يف ف 8)
 « .أعرف»( من م وهكذا يف الِطربي، ويف ف 9)
 د من م والِطربي.( زي10)
 « .النبوية»( يف ف 11)
 « .قال»( يف م 12)
 خِطأ.« جرهم»( من م وهكذا يف الِطربي، ويف ف 13)
 ( من م والِطربي، وقد سقط من ف.14)
 « .مال يفء الشجرة فقال انظروا إىل يفء الشجرة مال عليه»( ويف الِطربي 15)
 « .فبينا»( يف م 16)
 « .أن»( يف الِطربي 17)
 من م والِطربي، وقد سقط من ف.( زيد 18)
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خارج يف « 2»جئنا إن هذا ]النيب[ « : 1»أقبلوا من الروم، فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا 
انس، وإان أخربان خبربه فبعثنا إىل طريقك « 3»إليه « 2»هذا الشهر، فلم يبق طريق إال وقد ]بعث[ 

« يستِطي ِ أحد من الناس رده؟« 2» أن يقضيه ]هل[ أفرأيتم أمرا إذا أراد هللا»هذا، فقال هلم: 
 قالوا: ال، فتابعوه وأقاموا معه، قال:

 «قال« أنشدكم ابهلل! أيكم وليه؟« : »4»فأاتهم فقال هلم 
الراهب « 6»أبو طالب: أان، فلم يزل يناشده حىت رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بالال وزوده 

 من الكعك والزيت.
، وكانت سفرته الثانية بعدها م ِ « 7»فقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة  قال أبو حامت:

« 8»ميسرة غالم خدجية، مث تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خدجية بنت خويلد ]بن أسد[ 
أسد بن عبد العزى بن قصي بن  « 8»وخويلد هو ]ابن[ « 8»وهو ابن مخس وعشرين ]سنة[ 

اْلصم بن رواحة بن « 9»لؤي بن غالب، وأمها فاطمة بنت زائدة بن  كالب بن مرة بن كعب بن
« 13»أن يتزوج « 12»بن لؤي بن غالب وكانت قبل  11عامر « 11« »10»حجر بن معيص 

 ، مث كانت حتت عتيق« 14»با رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتت أيب هالة أخي بين َتيم 
__________ 

 « .فقالوا»( يف م 1)
 من م والِطربي، وقد سقط من ف. ( زيد2)
 « .إليها»( يف م 3)
 ( سقط من م.4)
 خِطأ.« قالوا»( من م، ويف ف 5)
 « .زّود»( من م والِطربي، ويف ف 6)
 « .مكة»( يف ف 7)
 ( زيد من م.8)
 « .بنت»( من م، ويف ف 9)
 « .نفيض»( يف ف 10)
 ( سقط من م.11 -11)
 خِطأ.« من»( من م، ووق ِ يف ف 12)
 « .تزوج»م، ويف ف ( من 13)
 « .نعيم»، ويف ف 60/ 8( من م واْلصابة 14)
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، وكان السبب يف ذلك أن خدجية كانت « 3»بن خمزوم « 2»بن عبد هللا بن عمر « 1»ابن عائذ 
هلم « 5»الرجال يف ماهلا وتضاربم إايه بشيء جتعله « 4»امرأة اتجرة ذات شرف ومال، تستأجر 

ا جتارا، فلما بلغها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما بلغها من صدق منه، وكانت قريش قوم
عليه أن خيرج يف مال هلا إىل الشام « 6»حديثه وعظيم أمانته وكرمي أخالقه بعثت إليه وعرضت 

فقبله « ميسرة»تعِطيه أفضل ما كانت تعِطي غريه من التجار م ِ غالم هلا يقال له « 7»اتجرا، و 
الشام، نزل « 8»لى هللا عليه وسلم، وخرج يف ماهلا معه غالمها ميسرة حىت قدم منها رسول هللا ص

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان، فأطل ِ « 9»
ميسرة: « 11»إىل ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل حتت هذه الشجرة؟ فقال « 10»الراهب 

إال « 12»أهل احلرم، فقال له الراهب: ما نزل حتت هذه الشجرة ]قط[  هذا رجل من قريش من
نيب، مث ابع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلعته اليت خرج با، واشرتى ما أراد أن يشرتي، مث أقبل 

« 14»إذا كانت اهلاجرة واشتد احلريرى ظال « 13»قافال إىل مكة ومعه ميسرة، فكان ]ميسرة[ 
  صلى هللا عليه وسلمعلى رأس رسول هللا

__________ 
 ( التصحيح من اْلصابة، ووق ِ يف م وف: عابد.1)
 « .عمرو»( من م واْلصابة، ويف ف 2)
 خِطأ.« حمزوم»( من م واْلصابة، ويف ف 3)
 كذا.« يتجر»، ويف ف « تستجر»( من اتريخ الِطربي، ويف م 4)
 « .جيعله»( من م وكذا يف الِطربي، ويف ف 5)
 « .فعرضت»ربي ( يف الِط6)
 ( ليس يف م.7)
 « .قدما»( يف اتريخ الِطربي 8)
 وهو أنسب.« فنزل»( كذا، ويف الِطربي 9)
 « .رأسه»( زاد الِطربي 10)
 « .قال»( يف ف 11)
 ( زيد من م وهكذا يف الِطربي وقد سقط من ف.12)
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 ( من م والِطربي، وليس يف ف.13)
 « . يظالنه من الشمسيرى ملكني»، ويف الِطربي « طال»( من م، ويف ف 14)
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مكة على خدجية مباهلا ابعت ما جاء به، وأخربها « 1»من الشمس وهو يسري على بعريه، فلما قدم 
« 3»امرأة حازمة « 2»ميسرة عن قول الراهب وعن ما كان من أمر اْلضالل، وكانت ]خدجية[ 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم وقالت: ؛ فلما أخربها ميسرة مبا أخربها بعثت إىل رس« 4»شريفة لبيبة 
رغبت فيك ويف قرابتك ويف أمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، مث عرضت عليه « 5»إين قد 

ماال، « 7»شرفا وأكثرهن « 6»نفسها، وكانت خدجية يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن 
ْلعمامه، « 8»ه وسلم[ فلما قالت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]ذكر ذلك صلى هللا علي

 «فخرج
من « 10»معه َحزة بن عبد املِطلب عمه حىت دخل على خويلد ابن أسد فخِطبها إليه، فزوجها 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فولد له منها زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، والقاسم ]وكان به يكىن 
 « .12»والِطيب فهلكوا قبل الوحي « 11»والِطاهر[ 

 -ات فكلهن أسلمن وهاجرن إىل املدينة، وكانت خدجية قد ذكرت لو رقة بن نوفل بن أسدوأما البن
ما ذكر هلا غالمها ميسرة  -وعلم من علم الناس« 13»وكان ابن عمها وكان نصرانيا قد قرأ الكتب 

 من اْلظالل« 14»من قول الراهب وما كان 
__________ 

 « .دخل»( من م، وهكذا يف الِطربي، ويف ف 1)
 ( من م والِطربي.2)
 خِطأ.« خازمة»( هكذا يف م والِطربي، ويف ف 3)
 « .نسيبة»( من ف والِطربي، ويف م 4)
 ( سقط من م.5)
 « .أعظمهم»( من م وكذا يف الِطربي، ويف ف 6)
 « .أكثرهم»( من م والِطربي، ويف ف 7)
 ( زيدت من م والِطربي، وقد سقِطت من ف.8)
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 ( من م، ويف ف: خرج.9)
 « .فتزوجها»ربي ( يف الِط10)
 ( زيدت من م وهكذا يف الِطربي.11)
 « .فأما القاسم والِطاهر والِطيب فهلكوا قبل الوحي»( ويف الِطربي 12)
 « .الكتاب»( يف ف 13)
 « .يرى»( زيد يف م. 14)
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خدجية إن حممدا لنيب هذه اْلمة، قد عرفت « 3»كان هذا حقا اي « 2»إن « : 1»عليه، فقال ورقة 
 كائن بذه اْلمة سيظهر يف هذا الوقت.أنه  

 
بني خلق آدم  4لكرامة والنبوة « 4»ذكر تفّضل هللا على رسوله املصِطفى صلى هللا عليه وسلم 

 ونفخ الروح فيه
ثنا الوليد بن « 6»ثنا العباس بن عثمان البجلي « 5»أخربان عمر بن سعيد بن سنان الِطائي ]مبنبج[ 

 بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال: سئل رسول هللا صلى ثنا اْلوزاعي عن حيىي« 7»مسلم 
يه « 9» -« الروح فيه 8ن خلق آدم ونفخ « 8» »هللا عليه وسلم: مىت وجبت لك النبوة؟ قال: 

 .9الصالة والسالم 
 

 «11»بدء الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 10»ذكر صفة 
 بعسقالن ثنا ابن أيب السري ثنا عبد الرزاقأخربان حممد بن احلسن بن قتيبة 

__________ 
 ومل تكن الزايدة يف م فحذفناها.« ليس»( سقط من م زيد بعده يف ف 1)
 « .ْلن»( يف م 2)
 خِطأ.« ما»( من م، ويف ف 3)
 « .إبكرامه ابلنبوة»( يف م 4 -4)
 / ب( .542( من م واْلنساب للسمعاين )ق 5)
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 .124/ 5ج ِ هتذيب التهذيب را -كذا« البلخي»( يف م 6)
 .151/ 11راج ِ هتذيب التهذيب  -خِطأ« مسل ِ»( من م، ويف ف 7)
 كذا.« بني نفخ آدم وخلق»( من م، ويف ف 8 -8)
 ( ليس يف م.9 -9)
 ( يف م: كيفية.10)
وكان بناء قريش الكعبة بعد الفجار خبمس عشرة سنة وكان بني عام »( قال أبو جعفر الِطربي 11)

الفجار عشرون سنة. واختلف السلف يف سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني نىبء  الفيل وعام 
كم كانت؟ فقال بعضهم نىبء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ما بنت قريش الكعبة خبمس سنني 

وبعد ما َتت له من مولده أربعون سنة، وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: بعث رسول هللا صلى 
وسلم وأنزل عليه وهو ابن أربعني سنة فمكث مبكة ثالث عشرة سنة. عن عمر رَحه هللا أنه  هللا عليه

ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزلت علي »قال للنيب صلى هللا عليه وسلم: اي نيب هللا صوم اْلثنني؟ قال: 
اثنني كان قال أبو جعفر: وهذا مما ال خالف فيه بني أهل العلم واختلفوا يف أي اْل« . فيه النبوة

ذلك، فقال بعضهم: نزل القرآن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لثماين عشرة خلت من 
 رمضان.
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« 4»قالت: أول ما ابتدىء « 3»عروة بن الزبري عن عائشة « 2»معمر عن الزهري أخربين « 1»أان 
يراها يف النوم، « 7»ة هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤاي الصادق« 6»رسول « 5»]به[ 

 -فكان ال يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح، مث حبب إليه اخلالء فكان أييت حراء فيتحنث فيه
إىل خدجية فتزوده « 10»مث يرج ِ « 9»ويتزود لذلك  -« 8»ذوات العدد « 8»وهو التعبد اللياِل 

قال: اقْ َرْأ قال رسول هللا صلى احلق، وهو يف غار حراء، فجاءه امللك فيه ف« 11»ملثلها حىت فجئه 
حىت بلغ مين اجلهد، « 13»فأخذين فغِطين « 12»، ]قال[ « ما أان بقارىء»هللا عليه وسلم فقلت: 

، حىت بلغ « 15»ما أان بقارىء، فأخذين فغِطين الثانية »اقْ َرْأ فقلت: « . 14»مث أرسلين فقال ]ِل[ 
 فقال:« مين اجلهد، مث أرسلين

 «1فقال: اقْ َرأْ « ا أان بقارىء، فأخذين فغِطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلينفقلت: م»اقْ َرْأ، 
 اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق حىت بلغ ما مَلْ يَ ْعَلْم قال:

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



__________ 
 ( يف م: أخربان.1)
 ( يف م: أنبا.2)
ملعروف أبيب اجلوزاء فحدثين أَحد بن عثمان ا»إبسناده وفيه  205/ 2( روى ابن جرير يف اترخيه 3)

قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أيب قال مسعت النعمان بن راشد حيدث عن الزهري عن عروة 
 « .( يف: ابب كيف كان بدؤ الوحي1/ 1إخل، رواه البخاري ) -عن عائشة، 

 « .بدي»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف م: أبدي، ويف ف 4)
 قد سقط من ف.( زيد من م والِطربي والبخاري، و 5)
 « .برسول»( من م والِطربي وهكذا يف البخاري، ويف ف 6)
 « .الصاحلة»( يف م 7)
 خِطأ.« دوات الفرد»( من م وكذا يف الِطربي، ويف ف 8 -8)
 « .بذلك»( يف م 9)
 « .رج ِ»( يف م، 10)
 « .فجيئه»( من الِطربي، ويف م وف 11)
 ( زيد من م وهكذا يف الِطربي، وليس يف ف.12)
 خِطأ.« الثانية»زيد يف ف هنا ( 13)
 ( من م فقط.14)
 « .الثالثة»( من م، ويف ف 15)
 ( زيدت هذه العبارة من م، وقد سقِطت من ف.16)
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فزّملوه حىت ذهب عنه « زّملوين زّملوين!»حىت دخل على خدجية فقال: « 1»فرج ِ با ترجف فؤاده 
« : 3»علّي، فقالت « 2»قد خشيت »رب وقال: وأخربها اخل« اي خدجية! ما ِل؟»الروع، مث قال: 

هللا أبدا! إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث وحتمل الكّل وتقري « 4»كال! أبشر فو هللا ال خيزيك 
ورقة بن نوفل « 6»إىل « 5»الضيف وتعني على نوائب احلق؛ مث انِطلقت به خدجية ]حىت أتت به[ 

خو أبيها، وكان امرأ تنّصر يف اجلاهلية، وكان وهو عم خدجية أ -بن أسد بن عبد العزى ابن قصي
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يكتب، وكان شيخا « 8»من اْلْنيل ما شاء أن « 7»ابلعربية « 5»يكتب الكتاب العريب ]يكتبه[ 
ابن أخي: ما « 6»امس ِ من أخيك، فقال ورقة: اي « ! 9»فقالت له خدجية: أي عم  -كبريا قد عمر

الذي أنزل « 10»مبا رأى، فقال ورقة: هذا الناموس ترى؟ فأخربه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
أكون حيا حني خيرجك قومك! فقال « 11»على موسى! اي ليتين أكون فيها جذعا! ]اي ليتين[ 

نعم، مل أيت أحد « : 13»قال « هم؟« 12»أخمرجي « : »5»]رسول هللا صلى هللا عليه وسلم[ 
 أنصرك« 15»ركين يومك جئت به إال عودي وأوذي، وإن يد« 14»ما « 6»مبثل 

__________ 
 « .بوادره»( من البخاري، ويف م وف 1)
 « .خشيته»( يف م 2)
 « .قالت»( يف م 3)
 « .حيزنك»( من م وكذا يف الِطربي، ويف ف 4)
 ( من م.5)
 ( سقط من م.6)
 « .ابلعربية»وبامشه « ابلعربانية»( يف منت الصحيح للبخاري 7)
 « .أين»( من م، ويف ف 8)
 « .عمى»( بامش ف 9)
 راج ِ أقرب املوارد.« الشريعة»( الناموس: الوحي وجربيل؛ والناموس أيضا 10)
 ( من البخاري.11)
 « .أخرجين»( من م وهكذا يف الِطربي، ويف ف 12)
 « .فقال»( يف م 13)
 « .مبا»( يف م 14)
 ( من م وكذا يف الِطربي، ويف ف: قومك.15)
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حىت حزن رسول هللا صلى هللا عليه « 1»شب ورقة أن تويف، وفرت الوحي ]فرتة[ نصرا مؤزّرا؛ مث مل ين
جبل كي « 2»وسلم حزان غدا منه مرارا لكي يرتدى من رؤوس شواهق اجلبال، فكلما أوىف بذروة 
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اي حممد! إنك رسول هللا حقا! « : 1»فقال ]له[ « 3« »2»يلقي نفسه منها فريى له جربيل 
وتقر نفسه فريج ِ، فإذا طال عليه فرتة الوحي غدا ملثل ذلك ]فإذا أوىف « 4»فيسكن لذلك جأشه 

 « .1»بذروة اجلبل تبدى له جربيل فيقول له مثل ذلك[ 
« 6»خربان: خرب عن « 5»يف بدء الوحي عن النيب صلى هللا عليه وسلم « 5»قال أبو حامت: روي 

عبد « 8»خرب جابر فحدثناه « 7» جابر، فأما خرب عائشة فقد ذكرانه، وأما« 6»عائشة وخرب عن 
هللا بن حممد بن سامل ببيت املقدس ثنا عبد الرَحن بن إبراهيم ثنا الوليد عن اْلوزاعي عن حيىي بن أيب  

ثُِّر « 9»كثري قال سألت أاب سلمة بن عبد الرَحن: أّي القرآن أنزل أول  « 10»؟ قال: اي أَي َُّها اْلُمدَّ
جاورت »أحدثكم ما حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: فقلت: أو اقْ َرْأ؟ قال: إين « 

، فنوديت فنظرت أمامي « 2»حبراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبِطنت الوادي « 11»
إىل السماء فإذا هو « 12»فنظرت « 3»وخلفي وعن مييين وعن مشاِل فلم أر أحدا، مث نوديت 

 على« 13»]فوقي[ 
__________ 

 ( من م.1)
 ( سقط من م.2 -2)
 « .سقط شيء»( زيد يف م 3)
 خِطأ.« جائشة»( يف ف 4)
 ( زيد من م، وسقط من ف.5)
 « .عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف بدؤ الوحي»( يف م، 6 -6)
 ( سقط من م.7)
 « .أاي»( من م، ويف ف 8)
 « .فحدثنا»( من م، ويف ف 9)
 « .قبل»( يف م 10)
 .1آية  74( سورة 11)
 مصحفا.« جاروت»ن م، ووق ِ يف ف ( م12)
 « .نظرت»( يف م 13)
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رجفة شديدة، فأتيت خدجية فأمرهتم فدثروين، مث صبوا علّي « 2»، فأخذتين « 1»العرش يف السماء 
 «]علّي[ « 3»عز وجل « 3»املاء، وأنزل هللا 

ثُِّر  ْر « 5»اي أَي َُّها اْلُمدَّ  « .6»إىل قوله َفَِطهِّ
كذلك، إن « 7»هذان خربان أومها من مل يكن احلديث صناعته أهنما متضادان وليس  قال أبو حامت:

صلى هللا عليه وسلم يوم اْلثنني وهو ابن أربعني سنة، ونزل « 9»بعث رسوله « 8»هللا ]عز وجل[ 
هللا  فلما رج ِ رسول« 10»الَِّذي َخَلَق « 10»عليه جربيل وهو يف الغار حبراء ب اقْ َرْأ اِبْسِم رَبَِّك 

ثُِّر. « 8»صلى هللا عليه وسلم إىل بيت خدجية ودثروه أنزل هللا ]عليه[  يف بيت خدجية اي أَي َُّها اْلُمدَّ
ْ.، من غري أن يكون بني اخلربين تضاد وال هتاتر؛ فكان أول من آمن  « 11»ُقْم فَأَْنِذْر. َورَبََّك َفَكربِّ

بنت خويلد، مث آمن علي بن أيب طالب  هللا صلى هللا عليه وسلم زوجته خدجية« 12»برسول 
بن أيب طالب « 10»فكان علي  -وصدقه مبا جاء به وهو ابن عشر سنني، مث أسلم أبو بكر الصديق

، وأبو بكر ملا أسلم أظهر إسالمه، فلذلك اشتبه « 13»من أيب طالب « 13»خيفي إسالمه « 10»
 على الناس أول من أسلم

__________ 
 « .اهلواء»( يف م 1)
 « .وأخذين»( يف ف 2)
 ( سقط من م.3 -3)
 ( زيد من م، وسقط من ف.4)
ْ َوثِياَبَك.5)  ( زيد يف م ُقْم فَأَْنِذْر َورَبََّك َفَكربِّ
قال بن شهاب وأخربين أبو سلمة بن عبد الرَحن أن »( إبسناده ما نصه 3/ 1( رواه البخاري )6)

 « .احلديث -ة الوحيجابر ابن عبد هللا اْلنصاري قال وهو حيدث عن فرت 
 « .ليسا»( ويف م 7)
 ( زيد من م.8)
 « .رسول هللا»( من م، ويف ف 9)
 ( سقط من م.10 -10)
 خِطأ.« يرى»( من م، ويف ف 11)
 « .رسول»( من م، ويف ف 12)
 « .من أيب بكر»( من م، ووق ِ مكانه 13 -13)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



(1/67) 

 

أعلم قريش « 1»عليه وسلم، فكان أبو بكر  مث أسلم زيد بن حارثة موىل رسول هللا صلى هللا -منهما
من خري وشر، وكان رجال سهال بليغا أظهر اْلسالم، ودعا إىل هللا وإىل « 2»أبنسابا ومبا كان فيها 

رسوله، فأجابه عثمان بن عفان والزبري بن العوام وعبد الرَحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص وطلحة 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم حني استجابوا له فأسلموا بن عبيد هللا، فجاء بم أبو بكر إىل ر 

وصّلوا، مث أسلم أبو عبيدة بن اجلراح، وأبو سلمة ابن عبد اْلسد املخزومي، واْلرقم ]بن أيب اْلرقم[ 
املخزومي، وعثمان بن مظعون اجلمحي، وعبيدة بن احلارث بن املِطلب بن عبد مناف، وسعيد « 3»

وامرأته فاطمة بنت اخلِطاب، وأمساء بنت أيب بكر، وعبد هللا وقدامة ابنا بن زيد ابن عمرو بن نفيل، 
وعمري « 3»مظعون اجلمحيان، وخباب بن اْلرت ومسعود ]بن الربي ِ القاري، وعبد هللا بن مسعود[ 

بن أيب ربيعة املخزومي، وامرأته أمساء بنت « 5»، وسليط بن عمرو، وعياش « 4»بن أيب وقاص 
، وعبد هللا بن جحش، ]وأبو أَحد « 6»أبو عبد هللا « 6« »3»عامر بن ]ربيعة[ سالمة التميمية، و 

اْلسدي، وجعفر ابن أيب طالب، وامرأته أمساء بنت عميس اخلثعمية، وحاطب « 3»بن جحش[ 
بن احلارث، « 10»، وحِطاب « 9»بنت اجمللل « 8»بن احلارث اجلمحي، وامرأته فاطمة « 7»

 وامرأته
__________ 

 يف م فقط. ( ليس1)
 « .منهما»( من م، ويف ف 2)
 فإنه من االستيعاب.« الربي ِ»( زيد من م إال لفظ 3)
 ( شهد بدرا واستشهد با، أخو سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنهما.4)
 « .عباس»( يف ف 5)
 ، وقد سقط من م.« عبد هللا»( من االستيعاب، ويف ف 6 -6)
ب بن احلارث بن معمر القرشي اجلمحي ... مات أبرض حاط» 314/ 1( وله ترمجة يف اْلصابة 7)

 « .احلبشة وكان خرج إليها م ِ امرأته فاطمة بنت اجمللل بن عبد هللا
 164/ 8خِطأ، والتصحيح من اْلصابة واالستيعاب، وهلا ترمجة يف اْلصابة « أمساء»( ويف ف وم 8)

 وكنيتها أم مجيل وهي با أشهر.
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 .خِطأ« احمللل»( من م، ويف ف 9)
 « .اخلِطاب»( ويف م 10)
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« 5»، وسعيد « 4»اجلمحي « 3»]بن احلارث[ « 2»، وصهيب بن سنان، ومعمر « 1»فكيهة 
بن أزهر بن عبد عوف، وامرأته رملة بنت أيب عوف، « 7»، واملِطلب « 6»ابن احلارث السهمي 

أيب بكر، وعامر بن فهرية  امسه نعيم بن عبد هللا بن أسيد، وبالل بن رابح موىل« 3»والنحام ]و[ 
بن أسعد، وحاطب « 8»أميمة بنت خلف « 8»موىل أيب بكر، وخالد بن سعيد بن العاص، وامرأته 

عبد هللا بن ]عبد مناف بن[ « 9»بن عمرو بن عبد مشس، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وواقد بن 
وعامر بن البكري، وعبد ايليل بن  بن ثعلبة التميمي، وخالد بن البكري، وإايس بن البكري،« 9»عرين 

بن ايسر « 11»بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وعمار « 10»انشب بن غرية 
 حليف بين خمزوم.

 
 فشا ذكر اْلسالم مبكة« 12»و 

 «1ودخل يف اْلسالم الرجال والنساء إرساال، وأنزل هللا عز وجل َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اْْلَقْ َرِبنَي 
 عليه« 14»مث صعد « 14»فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أتى الصفا  ،

__________ 
 مصحفا.« فكيمة»( من االستيعاب وم، ووق ِ يف ف 1)
 « .معتمر»( يف ف 2)
 ( زيد من م.3)
 « .احلجيب»( كذا يف االستيعاب، ويف م 4)
 كذا.  -( زيد يف م وف: بن عثمان5)
 يف ذكر مهاجرة احلبشة. 61وسيأيت يف ص  215ساب اْلشراف ص وأن 95/ 3( من اْلصابة 6)
 « .املكلب»( من م، ويف ف 7)
هي بنت خالد بن أسعد »، وبامش م « مهيمة»، ويف ف « مهينة»( من االستيعاب، ويف م 8 -8)

 « .بن عامر ابن بياضة اخلزاعي كأهنا أسلمت م ِ زوجها رضي هللا عنهما
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 كذا.« عبد هللا بن عزيز»تيعاب، ويف ف ( من م واْلصابة واالس9 -9)
 مصحفا. -، ووق ِ يف م وف: عمرو173( من مجهرة أنساب العرب ص 10)
 « .عامر»( من م، ويف ف 11)
 « .مث»( ويف م 12)
 .214آية  26( سورة 13)
 « .فصعد»( يف م 14 -14)
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ومن « 5»رجل جييء « 4»فمن « 3»الناس « 2»فاجتم ِ إليه « ! اي صباحاه»اندى: « 1»مث 
« 7»اي بين عبد املِطلب! اي بين عبد مناف! اي بين اي بين! أرأيتكم »رجل يبعث رسوله، فقال: « 6»

قالوا: نعم، « ؟« 9»بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم، أصدقتموين « 8»لو أخربتكم أن خيال 
اشرتوا أنفسكم من النار، اي اي معشر قريش! »فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد، مث قال: »قال: 

، اي عباس بن عبد املِطلب! اي صفية « 10»من شيء « 10»بين عبد مناف! ال أغين عنكم من هللا 
« 11»عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! اي بين كعب بن لؤي! اي بين هاشم! اي بين ]عبد[ 

إال هلذا؟ « 12»اليوم! أما دعوتنا ، فقال أبو هلب: تبا لك سائر « املِطلب! اشرتوا أنفسكم من النار
صلى هللا عليه « 15»تَ بَّْت َيدا َأيب هَلٍَب َوَتبَّ مث نزل النيب « 14»فنزلت « 13»مث قام « 13»

وسلم، وجعل يدعو الناس يف الشعاب واْلودية واْلسواق إىل هللا، وأبو هلب خلفه واحلجارة تنكبه 
 ذاب.يقول: اي قوم! ال تقبلوا منه، فإنه ك« 16»

__________ 
 « .و»( من م، ويف ف 1)
 ( سقط من م.2)
 « .قريش»( يف الِطربي 3)
 كذا.« فبني»( من م، ويف ف 4)
 ( سقط من م.5)
 « .بني»( من م، ويف ف 6)
 « .أرأيتم»( يف الِطربي 7)
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 « .خترج»( زيد يف الِطربي 8)
 « .أما كنتم تصدقونين»( يف الِطربي 9)
 « .شيئا»( يف م 10 -10)
 .120/ 1زيد من أنساب اْلشراف  (11)
 « .دعوَتوان»( من م والِطربي، ويف ف 12)
 ( من م، وموضعه بياض يف ف.13 -13)
 « .نزلت»( يف ف 14)
 « .رسول هللا»( يف م 15)
 خِطأ.« مبكيه»( من م، ويف ف 16)

(1/70) 

 

بن قيس بن « 2»بنت زمعة « 1»مث تزوج النيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد خدجية سودة 
بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وأمها الشموس بنت « 3»عبد مشس بن عبدود بن النضر 

قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، خِطبها رسول هللا 
سلم عمها، وكانت قبل رسول هللا صلى هللا عليه و « 4»صلى هللا عليه وسلم إىل وقدان بن حلبس 

حتت السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو من بين عامر بن لؤي، وكانت سودة امرأة ثقيلة ثبِطة 
« 7»النساء؛ وقد قيل أن النيب « 6»وهي اليت وهبت يومها لعائشة وقالت: ال أريد ما تريد « 5»

 صلى هللا عليه وسلم مل يتزوج على خدجية حىت ماتت.
ابنته « 9»من عتبة بن أيب هلب، وأم كلثوم « 8»م ابنته رقية وزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسل

بن أيب هلب، فلما نزلت تَ بَّْت َيدا َأيب هَلٍَب أمرمها أبومها أن يفارقامها « 10»اْلخرى من عتيبة 
ابنته رقية « 11»، مث زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عثمان ]بن عفان[ « 11»]ففارقامها[ 

هلب، مث مرض أبو طالب فدخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا: ابن بعد عتبة بن أيب 
 بعثت إليه« 12»أخيك يشتم آهلتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، ولو 

__________ 
 « .ماتت سودة يف آخر زمان عمر بن اخلِطاب»فراجعه، وفيها  117/ 8( وهلا ترمجة يف اْلصابة 1)
 خِطأ.« رمعة»( يف ف 2)
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 خِطأ.« مضر»واالستيعاب وسرية ابن هشام، ويف ف  ( من م3)
 « .جليس»( من م، ويف ف 4)
 خِطأ.« تبِطة»( يف ف 5)
 « .يريد»( من م واالستيعاب، ويف ف 6)
 « .رسول هللا»( يف م 7)
 فراجعهما. 727/ 2واالستيعاب  83/ 8( وهلا ترمجة يف اْلصابة 8)
عتيبة بن أيب هلب، ووق ِ يف اْلصابة وهي كانت حتت  272/ 8( وهلا ترمجة يف اْلصابة 9)

واالستيعاب ما نصه: قال أبو عمر: كان عتيبة بن أيب هلب تزوج أم كلثوم قبل البعثة فلم يدخل 
 فاحفظ.« عتيبة»تزوج رقية، والصحيح « عتبة»عليها، وهذا خِطأ فاحش، ْلن 

ل غريه: كان وقا»وفيه ما نصه  373/ 8خِطأ، والتصحيح من اْلصابة « عتبة»( يف ف وم 10)
 « .عتبة بن أيب هلب»وبامش م « عتبة وعتيبة ابنا أيب هلب تزوجا رقية وأم كلثوم

 ( زيد من م.11)
 « .فلو»( يف م 12)

(1/71) 

 

فنهيته! فبعث إليه فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم ودخل البيت وبني أيب جهل وبني أيب طالب 
نب أيب طالب يكون أرّق عليه فوثب فجلس يف جملس رجل، فخشي أبو جهل أنه إذا جلس إىل ج

الباب، قال أبو « 1»ذلك اجمللس، ومل جيد النيب صلى هللا عليه وسلم جملسا قرب عمه فجلس عند 
ويزعمون أنك تشتم آهلتهم وتقول وتقول؟ فقال « 2»طالب: أي ابن أخي! ما ابل قومك يشكونك 

 «أي»النيب صلى هللا عليه وسلم: 
« 4»با العجم « 4»على كلمة واحدة يقولوهنا تدين هلم العرب وتؤدي إليهم عم! إين أريدهم 

، فقاموا فزعني « ال إله إال هللا« : »5»، فقال أبو طالب: وأي كلمة هي اي ابن أخي؟ قال « اجلزية
 « .7»ِإهلاا واِحداا ِإنَّ هذا َلَشْيٌء ُعجاٌب « 6»ينفضون ثيابم ويقولون َأَجَعَل اآْلهِلََة 

عبد مناف بن عبد املِطلب، فلقي املسلمون أذى من املشركني بعد موت « 8»تويف أبو طالب  مث
أيب طالب، فقال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم حني ابتلوا وشِطت بم عشائرهم مبكة: « 9»
إليها قريش رحلة « 11»ترحل « 10»وأشار قبل أرض احلبشة، وكانت أرضا دفئة  -« تفرقوا»
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« 12»جرة يف اْلسالم، فأول من خرج من املسلمني إىل احلبشة عثمان بن عفان و الشتاء، أول ه
 معه امرأته رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأبو

__________ 
 « .حبذاء»( يف م 1)
 خِطأ.« يشكو بك»( من م، ويف ف 2)
 خِطأ.« ابن»( من م، ويف ف 3)
 « .العجم با»( يف م 4 -4)
 . «فقال»( يف م 5)
 « .اْلله»( يف م 6)
 .5آية  38( سورة 7)
أن أاب طالب وخدجية هلكا يف عام واحد، وذلك ... قبل هجرته إىل » 229/ 2( يف الِطربي 8)

 « .املدينة بثالث سنني فعظمت املصيبة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 خِطأ.« و»( زاد هنا يف ف 9)
 « .دفيه»، ويف ف « دفية»( يف م 10)
 تصحيف.« فدخل»من م، ويف ف  (11)
 ليس يف م.« و»( لفظ 12)

(1/72) 

 

« 2»بن ربيعة بن عبد مشس ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، والزبري « 1»حذيفة بن عتبة 
بن العوام، ومصعب بن عمري، وعبد الرَحن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد اْلسد معه امرأته أم سلمة 

« 5»معه امرأته ليلى « 4»، ]وعامر بن ربيعة[ « 3»وعثمان بن مظعون  بنت أيب أمية بن املغرية،
بن ]عمرو بن[ « 6»بنت أيب حثمة بن غامن؛ وأبو سرية بن أيب رهم بن عبد العزى، وأبو حاطب 

أمه « 8»بيضاء، بيضاء « 8»عبد مشس بن عبدود، وسهيل ابن وهب بن ربيعة وهو سهيل بن « 7»
ن أيب طالب معه امرأته أمساء بنت عميس، وعمرو بن سعيد بن ؛ مث خرج بعدهم جعفر اب« 9»

« 10»ومعه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية، وأخوه خالد بن سعيد بن العاص و « 10»العاص 
، « 12»، وعبد هللا بن جحش بن رايب « 11»خلف بن أسعد « 11»معه امرأته أمينة بنت 
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 بن« 13»وأخوه عبد 
__________ 

 .42/ 7خِطأ، وله ترمجة يف اْلصابة « عقبة»الصواب، ويف ف  ( من م وهو1)
 خِطأ.« الربي ِ»( من م وهكذا يف الِطربي، ويف ف 2)
هاجر هو وأبنائه السائب اهلجرة »وفيه  225/ 4خِطأ، وله ترمجة يف اْلصابة « مِطعون»( يف ف 3)

 « .اْلوىل
ليلى، وقد سقِطت من م وف،  وال بد منها فإن امرأة عثمان مل تكن 8/ 4( زيدت من اْلصابة 4)

عامر بن ربيعة العنزي، كأن أحد السابقني اْلولني وهاجر إىل احلبشة »وله ترمجة يف اْلصابة ما نصه 
 ومثله يف االستيعاب.« ومعه امرأته ليلى بنت أيب حثمة مث هاجر إىل املدينة

زوج عامر بن ربيعة  ليلى بنت حثمة بن غامن، وكانت»وفيه  180/ 8( وهلا ترمجة يف اْلصابة 5)
فقد ثبت أهنا ليست ابمرأة عثمان « العنربي )كذا، والصواب: العنزي( وكانت من املهاجرات اْلول

 بن مظعون.
 كذا.  -( من م وهكذا يف سرية ابن هشام، ووق ِ يف ف: حاطبة6)
 ( زيد من سرية بن هشام.7)
 مصحفا.« بيصا بيضنا»( من م والسرية، ووق ِ يف ف 8 -8)
 « .ولكن أمه غلبت على نسبه فهو ينسب إليها، وكانت تدعى بيضاء»السرية  ( ويف9)
 ( سقِطت العبارة من م، وهي اثبتة يف ف والسرية.10 -10)
 « .خالد بن أسعد»( من السرية واْلصابة، ويف م وف 11 -11)
 كذا.« رابب»( ضبِطه يف اْلصابة ابلياء، ويف م والسرية: رائب، ويف ف 12)
 كذا.« عبيد هللا»يعاب وأسد الغابة، ويف ف وم ( من االست13)

(1/73) 

 

، وقيس بن عبد هللا من بين أسد « 1»بن حرب « 1»جحش معه امرأته أم حبيبة بنت أيب سفيان 
، « 3»معه امرأته بركة بنت يسار، ومعيقيب بن أيب فاطمة الدوسي، وعتبة بن غزوان « 2»بن خزمية 

« 7»عمرو « 6»و « 5»د بن زمعة بن اْلسود بن املِطلب بن نوفل بن خويلد، ويزي« 4»وأسد 
 «1، وطليب « 9»بن احلارث بن أسد « 8»]بن أمية[ 
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بن قيس بن « 14»جهم « 13»، و « 12»بن سعد بن حرميلة « 11»بن عمري بن وهب، وسوبط 
بن جهم، وعامر بن أيب وقاص، « 16»، وابناه عمرو بن جهم وخزمية « 15»عبد شرحبيل « 15»

 ،« 19»رملة بنت أيب عوف بن صبرية « 18»بن أزهر معه امرأته « 17»ِطلب وامل
__________ 

 ( سقط من م.1 -1)
 ( من السرية، ويف ف وم: حزمية.2)
 « .عزوان»( من السرية، ويف ف وم 3)
، ويف التجريد: ابن أخي خدجية وقيل أخوها، ويف ف والسرية 47/ 1( من م واالستيعاب 4)

 « .اْلسود»
 مصحفا.« املكلب»من م وهكذا يف السرية، ووق ِ يف ف ( 5)
 خِطأ.« و»بدل « ابن»( يف م 6)
 خِطأ.« عمرة»( من م والسرية، ويف ف 7)
 ( زيد من السرية واْلصابة.8)
 « .اْلسد»( من م والسرية، ويف ف 9)
 خِطأ.« كليب»( من م والسرية وهو الصواب، ويف ف 10)
، ويف م « سويط»، ويف ف « سويبط»االستيعاب  ( هكذا يف ف وسرية ابن هشام، ويف11)

 كذا.« سوبنك»
 « .حرملة»( من السرية، ويف ف وم 12)
 خِطأ.« و»مكان « بن»( وق ِ هنا يف م 13)
 « .وعامر»( سقِطت العبارة من م من هنا إىل 14)
 مصحفا.« عتبة»( من سرية ابن هشام، ووق ِ يف م وف 15 -15)
 خِطأ.« حزمية»( يف ف 16)
 خِطأ.« املكلب»م، ويف ف ( من 17)
 « .واحلارث»( سقِطت العبارة من م إىل 18)
 « .صرد»( من االستيعاب وسرية ابن هشام، ويف م وف 19)
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واحلارث بن خالد بن « 2»بن عمرو، « 1»وعبد هللا بن مسعود، وأخوه عتبة بن مسعود، واملقداد 
« 5»، وعمرو بن عثمان ]بن عمرو[ « 4»بنت احلارث بن جبلة « 3»معه امرأته ريِطة « 2»صخر 

هشام بن أيب « 7»الشريد بن سويد، و « 5»بن ]عبد بن[ « 6»مشاس عثمان « 6»بن كعب، و 
، وسلمة بن هشام بن املغرية، « 9»عمر بن خمزوم « 9»بن عبد هللا بن « 8»حذيفة بن املغرية 

الفضل، والسائب بن عثمان « 5»وعياش بن أيب ربيعة بن املغرية، ومعتب بن عوف بن ]عامر بن[ 
معه امرأته « 10»بن مظعون، وعماه قدامة وعبد هللا ابنا مظعون، وحاطب بن احلارث بن معمر 

وأخوه « 12»واحلارث بن حاطب « 12»، وابناه حممد بن حاطب « 11»فاطمة بنت اجمللل 
معه ابناه جابر  بن احلارث معه امرأته فكيهة بنت يسار، وسفيان بن معمر بن حبيب« 13»حِطاب 

 بن سفيان« 14»
__________ 

 خِطأ.« املقدام»( من االستيعاب وسرية ابن هشام، ويف ف وم 1)
 « .جنح»، ووق ِ يف م وف 206/ 1( التصحيح من سرية ابن هشام 2 -2)
 .730/ 2، وهلا ترمجة يف االستيعاب « ويكة»( من م والسرية، ويف ف 3)
 « .جبيلة»صابة ويف السرية ( هكذا يف ف وم واالستيعاب واْل4)
 ( زيد من السرية.5)
خِطأ، « مساس بن»( التصحيح من االستيعاب واْلصابة والسرية، ويف م: مشاش بن، ويف ف 6 -6)

ومشاس عثمان بن عبد بن شريد بن سويد. » 206/ 1، ويف السرية 59/ 2وله ترمجة يف االستيعاب 
 « .مشاسا من الشمامسة وقال ابن هشام: اسم مشاس عثمان مسي مشاسا ْلن

 خِطأ.« بن»( من م، ووق ِ يف ف 7)
 596/ 2خِطأ، وهلشام بن أيب حذيفة ترمجة يف االستيعاب « و»( من االستيعاب، وزاد يف ف وم 8)

 « .هشام بن أيب حذيفة بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم»وفيه 
 « .و بن خمزومعمر »، ويف م « عمرو بن خمزوم»( من السرية، ويف ف 9 -9)
 « .يعمر»( من السرية، ويف ف وم 10)
 خِطأ.« احمللل»( يف ف 11)
 ( سقط من م.12 -12)
ابخلاء املعجمة مصحفا، والصواب ابحلاء  -: خِطاب207/ 1( يف م وف وسرية ابن هشام 13)

 .159/ 2املهملة كما ضبِطه وصححه يف اْلصابة 
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ة، وهكذا يف السرية. والروض، ووق ِ يف وله فيه ترمج 86/ 1( التصحيح من االستيعاب 14)
 خِطأ.« خالد»اْلصول 

(1/75) 

 

، « 3»، وعثمان بن ربيعة بن أهبان « 2»وهي أمهما « 1»وجنادة بن سفيان، ومعه امرأته حسنة 
وهشام ابن العاص بن « 5»بن قيس، وعبد هللا بن احلارث بن قيس، « 4»وخنيس بن حذاقة « 4»

بن احلارث بن « 6»، واحلجاج بن احلارث بن قيس، ومعمر « 5»س وائل، وقيس بن حذافة بن قي
قيس، ]وبشر بن احلارث بن قيس، وسعيد بن احلارث ابن قيس، والسائب بن احلارث بن قيس[ 

 «بن حذيفة، وحممية بن جزء« 8»، وعمري بن رائب « 7»
« 11»معه ابنه عبد العزى، « 10»حليف هلم، ومعمر بن عبد هللا بن نضلة، وعدي بن نضلة ابن 

النعمان، وأبو عبيدة بن اجلراح بعدهم، وعامر بن ربيعة معه امرأته ليلى، والسكران بن عمرو « 12»
« 14»بن ]قيس بن[ « 13»، ومالك بن ربيعة « 12»بن عبد مشس معه امرأته سودة بنت زمعة 

بن « 16»ن سهيل قيس، وعبد هللا ب« 15»عبد مشس، وعبد هللا بن خمرمة بن عبد العزى بن ]أيب[ 
 «17»عمرو 

__________ 
 « .حسنا»( من م؛ وهكذا يف السرية واالستيعاب، ويف ف 1)
 خِطأ.« أميما»( يف ف، 2)
 كذا.« وهبان»ويف م « وهب»( من االستيعاب والسرية، ويف ف 3)
 مصحفا.« حنيس بن حديفة»( من م، وهكذا يف السرية واالستيعاب، ووق ِ يف ف 4 -4)
، ويف السرية قال ابن هشام: العاص بن وائل بن « وعبد هللا»ن م، ووق ِ مكاهنا ( سقِطت م5 -5)

هشام بن سعيد بن سهم، قال بن إسحاق وقيس بن حذافة بن قيس ... وعبد هللا بن حذافة بن 
 كذا.« قيس

 « .املعمر»( من م واالستيعاب، ويف ف 6)
 ( زيد من م وهكذا يف السرية، وقد سقِطت العبارة من ف.7)
 « .رابب»( هكذا يف ف والسرية ويف م 8)
 « .اجلزء»، ويف السرية 216( هكذا يف ف وم وأنساب اْلشراف ص 9)
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 خِطأ.« و»( من م وهكذا يف السرية، ويف ف 10)
 خِطأ.« أبو»( زيد هنا يف ف 11)
 .296/ 1( وللنعمان بن عدي بن نضلة ترمجة يف االستيعاب 12)
 « .رمعة»ف  ( من م واالستيعاب والسرية، ويف13)
 « .زمعة»( من م وهكذا يف السرية، ويف ف 14)
 ( زيد من السرية.15)
 « .سيل»( من م وهكذا يف السرية، ويف ف 16)
 « .عمر»( من م وهكذا يف السرية، ويف ف 17)

(1/76) 

 

وربيعة بن هالل « 3»بن أيب شداد « 2»وعياض بن زهري « 2»بن احلارث بن زهري، « 1»وعمرو 
بن عبد غنم بن زهري، وسعد بن عبد قيس بن لقيط، وعبد هللا بن شهاب « 4»وعثمان بن مالك، 

حىت قدموا أرض احلبشة وأقاموا « 6»جد الزهري؛ فخرجوا « 5»بن عبد هللا بن احلارث بن زهرة 
إىل النجاشي حىت « 10»يف أن يبعث « 9»، مث أن قريشا اجتمعت « 8»با على الِطمأنينة « 7»

عمارة بن الوليد بن ربيعة « 12»، فبعثوا عمرو بن العاص و « 11»املسلمني عليها يرد من مثّ من 
عليه ما بقي بِطريق « 14»بدااي كثرية إليه وإىل بِطارقته، فلما قدما « 13»، وبعثوا معهما « 12»

إليهما « 17»أن يكلم امللك حىت يسلمهم « 16»وسأاله « 15»من بِطارقته إال قدما إليه بديته 
 «18»قبل أن يكلمهم « 18»

__________ 
 « .عمر»( من السرية، ويف م وف 1)
 ( سقط من م وله ترمجة يف االستيعاب.2 -2)
 « .و»، ويف م وف 49/ 5( التصحيح من السرية واْلصابة 3)
وقال هشام بن الكليب: هو »وله ترمجة يف االستيعاب وفيه  222/ 4( هكذا يف م وف واْلصابة 4)

 « .عمرو بن عبد غنم بن زهري»، ووق ِ يف السرية « معامر ابن عبد غن
 « .زهرية»( هكذا يف ف واالستيعاب، ويف م 5)
فكان مجي ِ من حلق أبرض احلبشة وهاجر إليها من املسلمني سوى أبنائهم الذين »( ويف السرية 6)
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 « .بشك فيه خرجوا بم معهم صغارا وولدوا با ثالثة ومثانني رجال إن كان عمار بن ايسر فيهم وهو
 « .فأداموا»( من م، ويف ف 7)
 كذا.« االطمأنية»( يف م، االطمأنينة، ويف ف 8)
 « .ائتمروا بينهم 211/ 1، ويف سرية ابن هشام « اختصمت»( هكذا يف ف، ويف م 9)
 « .تبعث»( يف ف 10)
 « .عليهم»( من م، ويف ف 11)
 .232نساب اْلشراف ص ؛ راج ِ أ« عبد هللا بن أيب ربيعة»( يف السرية 12 -12)
 خِطأ.« معها»( من م، ويف ف 13)
 « .قدموا»( من م، ويف ف 14)
 « .هديته»( يف م 15)
 « .سأال»( من م، ويف ف 16)
 « .يسأهلم»( من م، ويف ف 17)
 « .قبل أن يكلما النجاشي»( يف الروض 18 -18)
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، مث قاال له: « 2»هداايه فقبلها منهما منهم، فلما فرغا من بِطارقته قدما إىل النجاشي « 1»ويسم ِ 
ومل « 3»أيها امللك! إن قومنا بعثوا إليك يف فتيان منهم خرجوا إىل بالدك، فارقوا أداين قومهم 

 «، قالت بِطارقته« 5»عينا « 4»يف دينك وال دينهم، وقومهم أعالهم « 3»يدخلوا 
، قوم « 9»إذا ال أدفعهم إليهما « 8»ْلمي هللا « 7»: صدقا أيها امللك! فغضب النجاشي ]وقال[ 

يقول « 12»يقولون وأنظر فيما « 12»إىل بالدي حىت أنظر فيما « 11»جلئوا « 10»جاءوين 
هؤالء، فإن كانوا صادقني وكانوا كما قال هؤالء أسلمناهم إليهما، وإن كانوا على غري ذلك ]مل[ 

شيئا، لو كان دفعهم « 14»: مل نصن ِ ندفعهم إليهما ومنعتهم منهما، فقال عمارة بن الوليد« 13»
إلينا من وراء وراء كان ذلك أحب إلينا قبل أن يكلمهم، مث إن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

قالوا: نكلمه وهللا « 16»الرجل؟ مث « 15»وسلم اجتمعوا فقال بعضهم لبعض: ما الذي نكلم به 
 ابلذي حنن

__________ 
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 « .يستم ِ»( من م، ويف ف 1)
 كذا.« منهم»، ويف ف وم 112/ 1( من سرية ابن هشام 2)
 « .وال يدخلون»( من ف والسرية، ويف م 3 -3)
 « .صدقا أيها امللك قومهم أعلى بم عينا وأعلم مبا عابوا عليهم»، ويف السرية « أعِطاهم»( يف م 4)
 ،.« عنا»( من سرية ابن هشام، ويف ف وم 5)
 « .بِطارقة»( من م، ويف ف 6)
 م، وهكذا يف السرية. ( من7)
فغضب النجاشي مث قال ال ها هللا إذا ال »كذا، ويف السرية « ال يههم»( يف ف: ال يهم ويف م 8)

راج ِ اتج العروس )ى م ن( جتد فيه: وامي هللا ... وهيم هللا ... وام هللا ... ومن هللا « أسلمهم إليهما
 ... وم هللا ... وليم هللا ... وليمن هللا ...

 « .إليكما»من م ويف السرية هكذا، ويف ف ( 9)
 « .جاوروين»( ويف السرية 10)
 « .جلوا»( من م، ويف ف 11)
 ( سقط من م.12 -12)
 ( من م، وقد سقط من ف.13)
 « .يض ِ»( يف ف 14)
 « .تكلم»( من م، ويف ف 15)
 ( ليس يف م.16)
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عليه فقالوا هلم: اسجدوا للملك، فقال  ، فدخلوا« 1»كائنا ما كان فيه « 1»عليه وعليه نبينا! 
 هذان؟« 3»هلم: ما يقول « 2»جعفر بن أيب طالب: ال نسجد إال هللا! فقال 

بدين مقتضب ال « 5»لن تدخلوا يف ديين وأنكم ]جئتم[ « 4»يزعمان أنكم فارقتم دين قومكم، و 
ن، فبعث هللا إلينا رسوال يعرف! فقال جعفر بن أيب طالب: كنا م ِ قومنا يف أمر جاهلية نعبد اْلواث

إىل أن نعبد هللا وحده ال نشرك به، وأمران « 7»، فدعا « 6»منا رجال نعرف نسبه وصدقه ووفاءه 
هل « : 9»ابلصالة والزكاة وصلة الرحم وحسن اجلوار، وهناان عن الفواحش واخلبائث؛ فقال « 8»
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ا املصاحف حوله، فقرأ عليهم جعفر معك شيء مما جاء به؟ قال: نعم، فدعا النجاشي أساقفته فنشرو 
حليته وبكت أساقفته حىت « 11»، فبكى النجاشي حىت اخضل « 10»بن أيب طالب كهيعص 

 أخضلوا مصاحفهم، مث قال:
فلعمر « ! 14»من مشكاة واحدة، انِطلقا « 13»خيرج « 12»إن هذا والذي جاء به عيسى 

«15» 
__________ 

كائنا يف ذلك » 213/ 1مكان: كائنا، ويف السرية  -: كائن( هكذا يف م وف، غري أن فيهما1 -1)
 « .ما هو كائن

فقال هلم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديين »( ويف سرية ابن هشام 2)
 « .وال دين أحد من هذه امللل

 « .يقولون»( يف م 3)
 كذا.« ملن»( من السرية، ويف م وف 4)
 ( زيد من م.5)
 « .وأمانته وعفافه»( يف السرية 6)
 « .دعاان»( كذا، ويف السرية 7)
 فقط.« وامر»( يف م 8)
 « .قال»( يف م 9)
 .19( سورة القرآن الكرمي 10)
 « .اخضلت»( يف م 11)
 « .موسى»( من م والسرية، ويف ف 12)
 « .ليخرج»( يف السرية 13)
 « .انِطلقوا»( من السرية ويف م وف 14)
 كذا.« مروفلع»( يف م 15)
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الرجلني عمارة بن الوليد « 3»وكان أتقى « 2»وال أكاد وال هم « 2»، « 1»هللا ال أرسلهم معكما 
 «، ْلخربنه« 6»خضراءهم « 5»مبا أبيد به « 4»فقال عمرو بن العاص: وهللا! ْلجيبنه 

: ال تفعل فإن هلم  «9»بن الوليد « 9»الذي تعبد عبد، فقال له عمارة « 8»أهنم يزعمون أن إهلك 
رَحا وإن كانوا قد خالفوان، قال: أحلف ابهلل ْلفعلن، فرج ِ إليه الغد فقال: أيها امللك! إهنم يقولون 

يف عيسى قوال عظيما فابعث إليهم فاسأهلم عنه، فأرسل إليهم فقال: ماذا تقولون يف عيسى؟ قالوا: 
نبينا، فقال له جعفر: هو عبد هللا « 11»وما قال ]لنا[ « 10»نقول فيه ما قال هللا ]عز وعال[ 

إىل العذراء البتول، فأدىل النجاشي يده فأخذ من اْلرض عودا « 12»وروحه وكلمته ألقاها هللا 
بِطارقته فقال: وإن خنرمت وهللا! مث « 13»وقال: ما عدا عيسى ابن مرمي ما قلتم هذا العود، فنخرت 

 ، ما أحب أن ِل« 15»: آمنون، من شتمكم غرم يقول -يف أرضي« 14»قال: اذهبوا فأنتم شيوم 
__________ 

 « .فال وهللا ال أسلمهم إليكما»خِطأ، ويف السرية « الرسلهم»( من م والسرية، ويف ف 1)
 « .وال يكادون»( سقِطت العبارة من م، ويف السرية 2 -2)
 خِطأ.« ابقا»( من السرية ويف ف وم 3)
 خِطأ.« ال أجيبه»( من م، ويف ف 4)
 « .مبا استأصل به»يف السرية  (5)
 « .حصراهم»( من م، ويف ف 6)
 « .ْلخربهنم»( من م والسرية، ويف ف 7)
 خِطأ.« امللك»( من م، ويف ف 8)
 ( سقط من م.9 -9)
 ( من م.10)
 ( زيد من م.11)
 ( ليس يف ف.12)
 « .فتناخرت» 213/ 1( يف السرية 13)
قد شرح ابن هشام الشيوم وهم اآلمنون، »ض ، ويف الرو « سيوم»( من السرية، ويف م وف 14)

فيحتمل أن تكون لفظة حبشية غري مشتقة، وحيتمل أن يكون هلا أصل يف العربية وأن تكون من مشت 
 « .السيف إذا أغمدته

 كذا.« عدم»( من م، ويف ف 15)
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ل: ردوا قا« 4»رجال منكم، و « 3»وأين آذيت  -هو جبل ابحلبشة« 2»ودبر  -ذهبا« 1»دبرا 
حاجة لنا با، واخرجومها من أرضي، فأخرجا وأقام « 6»با، ال « 5»عليهما هداايمها اليت جاءا 

 ، ال يصل إليهم شيء يكرهونه.« 8»]وخري جار[ « 7»املسلمون عند النجاشي خبري دار 
د، فولد ابحلبشة عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب، وحممد بن أيب حذيفة وسعيد ابن خالد بن سعي

بنت خالد، وعبد هللا بن املِطلب بن أزهر، وموسى ابن احلارث بن خالد، وإخواته: « 9»وأخته أمة 
عائشة وزينب وفاطمة بنات احلارث؛ فلم يزل املسلمون أبرض احلبشة إىل أن ذكر رسول هللا صلى 

عليه وسلم إىل  هللا عليه وسلم اخلروج إىل املدينة، فمنهم من رج ِ إىل مكة فهاجر م ِ النيب صلى هللا
حىت حلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد قدومه « 10»املدينة، ومنهم من بقي أبرض احلبشة 

 املدينة.
احلبشة حىت إذا بلغ ]برك[ « 12»إىل ]أرض[ « 11»وخرج أبو بكر الصديق من مكة مهاجرا 

 تريد اي أاب بكر؟ فقال: أين« 15»وهو سيد القارة « 15»لقيه ابن الدغنة « 14»الغماد « 13»
__________ 

والدبر يف لسان احلبشة » 150/ 1كذا ابلياء، ويف اخلصائص   -( من السرية، ويف م و: ديرا1)
 « .اجلبل

 « .ديرا»ويف ف « . دير»( من السرية، ويف م 2)
 « .اديت»( من م، ويف ف 3)
 « .مث»( يف م 4)
 « .جاؤا»( يف ف 5)
 « .فال»( يف م 6)
 « .دام»ة، ويف ف ( من م والسري 7)
 « .م ِ خري جار»( زيد من، ويف السرية 8)
 مصحفا.« امنة»، ووق ِ يف م وف 16/ 7( التصحيح من السرية واْلصابة 9)
 « .احلسنة»( من م، ويف ف 10)
 ( ليس يف م.11)
 ( من م.12)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 ( زيد من م.13)
وفيه: وهو  149 /2خِطأ؛ ولربك الغماد ذكر يف معجم البلدان « العماد»( من م، ويف ف 14)

 إخل. -موض ِ وراء مكة خبمس ليال مما يلي البحر
 « .امسه مالك وهو سيد اْلحابيش»( ويف السرية 15 -15)

(1/81) 

 

أبو بكر: أخرجين قومي فأريد أن أسيح يف اْلرض وأعبد ريب، فقال ابن الدغنة: فإن « 1»فقال 
صل الرحم وحتمل الكّل وتقري الضيف املعدوم وت« 2»أنت تكسب « 2»مثلك اي أاب بكر ال خيرج! 

معه ابن الدغنة « 3»وتعني على نوائب احلق! فأان لك خافر فارج ِ واعبد ربك ببلدك، فرج ِ وارحتل 
يف أشراف قريش فقال هلم: إن أاب بكر ال خيرج مثله! « 5»فِطاف ابن الدغنة ]عشية[ « 4»

ويقري الضيف ويعني على « 7»رجال يكسب املعدوم ويصل الرحم وحيمل الكّل « 6»أخترجون 
 نوائب احلق؟
قريش جبوار ابن الدغنة وقالوا البن الدغنة: مر أاب بكر فليعبد ربه يف داره وليصل « 8»فلم تكذب 

 «فيها وليقرأ ما شاء وال يؤذينا
ونساءان، فقال ذلك ابن الدغنة ْليب « 11»به فإان خنشى أن يفنت أبناءان « 10»بذلك، وال يستعلن 

بث أبو بكر بعد ذلك يعبد ربه يف داره وال يستعلن بصالته وال يقرأ يف غري داره، مث بدا ْليب بكر، فل
مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء املشركني « 12»بكر فابتىن 

أ القرآن، ال ميلك عينيه إذا قر « 13»وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجال بكاء 
 ذلك أشراف قريش من املشركني فأرسلوا إىل ابن الدغنة،« 14»وأفزع 

__________ 
 « .قال»( يف م 1)
 « .انك لتكسب»ساقط من م، ويف السرية « انت»( هكذا يف م وف غري أن لفظ 2 -2)
 « .ورج ِ»( يف م 3)
 خِطأ.« الدغة»( من م، ويف ف 4)
 ( من م.5)
 « .خيرجون»( من م، ويف ف 6)
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 خِطأ فاحشا.« الكلب»( من م، ووق ِ يف ف 7)
 ( من م، وموضعه بياض يف ف.8)
 كذا.« يوذين»( من م، ويف ف 9)
 اآليت من م.« وال يستعلن»( العبارة ساقِطة من هنا إىل 10)
 كذا.« أابان»( يف ف 11)
 « .فأبتنا»( من م، ويف ف 12)
 كذا.« دكا»( من م، ويف ف 13)
 « .فافزع»( يف م 14)

(1/82) 

 

جبوارك على أن يعبد ربه يف داره. فقد جاوز ذلك « 1»فقدم عليهم فقالوا: إان كنا أجران أاب بكر 
، وإان خشينا أن يفنت أبناءان ونساءان « 2»وابتىن مسجدا بفناء داره، وأعلن ابلصالة والقراءة فيه 

يعلن بذلك فسله أن أىب إال « 3»فاهنه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه يف داره فعل، فإن 
« 4»يرد ينادي أبعلى صوته: أيها الناس! قولوا: ال إله إال هللا، ورجل يتبعه ابحلجارة، قد أدمى 

ويقول: اي أيها الناس! ال تِطيعوه، فإنه كذاب! قال قلت: من هذا؟ قالوا « 4»كعبيه وعرقوبيه 
؟ قالوا: « 7»عه يدميه من هذا الذي يتب« : 6»غالم بين عبد املِطلب، قال فقلت « 5»]هذا[ 

 عمه عبد العزى أبو هلب.
كان النيب صلى هللا عليه وسلم يدعو اخللق إىل هللا وحده ال شريك له، وكان « : 2»قال ]أبو حامت[ 

؛ « 9»وحيرم الزان، وما كانت العرب تعرف الزان « 8»أبو جهل يقول للناس: إنه كذاب حيرم اخلمر 
يف ظل الكعبة إذ قام أبو جهل يف انس من قريش « 5»م ]يصلي[ فبينما النيب صلى هللا عليه وسل

عليه؛ فجاءت فاطمة « 10»وطرحوه « 9»وحنر هلم جزورا يف انحية مكة، فأرسلوا فجاءوا بسالها 
اللهم! عليك بقريش، اللهم! عليك بقريش، ]اللهم »وألقته عنه، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 جهل بن هشام، «12»أبيب « 11»عليك بقريش[ 
__________ 

 كذا.« أبو بكر»( يف م وف 1)
 ( سقط من م.2)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 « .وأن»( يف م 3)
 « .كعبه وعرقوبه»( يف م 4 -4)
 ( زيد من م.5)
 « .قلت»( يف م 6)
 « .برميه»( من م. ويف ف 7)
 ( سقِطت من م.8 -8)
 كذا.« سالها»، ويف م « يسالها»( يف ف 9)
 « .فِطرحوه»( يف م 10)
 « .ثالث»هذه العبارة من م، ويف ف  ( زيدت11)
 « .اليب» 411/ 1( يف صحيح البخاري 12)
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مث « . وأمية بن خلف وعقبة بن أيب معيط« 1»وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة 
ليه اجتمعوا يوما ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي عند املقام وهم جلوس يف ظل الكعبة فقام إ

حىت وجب النيب صلى هللا عليه وسلم « 3»]مث جره[ « 2»عقبة بن أيب معيط فجعل رداءه يف عنقه 
ساقِطا، وتصايح الناس وظنوا أنه مقتول، وأقبل أبو بكر يشتد حىت أخذ بضبعي « 3»]لركبته[ 

« 3»[ وهو يقول: أتقتلون رجال أن يقول ريب ]هللا« 3»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]من ورائه[ 
، فلما « 4»؟ مث انصرفوا عن النيب صلى هللا عليه وسلم، فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي 

« 7»قريش! والذي « 6»اي معشر »الكعبة فقال: « 5»قضى صالته مّر بم وهم جلوس ]يف ظل[ 
له أبو  بيده إىل حلقه، فقال« 8»]وأشار[ « بيده ما أرسلت إليكم إال ابلذبح« 7»نفس حممد 

، « منهم« 5»]أنت[ » جهل: اي حممد! ما كنت جهوال! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
فقال أبو جهل: ]أمل أهنك اي حممد؟ فانتهره النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال أبو جهل: مل تنهرين[ 

يه، ولو دعا انديه فقال جربيل: فليدع اند« لقد علمت ما با رجل أكثر انداي مين!« 9»وهللا « »3»
والشعر « 11»ابلسحر والكهانة « 10»ْلخذته زابنية العذاب؛ فقالت قريش: انظروا أعلمكم 

هذا الرجل الذي فرق مجاعتنا وشتت أمران وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ماذا « 12»فليأت « 11»
 يرّد عليه، فقالوا: ما نعلم أحدا غري عتبة بن
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__________ 
 « .ربيعة»راج ِ صحيح البخاري، ويف ف  -واب( من م وهو الص1)
 مصحفا.« عقيه»( من م، ووق ِ يف ف 2)
 ( زيد من م، وقد سقط من ف.3)
 « .فصلى»( من م، ويف ف 4)
 ( زيد من م، وموضعه بياض يف ف.5)
 « .معاشر»( يف م 6)
 « .نفسي»( يف م 7 -7)
 على البياض.« ر»( التصحيح من م، وموضعه بياض يف ف بزايدة 8)
 « .فو هللا»( يف م 9)
 « .علمكم»( من م، ويف ف 10)
 ( سقط من م.11 -11)
 خِطأ.« فاليات»( من م، ويف ف 12)

(1/84) 

 

 ربيعة، فقالوا: أنت اي أاب الوليد! فأتى عتبة فقال: اي حممد! أنت خري أم عبد هللا؟
لب؟ فسكت خري أم عبد املِط« 1»فقال: أنت « 1»فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

اآلهلة اليت « 2»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: فإن كنت تزعم أن هؤالء خري منك فقد عبدوا 
 «عبّت، وإن كنت تزعم أنك خري منهم فتكلم
منك، فرقت مجاعتنا، « 5»قط أشأم على قومه « 4»حىت تسم ِ قولك، أما وهللا! ما رأينا سخلة 

 العرب حىت لقد طار فيهم أن يف قريش كاهنا، وهللا! ما وشتت أمران، وعبت ديننا، وفضحتنا يف
؛ أيها الرجل! إن كان إمنا بك « 7»إال أن يقوم بعضنا إىل بعض ابلسيوف حىت نتفاىن « 6»تنتظر 

لك حىت « 8»الباه فاخرت أّي نساء قريش شئت حىت أزوجك عشرا، وإن كان إمنا بك احلاجة مجعنا 
قال: « ؟« 9»أفرغت « 9» »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: تكون أغىن قريش ماال؛ فقال له 

تَ ْنزِيٌل ِمَن الرََّْحِن « 10»نعم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ِبْسِم اَّللَِّ الرََّْحِن الرَِّحيِم ]حم[ 
فقال له « 12»عاٍد َومَثُوَد فَِإْن َأْعَرُضوا فَ ُقْل أَْنَذْرُتُكْم صاِعَقةا ِمْثَل صاِعَقِة « 11»الرَِّحيِم حىت بلغ 
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 غري هذا؛ مث رج ِ إىل قريش« 14»عتبة: حسبك حسبك! ما عندك « 13»
__________ 

 « .مث قالت»( من م، ويف ف 1 -1)
 كذا.« عبدو»( يف ف 2)
 « .فتكلمهم»( من م، ويف ف 3)
 « .منحله»( من م، ويف ف 4)
 كذا.« قومها»( يف م 5)
 « .ينظر»( من م، ويف ف 6)
 كذا.« تنقاان»يف م: تنفاان، ويف ف ( 7)
 خِطأ.« جعنا»( من م، ويف ف 8)
 « .فرغت»( من م، ويف ف 9 -9)
 ( زيد من م.10)
 خِطأ.« بل ِ»( من م، ويف ف 11)
 .13 -1آية  41( سورة 12)
 ( ليس يف م.13)
 مصحفا.« عدتك»( من م، ووق ِ يف ف 14)

(1/85) 

 

، « 1»أنكم تكلمونه به إال تكلمت ]به[ « 2»أرى  ما تركت شيئا« 1»فقالوا: ما وراءك؟ ]قال[ 
ما فهمت شيئا مما قال غري  -يعين الكعبة -« 3»قالوا: فهل أجابك؟ قال: نعم، ال والذي نصبها 

، قالوا: ويلك! يكلمك رجل ابلعربية ما « صعقة عاد ومثود« 10»أنذرتكم صعقة مثل »أنه قال: 
قال غري ذكر الصاعقة. فكانوا يؤذونه « 5»شيئا مما  تدري ما قال! قال: فو هللا! ما فهمت« 4»

 أبنواع اْلذى ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبلغهم رساالت ربه صابرا حمتسبا.
مث إن هللا جل وعال أراد هدي عمر بن اخلِطاب، وكان عمر من أشد قريش على رسول هللا صلى هللا 

 « .6»عليه وسلم شغبا وأكثرهم للمسلمني أذى 
بن عمرو بن « 7»ن السبب يف إسالمه أن أخته فاطمة بنت اخلِطاب كانت حتت سعيد بن زيد وكا
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إبسالمهم من « 8»، وهم يستخفون « 7»نفيل وكانت قد أسلمت وأسلم زوجها سعيد بن زيد 
قد أسلم وكان خيفي إسالمه، وكان خباب « 9»النحام « 7»عبد هللا بن « 7»عمر، وكان نعيم بن 

خيتلف إىل فاطمة بنت اخلِطاب يقرئها القرآن، فخرج عمر يوما متوشحا بسيفه « 10»بن اْلرت 
يريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وذكر له أهنم قد اجتمعوا يف بيت عند الصفا وهم قريب 

 أربعني بني رجال ونساء وم ِ« 12»من « 11»
__________ 

 ( زيد من م، وقد سقط من ف.1)
 « .أي»( من م، ويف ف 2)
 كذا.« نصها»( من م، ويف ف 3)
 « .ال»( يف م 4)
 كذا.« ما»( من م، ويف ف 5)
 « .إذا»( من م، ويف ف 6)
 ( سقِطت من م.7 -7)
 « .يستحقون»( من م، ويف ف 8)
 .300/ 1راج ِ االستيعاب « النجام»( يف م 9)
 خِطأ.« اْلرث»( يف اْلصلني 10)
 ( سقط من م.11)
 « .بني»( يف م 12)
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هللا صلى هللا عليه وسلم َحزة وعلي وأبو بكر يف رجال من املسلمني ممن أقام م ِ رسول هللا رسول 
عمر بن اخلِطاب « 1»صلى هللا عليه وسلم مبّكة ومل خيرج إىل أرض احلبشة، فلقي نعيم بن النحام 

الصاىبء الذي فرق أمر قريش، وسفه « 3»أريد حممدا ]هذا[ « : 2»فقال: أين تريد؟ فقال 
نفسك من « 4»لقد غرتك « 3»مها، وعاب دينها، وسب آهلتها فأقتله، فقال له نعيم: ]وهللا[ أحال

« 7»َتشي على اْلرض وقد قتلت « 6»عبد مناف اتركيك « 5»أن « 3»نفسك اي عمر! ]أترى[ 
ختنك وابن عمك « : 8»حممدا! أفال ترج ِ إىل أهل بيتك فتقيم أمرهم! قال: وأي أهل بييت؟ فقال 
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 «ن زيد وأختك، فقد أسلما وابيعاسعيد ب
خباب بن « 11»فرج ِ عمر عامدا خلتنه وأخته وعندمها « ! 10»حممدا على دينه، فعليك بما 

يقرئها إايمها، فلما مسعوا حس عمر تغيب خباب يف « طه»معه صحيفة فيها « 5»و « 12»اْلرت 
وقد مس ِ حني دان من خمدع هلم، وأخذت فاطمة بنت اخلِطاب الصحيفة فجعلتها حتت فخذها، 

اليت مسعت؟ قاال له: ما « 13»، فلما دخل قال: ما هذه اهلينمة « 5»قراءهتما عليه « 5»البيت 
 مسعت شيئا، قال: بلى وهللا! لقد أخربت

__________ 
 248/ 6ويف اْلصابة « نعيم بن عبد هللا»خِطأ، ويف السرية « النجام»( هكذا يف م، ويف ف 1)

 « .بن أسيد ... القرشي العدوي املعروف ابلنحامنعيم بن عبد هللا »
 « .قال»( يف م 2)
 ( زيد من م.3)
 « .اغرقك»( من م، ويف ف 4)
 « .اتركك»( يف م 5)
 خِطأ.« قلت»( من م، ويف ف 6)
 خِطأ.« قال»( من م، ويف ف 7)
 « .اتبعا»( يف م 8)
 « .أيهما»( من م، ويف ف 9)
 « .عندها»( من م، ويف ف 10)
 خِطأ.« اْلرث» ( يف م11)
 « .قرأته عليهما»( هكذا يف ف، ويف م 12 -12)
 : واهليمنة كالم ال يفهم.218/ 1( ويف الروض 13)

(1/87) 

 

فقامت إليه أخته فاطمة « : 2»حممدا على دينه، وبِطش خبتنه سعيد بن زيد « 1»أنكما ابيعتما 
 نه:لتكفه عن زوجها، فضربا فشجها، فلما فعل ذلك قالت له أخته وخت

نعم، قد أسلمنا وآمنا ابهلل ورسوله، فاصن ِ ما بدا لك! فلما رأى عمر ما أبخته من الدم ندم على ما 
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ما « 4»، وقال ْلخته: اعِطيين هذه الصحيفة اليت مسعتكم تقرؤون آنفا انظر « 3»صن ِ ارعوى 
شاك عليها، وكان عمر كاتبا، فلما قال ذلك قالت له أخته: إان لنخ -هذا الذي جاء به حممد« 5»

ذلك طمعت يف إسالمه فقالت « 7»إليها، فلما قال « 6»وحلف هلا آبهلته لريدها  -قال: ال ختايف
بن اخلِطاب « 9»، فقام عمر « 8»له: اي أخي! إنك ْنس على شركك وإنه ال ميسها إال املِطهرون 

ها قال: من« 11»، فلما قرأ سِطرا « طه»الصحيفة وفيها « 10»مث أعِطته « 10»فاغتسل، « 9»
أن « 12»ما أحسن هذا الكالم! فلما مس ِ خباب ذلك خرج إليه فقال له: اي عمر! وهللا ]ْلرجو[ 

، فإين مسعته يقول « 14»صلى هللا عليه وسلم « 14»بدعوة نبيه « 13»خصك هللا « 13»يكون 
 «12»]اللهم! أيد[ « : 15»

__________ 
 « .اتبعتما»( هكذا يف ف، ويف م 1)
 خِطأ.« زيدي»( يف م 2)
ارعوى الرجل عن القبيح واجلهل »مصحفا، ويف أقرب املوارد « ادعوا»( من م، ووق ِ يف ف 3)

 « .ارعواء: كف عنه ورج ِ
 « .إىل»( زيد يف م 4)
 ( هكذا يف ف والروض، وقد سقط من م.5)
 « .لريدهنا»( يف م 6)
 « .قرأ»( يف م 7)
 « .الِطاهر»( يف م والروض 8)
 ( ليس يف م.9 -9)
 « .فأعِطته»( يف م 10 -10)
 « .صدرا»( هكذا يف ف، ويف م والروض 11)
 ( من م، وموضعه بياض يف ف.12)
 « .هللا خصك»( يف م 13 -13)
 ( ليس يف م.14 -14)
 « .ويقول»( يف ف 15)
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أبيب احلكم بن هشام أو بعمر بن اخلِطاب! فقال له عمر: دلين عليه اي خباب حىت « 1»اْلسالم 
أسلم، فقال له خباب: هو يف بيت عند الصفا، معه فيه نفر من أصحابه، فأخذ عمر سيفه آتيه ف

فتوشحه مث عمد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما بلغ ضرب عليه الباب، فلما مس ِ 
، فقال َحزة بن « 3»الباب فرآه متوشحا ابلسيف « 2»املسلمون صوته قام رجل فنظر من خالل 

، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه، « 5»له، فإن كان يريد خريا به لناله « 4»ئذن عبد املِطلب: أ
رسول هللا صلى « 6»، فأذن له الرجل وهنض إليه « أئذن له»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

« 9»عظيمة « 8»جبذه جبذة « 8»فأخذ حبجزته مث « 7»هللا عليه وسلم حىت لقيه يف احلجرة 
« !« 11»هللا بك قارعة « 10»جاء بك ايبن اخلِطاب؟ وهللا ما أرى أن تنتهي حىت ينزل ما »وقال: 

 «1عمر: اي رسول هللا! جئتك ْلومن « 12»فقال له 
من عند هللا، قال: فكرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 15»به « 14»ابهلل ورسوله ومبا جئت 

  عليه وسلم أن عمر أسلم، فقال رسولتكبرية عرف أهل البيت من أصحاب رسول هللا صلى هللا
__________ 

 « .املسلمني»( هكذا يف ف، ويف م 1)
 « .خلل»( يف الروض 2)
 « .السيف»( يف م والروض 3)
 « .أذن»( يف الروض 4)
 « .بذلناه به»( هكذا يف ف، ويف م والسرية 5)
 ( هكذا يف ف والروض، وقد سقط من م.6)
 مصحفا.« اهلجرة»ف  ( من م والروض، وقد وق ِ يف7)
كذا، ويف جمم ِ حبار « جبذه جبدة»ويف ف « جبده جبدة»( التصحيح من الروض، ويف م 8 -8)

 « .فجبذين رجل هو لغة يف جذب أو مقلوب»اْلنوار 
 « .شديدة»( يف الروض 9)
 مصحفا.« يقول»( من م والروض، ووق ِ يف ف 10)
 خِطأ.« فارغة»( من م والروض، ويف ف، 11)
 يف م. ( ليس12)
 كذا.« أو من»( من م والروض، ويف ف 13)
 « .جاء»( هكذا يف ف، ويف م والروض 14)
 ( ليس يف م والروض.15)
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، فقال عمر: والذي بعثك ابحلق ْلعلنته كما أعلنت « اي عمر! اسرته»هللا صلى هللا عليه وسلم: 
يف « 3»وقد عزوا « 2»ذلك[ أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]عند « 1»الشرك فتفرق 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولذلك  « 4»أنفسهم حني أسلم عمر وَحزة، وعرفوا أهنما سيمنعان 
 أسلم عمر.« 5»كان يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزة مذ 

يف اجلنة ال صخب فيه « 6»رأيت خلدجية بيتا »مث توفيت خدجية، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 « .صبوال ن

خدجية عائشة بنت أيب بكر قبل اهلجرة « 7»مث تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند وفاة 
مل يتزوج بكرا غريها، وكانت أم عائشة أم رومان « 8»بثالث سنني يف شهر شوال وهي بنت ست 

 بنت عامر بن عومير بن عبد مشس.« 9»
لتمس من ثقيف املنعة، وأشراف ثقيف يومئذ مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الِطائف ي

رسول هللا صلى هللا عليه « 12»، فلما أاتهم « 11»مسعود بن عمرو « 10»عبد ايليل وحبيب و 
 «12»وسلم 

__________ 
 كذا.« ففرق»( هكذا يف ف والروض، ويف م 1)
 « .من مكاهنم»( زيد من م فقط، ويف السرية 2)
 « .عزما»( يف السرية 3)
 مصحفا. -يستمنعان»حياميان، والتصحيح من م والروض، ووق ِ يف ف  ( أي4)
 « .حني»( من م، ويف ف 5)
 « .بيت»( من م، ويف ف 6)
 كذا.« متوفا»( يف ف 7)
ثبت يف الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم تزوجها وهي بنت »( ويف اْلصابة يف ترمجتها 8)

ودخل با وهي بنت »ادسة ودخلت يف السابعة ست، وقيل: سب ِ، وجيم ِ أبهنا كانت أكملت الس
 « .تس ِ، وكان دخوهلا با يف شوال يف السنة اْلوىل كما أخرجه بن سعد

أم رومان بنت عامر بن عومير بن عبد مشس بن عتاب »وفيها  232/ 1( وهلا ترمجة يف اْلصابة 9)
 « .أيب بكر الصديق بن أدينة بن سبي ِ بن دمهان بن احلارث بن غنم بن مالك بن كنانة امرأة
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 خِطأ.« بن»، ووق ِ يف ف 360( التصحيح من م والروض 10)
 « .عمر»( هكذا يف ف والروض، ويف م 11)
 « .أمر هللا»( من م، ويف ف 12 -12)

(1/90) 

 

دعاهم إىل هللا، فقال أحدهم: أما وجد هللا أحدا يرسله غريك؟ وقال اآلخر هو ميرط ثياب الكعبة: إن  
أكلمك « 4»أن « 3»ما ينبغي ِل  -« 2»كان كما تقول « 1»وقال اآلخر: إن  -كان هللا أرسلك

أن أكلمك؛ فقام ]رسول هللا[ « 3»كنت تكذب على هللا ما ينبغي ِل « 1»لك، وإن « 5»أجالال 
عتبة وشيبة ]فيه[ « 7»صلى هللا عليه وسلم وقد مس ِ ما يكره فالتجأ إىل حائط لبين ربيعة وإذا « 6»
خذ « : 9»نصرانيا فقاال له  -يقال له: عداس -ايه حتركت له رَحها، فدعوا غالما هلمافلما رأ« 8»

هذا العنب واجعله يف هذا اْلانء واذهب به إىل ذلك الرجل، فلما أاته به عداس وض ِ رسول هللا 
عداس يف وجهه وقال: إن هذا لشيء ما « 10»صلى هللا عليه وسلم يده يف العنب ومسى هللا، فنظره 

، « 13»ومن أنت؟ قال: أان رجل نصراين من أهل نينوى « : 12»الناس اليوم! قال « 11»وله يق
أخي،  « 15»ما يونس بن مىت؟ قال: ذلك « 14»قال: من قرية يونس بن مىت؟ قال: وما يدريك 

 كان نبيا
__________ 

 « .لئن»( يف م 1)
 « .يقول»( من م، ويف ف 2)
 « .يف»، ويف ف 260/ 1( من م والروض 3)
 ( ليس يف م.4)
 خِطأ.« إحالال»( من م، ويف ف 5)
 ( من م.6)
 « .فإذا»( من م، ويف ف 7)
 ( من م.8)
 ( ليس يف م.9)
 خِطأ.« فنظرا»( يف ف 10)
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 كذا.« يقول له»( من م، ويف ف 11)
 « .وقال»( يف ف 12)
ن طيِطوى، وهي نينوى: بكسر أوله وسكون اثنية وفتح النون والواو بوز »( ويف معجم البلدان 13)

 « .قرية يونس بن مىت عليه السالم ابملوصل
 « .يدرك»( من ف والروض، ويف م 14)
 « .ذاك»( هكذا يف ف وم، ويف الروض 15)

(1/91) 

 

 « «2»؛ فجعل عداس يقبل « 1»من اْلنبياء « 1»
 «يديه ورجليه

« 6»أفسده  أحدمها لصاحبه: أما غالمك فقد« 5»قال ابنا ربيعة « 4»ويقول: قدوس! ]و[ 
لقد أخربين عن شيء ما يعلمه إال « : 8»عما قال له، فقال « 7»عليك! فلما رج ِ إليهما فسأاله 

 « .9»ال ختدع عن دينك « 9»نيب! قاال: اي عداس وحيك! 
من الِطائف فمر بنخلة فقام يصلي من « 10»مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا أيس 

ن اجلن أصحاب نصيبني، فاستمعوا له عامة ليلته، فلما فرغ من صالته جوف الليل، فمر به النفر م
 ولوا إىل قومهم منذرين؛ وهم سبعة أنفس.

ويستنصرهم ليمنعوا « 12»إىل هللا « 11»مث قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة يدعوهم 
فباتوا بشر ليلة، « 14»ما بعثه به، مث افتقده أصحابه ليلة « 13»ينفذ عن هللا « 13»ظهره حىت 

، وتفرقوا يف الشعاب واْلودية يِطلبونه، فلقيه « 16»اغتيل « 15»فجعلوا يقولون: استِطري ]أو[ 
 بن

__________ 
 فقط.« مرسال»( يف م 1 -1)
 مصحفا.« فقيل»( من م والروض، ووق ِ يف ف 2)
 « .رأسه ويديه وقدميه»ويف الروض « بيديه»( هكذا يف ف، ويف م 3 -3)
 .( من م4)
 ( يف م بياض بقدر كلمة.5)
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 « .أسدة»( هكذا يف ف والروض، ويف م 6)
 « .سأاله»( يف م 7)
 « .قال»( يف السرية 8)
 « .ال يصرفنك عن دينك فإن دينك خري من دينه»( يف السرية 9 -9)
 « .يئس»خِطأ، ويف الروض « أليس»( من م، ويف ف 10)
 « .يدعوا»( يف م 11)
 كذا مصحفا.« بعةأر »( من م، ووق ِ يف ف 12)
 « .يبني عن هللا»( هكذا يف ف وم، ويف الروض 13 -13)
 « .ليلته»( يف م 14)
 ( زيد من صحيح مسلم.15)
 « .اعتيل»( من م، ويف ف 16)

(1/92) 

 

حراء فقال: اي نيب هللا! أبيب أنت وأمي! بتنا بشر ليلة، قال رسول هللا « 1»مسعود مقبال من ]حنو[ 
أاتين داعي اجلن فأتيتهم أقرئهم القرآن، وسألوين الزاد، فقلت: كل عظم ذكر : »صلى هللا عليه وسلم

؛ فلذلك هنى « كان حلما، والبعر علفا لدوابكم« 2»أو فر ما « 2»اسم هللا عليه يق ِ يف أيديكم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن االستنجاء ابلروث والعظم، ْلنه زاد إخواننا من اجلن، وكان بن 

ونرياهنم، مث أمر « 3»آاثرهم « 1»ود يقول: أراين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]ليلة اجلن[ مسع
 أن يعرض نفسه على قبائل العرب.« 4»صلى هللا عليه وسلم « 4»رسوله « 1»هللا ]عز وجل[ 

 
 ذكر عرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه على القبائل

ابن كثري التميمي ثنا « 5»القِطان ابلرقة ثنا عبد اجلبار بن حممد  أخربان احلسن بن عبد هللا بن يزيد
عن عكرمة « 8»عن أابن ابن تغلب « 7»عن أابن بن عبد هللا البجلي « 6»حممد بن بشر اليماين 

« 4»علي بن أيب طالب قال: ملا أمر هللا رسوله « 10»قال حدثين « 10« »9»عن ابن عباس 
رض نفسه على قبائل العرب خرج وأان معه وأبو بكر الصديق حىت أن يع« 4»صلى هللا عليه وسلم 

 العرب فتقدم أبو بكر فسلم« 13»]جمالس[ « 12»من « 11»دفعنا إىل جملس 
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__________ 
 ( زيد من م.1)
 مصحفا.« أوفو ما»، ووق ِ يف ف 363( من م والروض 2 -2)
 خِطأ.« أغارهم»( من م، ويف ف 3)
 ( ليس يف م.4 -4)
عبد »، وفيه: 389/ 3كالمها خِطأ، والتصحيح من لسان امليزان « معد»ويف م « سعيد»( يف ف 5)

 « .اجلبار بن حممد بن كثري بن سيار الرقي التميمي احلنظلي، روى عن أبيه وحممد بن بشر
 ( سقط من م.6)
 « .البلخي»( هكذا يف ف والتهذيب، ويف م 7)
 خِطأ.« تعلب»الكبري، ويف ف ( من م ولسان امليزان، وله ترمجة يف التاريخ 8)
 إخل. -إبسناده عن عكرمة عن بن عباس 34/ 1( ذكره السمعاين يف اْلنساب 9)
 « .ثنا»( يف م 10 -10)
 كذا مصحفا.« عبس»( وق ِ يف م 11)
 ، وليس يف ف، والتصحيح من اْلنساب.« بن»( يف م 12)
 .33/ 1( زيد من اْلنساب 13)

(1/93) 

 

أم من هلازمها « 2»أنتم؟ أمن هامتها « 1»قال: وأي ربيعة « 1»من ربيعة،  وقال: ممن القوم؟ قالوا:
« : 4»؟ فقالوا: ال، بل من هامتها العظمى، قال أبو بكر: وأي هامتها العظمى أنتم؟ قالوا « 3»

 «ذهل اْلكرب، قال أبو بكر: فمنكم« 5»]من[ 
ال، قال: فمنكم بسِطام  عوف؟ قالوا:« 10»بوادي « 9»ال حّر « 8»له « 7»عوف الذي يقال 

بن « 13»جساس « 12»بن قيس صاحب اللواء ومنتهى اْلحياء؟ قالوا: ال، قال: فمنكم « 11»
« 16»قاتل امللوك « 15»ومان ِ اجلار؟ قالوا: ال، قال: فمنكم احلوفزان « 14»مرة حامي الذمار 

 خلم؟« 18»امللوك من « 17»؟ قالوا: ال، قال: فمنكم أصهار « 16»سالبها أنفسها 
 اْلكرب، أنتم ذهل اْلصغر، فقام« 20»ذهال « 19»قالوا: ال، قال أبو بكر: فلستم إذا 

__________ 
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 ( كرره يف ف اثنيا.1 -1)
 ( شبه اْلشراف ابهلام، وهو مج ِ هامة الرأس، واهلامة: مجاعة الناس.2)
 -وسط النسب والقبيلة( أي من أوساطها، واللهازم أصول اللحيني، مج ِ هلزمة ابلكسر فاستعاره ل3)

 جمم ِ حبار اْلنوار.
 « .قال»( يف ف 4)
 ( زيد من م.5)
 ( يف م: فمنهم: ويف اْلنساب: أفمنكم.6)
 ( يف م: يقول.7)
 ( ليس يف م واْلنساب.8)
 « .اْلحد»( من م واْلنساب، ويف ف 9)
 « .بوادون»( يف م 10)
 مصحفا.« بسكام»( من م، ووق ِ يف ف 11)
 اآليت ليست يف م.« فمنكم»نا إىل ( العبارة من ه12)
 « .حساس»( من اْلنساب، ويف ف 13)
 « .الدمار»( من اْلنساب، ويف ف 14)
 « .احلرقوان»( من م، ويف ف 15)
كذا. وزيد يف اْلنساب: قال: فمنكم أخوال « من ْنده»( من م واْلنساب، ويف ف 16 -16)

 املوك؟ قالوا: ال.
 « .اصهاب»( يف م 17)
 « .بن»ويف ف ( من م، 18)
 ( ليس يف م واْلنساب.19)
 كذا.  -( من اْلنساب، ويف ف وم: ذهل20)

(1/94) 

 

على سائلنا أن « : 3»وجهه فقال « 2»حني بقل « 1»إليه غالم من بين شيبان يقال له دغفل 
الرجل؟ « 7»شيئا، فممن « 6»فأخربانك ومل نكتمك « 6»سألتنا « 5»؛ اي هذا! إنك « 4»نسأله 
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أي « 9»من قريش، فقال الفىت: بخ بخ، أهل الشرف والرائسة، فمن « 8»و بكر: ]أان[ فقال أب
 « :13»من ولد تيم بن مرة، قال « : 12»أنت؟ قال « 11»القرشيني « 10»

الذي مج ِ القبائل من فهر فكان « 15»فمنكم قصي « ! 14»أمكنت وهللا الرامي من صفاء الثغرة 
ال: فمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون يدعى يف قريش جممعا؟ قال: ال، ق

؟ قال: ال، قال: فمن أهل احلجابة أنت؟ قال: ال، قال: فمن أهل الندوة « 17»عجاف « 16»
 «1أنت 

 ؟ قال: ال، قال: فمنكم شيبة
__________ 

 كذا.« ذو غفل»، ويف م « دعقل»( من االنساب، ويف ف 1)
 كذا.« نفل»يف م ( هكذا يف ف واْلنساب، و 2)
 ( ليس يف م، ويف اْلنساب: فقال:3)

 إن على سائلنا أن نسأله ... والعبء ال تعرفه أو حتمله
 « .تسأل»( يف م 4)
 « .إنكم»( يف م 5)
 ( يف م فأخربانكم ومل نكتمكم.6 -6)
 « .فمن»( من م، ويف ف 7)
 ( زيد من م.8)
 ( يف م: فممن.9)
 « .ولد»( يف م 10)
 « .قريشينيال»( يف ف 11)
 « .فقال»( يف م 12)
 « .فقال الفىت»( يف اْلنساب 13)
، ويف النهاية: وأمكنت من سواء الثغرة، « الشغرة»ويف م « الشعرة»( من اْلنساب، ويف ف 14)

 أي وسط الثغرة وهي نقرة النحر فوق الصدر.
 كذا.« من قرا»( من م، ويف ف 15)
 ا بيت ابن الزبعري:كذا، وقد اشتهر يف هذ« سنتون»( ويف م 16)

 عمرو العال هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف
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 كذا.« جياع»عجافا، ويف م »( ويف ف 17)
 ( ليس يف م.18)

(1/95) 

 

يف الليلة « 4»يضيء « 3»املِطلب مِطعم طري السماء الذي كأن وجهه القمر « 2»عبد « 1»احلمد 
ن أهل السقاية؟ قال: ال؛ واجتذب أبو بكر زمام الناقة ؟ قال: ال، قال: فم« 5»الظلماء الداجية 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال الغالم:« 6»فرج ِ إىل 
« 11»حينا وحينا « 11« »10»يدفعه ... يهيضه « 9»درائ « 8»السيل « 7»صادف ]درء[ 

 «12»يصدعه 
علي: « 14»سلم: فقال ثبت! قال: فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه و « 13»أما وهللا ]لقد[ 

 اي أاب« 16»أجل « : 6»فقال ِل « ! 15»فقلت: اي أاب بكر! لقد وقعت من اْلعرايب على ابقعة 
__________ 

 مصحفا.« اجلد»( من م واْلنساب، ووق ِ يف ف 1)
 خِطأ.« بن»( زيد يف م 2)
 « .لظلماءكأن القمر يف وجهه يضيء يف الليلة الداجية ا»كالقمر، ويف اْلنساب »( يف م 3)
 كذا.« ميز»( من م، ويف ف 4)
 مصحفا.« الداحسنة»( من م، ووق ِ يف ف 5)
 ( سقط من م.6)
 ( زيد من اْلنساب.7)
 كذا.« السل»( من م، ويف ف 8)
 « .درا السيل»( هكذا يف ف، ويف م 9)
ه ( هكذا يف ف واْلنساب، ويف م: بضبة، ويف النهاية: ومنه حديث أيب بكر والنسابة: يهيض10)

 ويصدعه، أي يكسره مرة ويشقه أخرى.
( هكذا يف رواية حممد بن بشر عن أابن بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس، ويف رواية 11 -11)

؛ ويف م وف 36و  34/ 1راج ِ اْلنساب « طورا وطورا»أابن بن عثمان عن أابن بن تغلب ... 
 كذا.« حينا وحني»
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 خِطأ.« رعهيف»( من اْلنساب، ويف م: يصرعه، ويف ف 12)
مكانه، وزاد بعده برواية حممد بن بشر عن أابن بن تغلب عن « لو»( زيد من م، ويف اْلنساب 13)

وبرواية أابن بن عثمان عن أابن بن تغلب: لو « ْلخربتك من أي قريش أنت»عكرمة عن ابن عباس 
 ثبت ْلخربتك أنك من زمعات قريش أو ما أان بدغفل.

 « .قال»( يف م 14)
واْلنساب، أي داهية وهي يف اْلصل طائر حذر، إذا شرب نظر مينة ويسرة، ووق ِ يف  ( من ف15)

 م: ايفعة.
 « .اجلس»( هكذا يف ف واْلنساب، ويف م 16)

(1/96) 

 

مث « : 2»قال علي « 2»فوقها طامة، والبالء موكل ابملنِطق، « 1»احلسن! ما من طامة إال ]و[ 
والوقار، فتقدم أبو بكر وكان مقدما يف كل خري فسلم إىل جملس آخر عليهم السكينة « 3»دفعنا 

وقال: ممن القوم؟ فقالوا: من شيبان بن ثعلبة، فالتفت أبو بكر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
« 6»، هؤالء غرر « 5»اي رسول هللا! ما وراء هذا القوم غر « 5»وأمي « 4»فقال: أبيب ]أنت[ 

عمرو وهاىنء بن قبيصة واملثىن بن حارثة والنعمان بن شريك،  بن« 8»، وفيهم مفروق « 7»قومهم 
تسقِطان على « 11»له غديراتن « 10»بن عمرو قد غلبهم مجاال ولساان، وكان « 9»وكان مفروق 

كيف « 5»، ]فقال أبو بكر[ « 13»من أيب بكر « 13»، وكان أدىن القوم جملسا ) « 12»تريبته 
 :مفروق« 15»العدد فيكم؟ فقال « 14»

 «1إان لنزيد
 أبو بكر:« 19»فقال « ! 18»ألف من قلة « 17»على ألف، ولن يغلب 

__________ 
 ( زيد من م.1)
 ( سقط من م.2 -2)
 « .دفعت»( يف م 3)
 ( زيد من م.4)
 « .غر»مكان « عن»( ليست يف اْلنساب، ويف م 5 -5)
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 خِطأ.« عذر»( يف م 6)
 « .الناس»( ويف اْلنساب 7)
 خِطأ.« مقرون»( يف م 8)
 « .معروف»( يف م 9)
 « .كانت»( يف م واْلنساب 10)
 كذا.« غديرات»( يف م 11)
 « .نرقوتية»، ويف م « ترقوتة»( من اْلنساب، ويف ف 12)
 ( ليست يف اْلنساب.13 -13)
 « .فكيف»( من م واْلنساب، ويف ف 14)
 « .قال»( من م واْلنساب، ويف ف 15)
 مصحفا.« ال نزيد»( من م واْلنساب، ووق ِ يف ف: 16)
 « .تغلب»ويف م « تغلب»( من اْلنساب، ويف ف 17)
 كذا.« قبيلة»( هكذا يف ف واْلنساب، ويف م 18)
 « .قال»( يف م 19)

(1/97) 

 

اجلهد ولكل قوم جد، قال أبو بكر: « 3»علينا « 2»؟ قال مفروق « 1»وكيف املنعة فيكم « 1»
غضبا « 6»إان ْلشد ما نكون « : 5»مفروق  ؟ قال« 4»كيف احلرب بينكم وبني عدوكم « 4»

لقاء حني نغضب، وإان لنؤثر اجلياد على اْلوالد، والسالح « 6»حني نلقى، وإان ْلشد ما نكون 
« 9»، لعلك أخو « 8»على اللقاح، والنصر من عند هللا، يديلنا مرة ويديل علينا أخرى « 7»

هو ذا! « 11» صلى هللا عليه وسلم فها بلغكم أنه رسول هللا« 10»قريش! قال أبو بكر: و ]قد[ 
تدعو « 15»، قال: فإىل م « 14»يذكر ذلك « 14»بلغنا أنه « 13»قد « : 12»قال ]مفروق[ 

وحده ال « 19»أدعوكم إىل شهادة أن ال إله إال هللا « : 18»قال « 17»اي أخا قريش! « 16»
 وين، فإن قريشا قدأن تؤوين وتنصر « 20»وأين رسول هللا، و « 20« »19»شريك له 

__________ 
 « .فكيف احلرب بينكم وبني عدوكم»( من اْلنساب، ويف ف وم 1 -1)
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 « .معروف»( يف م 2)
 كذا.« غلبنا»( يف م 3)
 « .املنعة»مكان « النعمة»إال أن يف م « فكيف املنعة فيكم»( من اْلنساب، ويف ف وم 4 -4)
 « .معروف»( يف م 5)
 « .يكون»ف ( من م واْلنساب، ويف 6)
 كذا مصحفا.  -( من م واْلنساب، ووق ِ يف ف: السالم7)
 ( سقط من م.8)
 « .أخا»( من م واْلنساب، ويف ف 9)
 ( زيد من م واْلنساب.10)
 « .إال»( يف اْلنساب 11)
 « .معروف»( زيد من اْلنساب، ويف م 12)
 « .وقد»( ليس يف اْلنساب، ويف م 13)
 مصحفا.« يذكره لك»يف ف ( من م واْلنساب، ووق ِ 14 -14)
 مصحفا.« فللي ما»( من م واْلنساب، ووق ِ يف ف 15)
 « .ندعوا»( من م واْلنساب، ويف ف 16)
فتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجلس وقام أبو بكر رضي هللا عنه »( زيد يف اْلنساب 17)

 « .يظله بثوبه
 « .لمفقال رسول هللا صلى هللا عليه وس»( يف اْلنساب، 18)
 ( سقط من م.19 -19)
 « .وأن حممدا عبده ورسوله وإِل»( يف اْلنساب 20 -20)
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ابلباطل عن احلق، وهللا هو الغين « 3»رسله واستغنت « 2»على أمر هللا فكذبت « 1»تظاهرت 
« 8»اي أخا قريش؟ « 7»ما تدعوان « 6»بن عمرو: إىل « 5»فقال مفروق « 5« . »4»احلميد 

 «ل هللا صلى هللا عليه وسلم ُقْل َتعاَلْوا أَْتُل ما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكمْ فتال رسو 
 « :10»اآلية، قال مفروق 
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فتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِإنَّ اَّللََّ أيَُْمُر « 13»اي أخا قريش؟ « 12»تدعو « 11»وإىل م 
ْحساِن  دعوت وهللا اي أخا قريش إىل مكارم اْلخالق  « :10»اآلية فقال مفروق « 14»اِبْلَعْدِل َواْْلِ

أحب أن يشركه يف الكالم هاىنء بن قبيصة فقال: وهذا « 16»، وكأنه « 15»وحماسن اْلعمال 
هاىنء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا! فقال: قد مسعت مقالتك اي أخا قريش! وإين أرى إن تركنا 

 «19»إلينا جلسته « 18»على دينك جمللس « 17»ديننا واتبعناك 
__________ 

 « .ظاهرت»( يف م واْلنساب 1)
 « .وكذبت»( يف اْلنساب 2)
 ( من م واْلنساب، ويف ف: استعنت.3)
 ( ليس يف م.4)
 « .قال مفروق»، ويف ف « فقال معروف»( من اْلنساب، ويف م 5 -5)
 ( يف ف: وإِل.6)
 كذا.« اتدعوا أيضلو »، ووق ِ يف ف « تدع أيضا»( من اْلنساب، ويف م 7)
 « .فو هللا ما مسعت كالما أحسن من هذا»( زيد يف اْلنساب 8)
 .151آية  6سورة  -( زيد يف م َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاا َواِبْلواِلَدْيِن ِإْحساانا 9)
 « .معروف»( يف م 10)
 « .ما»( من اْلنساب، ويف ف 11)
 « .تدعوان»( يف اْلنساب 12)
 « .غريه: فو هللا ما هذا من كالم أهل اْلرض مث رجعنا إىل روايتنا زاد فيه»( ويف اْلنساب 13)
 .90آية  16( سورة 14)
 « .ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك»( زيد يف اْلنساب 15)
 « .فكأنه»( يف م 16)
 « .أتباعك»( يف م 17)
 « .مبجلس»( هكذا يف اْلنساب، ويف م 18)
 « .آخر له أول وال»( زيد بعده يف اْلنساب 19)
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« 4»م ِ العجلة، ومن ورائنا « 3»يف العواقب، وإمنا تكون الزلة « 2»يف الرأي وقلة فكر « 1»زلة 
عليهم عقدا ولكن ترج ِ ونرج ِ وتنظر وننظر، وكأنه أحب أن يشركه « 6»أن نعقد « 5»قوم نكره 

« ! 8»وصاحب حربنا  املثىن بن حارثة فقال: وهذا املثىن بن حارثة شيخنا« 7»يف الكالم « 7»
جواب هاىنء بن قبيصة يف تركنا « 9»فقال املثىن: قد مسعت مقالتك اي أخا قريش! واجلواب هو 

، فقال « 14»وإمنا نزلنا بني ضرتني « 13»]على دينك[ « 12»إايك « 11»ديننا واتباعنا « 10»
أهنار كسرى ومياه ؟ قال: « « 16»الضراتن « 15»ما هااتن »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 إمنا نزلنا على عهد أخذه« 18»، و « 17»العرب 
__________ 

 « .أنه زلل»( يف اْلنساب 1)
 « .نظر»( يف م واْلنساب 2)
 خِطأ.« الذلة»( من م واْلنساب، ويف ف 3)
 كذا.« رأينا»( من م واْلنساب، ويف ف 4)
 خِطأ.« نكرة»( من م واْلنساب، ويف ف 5)
 « .نعقله»ويف ف  ( من م واْلنساب،6)
 ( ليس يف اْلنساب.7 -7)
 كذا ابلزاي.« حزبنا»( هكذا يف اْلنساب، ويف م 8)
 « .فيه»( يف اْلنساب 9)
 كذا.« كنا»( يف م 10)
 « .متابعتك»( يف اْلنساب 11)
 ( ليس يف اْلنساب.12)
 ( زيد من م واْلنساب.13)
 مامة والشامة.ضريت الي»كذا، ويف اْلنساب « صرتيني»( من م، ويف ف 14)
 « .هذان»( من اْلنساب، ويف ف وم 15)
يف الدالئل: بني صريين » 38/ 1ويف هامش اْلنساب « الضرابن»( هكذا يف اْلنساب، ويف م 16)

وذكره بن اْلثري يف النهاية )ص « أحدمها اليمامة واْلخرى السمامة فقال له ... وما هذان الصريان
 ي ر( اه .

أما ما كان من أهنار كسرى فذنب صاحبه غري مغفور وعذره غري مقبول، ف»( زيد يف اْلنساب 17)
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 « .وأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول
 « .أان»( زيد بعده يف اْلنساب 18)

(1/100) 

 

هذا اْلمر الذي « 3»وال نؤوي حمداث، وإين أرى « 2»حندث حداث « 2»ال « 1»علينا كسرى 
 «تدعو

امللوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا، فقال « 5»مما تكرهه « 5»ليه إ
إن دين « 7»]ابلصدق، و[ « 6»ما أسأمت يف الرد إذ أفصحتم »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

قليال حىت  من مجي ِ جوانبه، أرأيتم إن مل تلبثوا إال« 10»هللا « 9»ينصره إال من أحاطه « 8»هللا لن 
فقال النعمان بن « يورثكم هللا أرضهم ودايرهم وأمواهلم، ويفرشكم نساءهم، أتسبحون هللا وتقدسونه؟

 ، قال:« 11»شريك: اللهم! نعم 
راا َوَنِذيراا َوداِعياا ِإىَل اَّللَِّ إبِِْذنِِه َوسِ  راجاا فتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِإانَّ َأْرَسْلناَك شاِهداا َوُمَبشِّ

]اي أاب » مث هنض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قابضا على يد أيب بكر وهو يقول: « 12»ُمِنرياا 
بعض « 14»أخالق يف اجلاهلية ما أشرفها با يدف ِ هللا أبس بعضهم عن « 13»أية « 7»بكر[ 

«15. » » 
__________ 

 « .أن»( زيد يف اْلنساب 1)
 « .دث حديثاحي»( من م واْلنساب، ويف ف 2 -2)
 « .تدعوان»( يف اْلنساب 3)
 « .اي قرشي»( زيد يف اْلنساب 4)
 « .مبا يكرهه»( من م واْلنساب، ويف ف 5 -5)
 « .فصحتم»ويف ف « نصحتم»( من اْلنساب، ويف م 6)
 ( زيد من م واْلنساب.7)
 مصحفا.« ملن»( التصحيح من اْلنساب، ووق ِ يف ف وم 8)
 « .حاطه»( يف اْلنساب 9)
 ( ليس يف م واْلنساب.10)
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 « .ذاك»( يف اْلنساب 11)
 .46و  45آية  33( سورة 12)
 « .ايت»( هكذا يف اْلنساب، ويف م 13)
 « .من»( من اْلنساب، ويف ف وم 14)
وبا يتحاجزون فيما بينهم، قال: فدفعنا إىل جملس اْلوس واخلزرج فما »( زيد بعده يف اْلنساب 15)

 صلى هللا عليه وسلم، قال: فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنضنا حىت ابيعوا رسول هللا
 وقد سر مبا كان من أيب بكر ومعرفته أبنسابم.

(1/101) 

 

صلى هللا عليه وسلم أن يعرض « 2»رسول هللا « 2»إن هللا جل وعال أمر « : 1»قال ]أبو حامت[ 
به شيئا، وينصروه ويصدقوه؛ « 3» يشركوا نفسه على قبائل العرب يدعوهم إىل هللا وحده، وأن ال

إين رسول هللا إليكم! »فكان مير على جمالس العرب ومنازهلم، فإذا رأى قوما وقف عليهم وقال: 
؛ وخلفه عبد العزى أبو هلب بن عبد املِطلب عمه « أيمركم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وتصدقوين

حىت أتى كندة يف منازهلم فعرض عليهم نفسه  -كذابال تقبلوا منه، فإنه  « 1»يقول: ]اي قوم[ 
بنو « 1»ودعاهم إىل هللا، فأبوا أن يستجيبوا له؛ مث أتى كلبا يف منازهلم فكلم بِطنا منهم ]يقال له[ 

اي بين عبد هللا! إن هللا قد أحسن اسم أبيكم، إين »عبد هللا، فجعل يدعوهم حىت أنه ليقول هلم: 
« 1»فذ أمره، فلم يقبلوا منه؛ مث أتى بين حنيفة يف منازهلم فردوا ]عليه[ فاتبعوين حىت أن« 4»رسوله 

عامر بن « 5»عليه منهم؛ مث أتى بين « 1»ما كلمهم به، ومل يكن من قبائل العرب أعنف ]ردا[ 
منهم: إن اتبعناك وصدقناك فنصرك هللا ]مث « 6»صعصعة يف منازهلم فدعاهم إىل هللا، فقال قائل 

بعدك؟ فقال رسول هللا صلى هللا « 5»لنا اْلمر ]من[ « 7»ى من خالفك أيكون[ أظهرك هللا عل
حنوران « 10»، فقالوا: أهندف « « 9»يضعه حيث يشاء « 8»هللا « 5»اْلمر إىل »عليه وسلم؛ 

 دونك فإذا« 11»للعرب 
__________ 

 ( زيد من م.1)
 « .ورسوله»( يف م 2 -2)
 « .يشرك»( من م، ويف ف 3)
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 « .رسول»، ويف ف ( من م4)
 ( ليس يف م.5)
يقال له بيحرة بن فراس وهللا لو أين أخذت هذا الفىت من قريش » 232/ 2( كذا، ويف الِطربي 6)

ْلكلت به العرب، مث قال له: أرأيت إن حنن اتبعناك على أمرك مث أظهرك هللا على من خالفك أيكون 
 انتهى.« لنا اْلمر من بعدك؟ قال: اْلمر إىل هللا

 فقط.« وأظهر»( زيد من الِطربي، ويف م 7)
 « .هلل»( يف م 8)
 « .شاء»( يف م 9)
 كذا.« هندب»( كذا يف م والِطربي، ويف م 10)
 خِطأ.« العرب»( التصحيح من م والِطربي، ويف ف 11)

(1/102) 

 

 ال حاجة لنا يف هذا من أمرك.« ! 1»ظهرت كان اْلمر يف غريان « 1»
ه وسلم حيضر املوسم فيعرض نفسه على من حضر من العرب، فبلغ وكان رسول هللا صلى هللا علي

صلى هللا عليه وسلم العقبة وإذا رهط منهم رموا اجلمرة، فاعرتضهم رسول هللا « 2»]رسول هللا[ 
« أمن مواِل يهود؟« : »4»من اخلزرج، قال « : 3»قالوا « ممن أنتم؟»صلى هللا عليه وسلم وقال: 

بعثه هللا به، فقال بعضهم لبعض: اي قوم! إن هذا الذي كانت اليهود  قالوا: نعم، فكلمهم ابلذي
شيء قالوا: إمنا ننتظر « 5»إذا كان بينهم « 2»]يدعوننا به أن خيرج يف آخر الزمان، وكانت اليهود[ 

 «1قتل « 9»يقتلكم « 8»اآلن « 7»يبعث « 6»نبيا 
هللا صلى هللا عليه وسلم: نرج ِ إىل قومنا فنتبعه ونظهر عليكم معه، مث قالوا لرسول « 11»عاد ومثود 

إان قد تركنا قومنا على خالف فيما « ! 2»أرغبنا ]فيك[ « 12»وخنربهم ابلذي كلمتنا به، فما 
ما بينهم، وسنرج ِ إليهم ابلذي مسعنا منك، « 13»بينهم، ال نعلم حيا من العرب بينهم من العداوة 

 بينهم ويؤلف بني« 14»لعل هللا يقبل بقلوبم ويصلح بك ذات 
__________ 

 ( كذا يف ف وم، ويف السرية: فإذا أظهرك هللا كان اْلمر لغريان.1 -1)
 ( من م.2)
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 « .قال»( من م، ويف ف 3)
 « .فقال»( يف م 4)
 « .وبينهم»( زيد يف م 5)
 « .نيب»( يف م 6)
 « .هللا»( زيد يف ف 7)
 « .إال أن»( من م، ويف ف 8)
 « .بقتلكم»ويف م « نقتلكم»( يف سرية ابن هشام 9)
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا هلم إن نبيا مبعوث اآلن، قد أظل »ويف السرية « قبل»( يف م 10)

 « .زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل
 « .إرم»( يف م والسرية 11)
 « .فلما»( من م، ويف ف 12)
 ومل تكن الزايدة يف م فحذفناها.« و»( زيد يف ف 13)
 « .ما»م  ( يف14)

(1/103) 

 

« 2»على أمر واحد فال رجل أعز منك؛ مث « 1»قلوبم وأن جيتمعوا ]على أمرك! فإن جيتمعوا[ 
قد كرب « 4»املدينة فأفشوا ذلك فيهم، وملا رج ِ حاج العرب كان لبين عامر شيخ « 3»قدموا إىل 

انوا إذا رجعوا سأهلم عما  ، فك« 6»، ال يستِطي ِ أن يوايف معهم املوسم وكان من أمرهم مبكان « 5»
« 3»قال هلم « 9»عما « 8»، فأخربوه « 7»كان يف مومسهم ذلك، فلما كان ذلك العام سأهلم 

« 10»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودعاهم إليه، فوض ِ الشيخ يده على رأسه وقال: اي بين 
ما تقّوهلا « 14» ؟ فو هللا« 13»من مِطلب « 12»؟ هل لذانابها « 11»عامر! هل هلا من تالف 

 وإهنا حلق! وحيكم! أين غاب عنكم رأيكم!« 14»إمساعيلي 
 صوات وال يرون شخصه يقول:« 16»مبكة ]ابلليل[ « 15»ومسعت قريش 

 ال خيشى خالف املخالف« 19»من اْلمر « ... 18»يسلم السعدان يصبح حممد « 17»فإن 
__________ 

 ( ما بني احلاجزين من م.1)
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 « .فلما» ف ( من م، ويف2)
 ( ليس يف م.3)
 مصحفا.« شيء»( من م، ووق ِ يف ف 4)
 « .أكرب»( من م، ويف ف 5)
 « .ما كان»( يف م 6)
 « .فسأهلم»( من م، ويف ف 7)
 « .اخلرب»( زيد يف م 8)
 « .وعما»( يف ف 9)
 خِطأ.« برسول هللا»ويف ف « ابن»( من الِطربي، ويف م 10)
 خِطأ. «ثالث»( من م والِطربي، ويف ف 11)
 مصحفا، وموضعه يف م بياض.« ، ووق ِ يف ف لزابابهتا232/ 2( التصحيح من الِطربي 12)
 مصحفا.« مكلبه»( من م والِطربي، ووق ِ يف ف 13)
« ما يقوهلا إال إمساعيلي»ويف م « ما يقوهلا إال إمساعيل»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 14 -14)
. 
 كذا.« قريشا»( من م، ويف ف 15)
 من م. ( زيد16)
 « .إن»( من وفاء الوفاء، ويف ف 17)
 « .حممدا»( من م، ويف ف 18)
 « .إال من»( هكذا يف ف، ويف م 19)

(1/104) 

 

 وهو يقول:« 2»من السعدان لفعلنا وفعلنا، فسمعوا من القائل « 1»فقالت قريش: ]لو علمنا[ 
 رففيا سعد سعد اْلوس كن أنت مانعا ... واي سعد سعد اخلزرجني الغِطا

 عارف« 4»إىل داعي اهلدى وَتنيا ... على هللا يف الفردوس زلفة « 3»أجيبا 
 «6»هللا للِطالب اهلدى ... جنان من الفردوس ذات رفارف « 5»فإن ثواب 

 سعد ابن عبادة. -سعد بن معاذ، وسعد اخلزرج -« 7»به سعد اْلوس « 7»يريد « السعدان»
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 ذكر بيعة العقبة اْلوىل

 « «8»َحد بن أيب عون الرازي حدثنا حممد بن أ
 «ثنا عمار بن احلسن

 ثنا
__________ 

 كذا.« القائلة»( وق ِ يف ف وم 1)
 « .انصرا» 1621( ليس يف م، ويف وفاء الوفاء/ 2)
 « .أجبنا»( من م، ويف ف 3)
 « .منية»( يف وفاء الوفاء 4)
 كذا.« تواب»( من م، ويف ف 5)
يف التاريخ اْلوسط للبخاري: إن أهل مكة مسعوا »ا نصف ( كذا، وقد ذكرها يف وفاء الوفاء مب6)

 هاتفا يهتف قبل إسالم سعد بن معاذ:
 فإن يسلم السعدان يصبح حممد ... مبكة ال خيشى خالف املخالف

 فيا سعد سعد اْلوس كن أنت انصرا ... واي سعد سعد اخلزرجني الغِطارف
 وس منية عارفأجيبا إىل داعي اهلدى وَتنيا ... على هللا يف الفرد

 ( سقط من م.7 -7)
كذا، وقد ذكره املؤلف يف الثقات )املخِطوطة « الرابِل»ويف م « الراي»( نسبة إىل الري، ويف ف 8)

( يف ترمجة عمار بن احلسن، وفيه: كان أصله من الري فانتقل إىل نسا وسكنها،.. مسعت 142/ 4
وفيه: حممد بن أَحد ابن  311/ 1يخ بغداد أَحد بن حممد بن احلسن النسوي ... ، وله ترمجة يف اتر 
أن حممد بن أَحد بن عبد هللا ابن « بلغين»عبد هللا بن أيب عون، أبو جعفر النوي ... ، ويف آخرها 

أيب عون، أبو جعفر النوي ... ويف آخرها بلغين: أن حممد بن أَحد بن عبد هللا بن أيب عون مات سنة 
 « .ثالث عشرة وثالمثائة

والثقات  399/ 7والتصحيح من التهذيب « عمار»مكان « عمارة»من م، ويف ف  ( سقط9 -9)
4 /142. 

(1/105) 

 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



بن أيب حبيب عن مرثد « 1»يزيد « 3»أخربين « 2»بن الفضل عن ابن إسحاق ]قال[ « 1»سلمة 
عن عبادة بن الصامت قال: كنا « 5»عن عبد الرَحن بن عسيلة الصناحبي « 4»بن عبد هللا اليزين 

يف العقبة اْلوىل، فبايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بيعة النساء « 6»ين عشر ]رجال[ اث
، وال نزين، وال نقتل أوالدان، وال أنيت ببهتان « 7»وال نسرق « 7»ال نشرك ابهلل شيئا، « 2»]أن[ 

من غشي من ذلك فله اجلنة، و « 9»يف معروف؛ فمن ويف « 8»نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه 
 شيئا فأمره إىل هللا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

قال أبو حامت: فلما كان املوسم جعل النيب صلى هللا عليه وسلم يتب ِ القبائل يدعوهم إىل هللا، 
صلى هللا عليه « 11»عشر نقيبا من اْلنصار فقالوا: اي رسول هللا « 10»فاجتم ِ عنده ابلليل اثنا 

الذي « 13»ال يتهيأ ]لنا[ « 13»هذه ]أن[ « 12»خناف إن جئتنا على حالك إان « 11»وسلم 
العام املقبل، فبايعهم النيب صلى هللا عليه « 16»الساعة وميعادان « 15»ولكن نبايعك « 14»نريد 

 وسلم ]على[ أن ال يشركوا
__________ 

 ( له ترمجة يف التقريب فراجعه.1)
 ( زيد من م.2)
 .« أخربان»( يف م 3)
 كذا، وله ترمجة يف التقريب.« . الري»( يف م 4)
 فراجعه. 229/ 6( له ترمجة يف التهذيب 5)
 ( زيد من الِطربي.6)
 ( ليس يف م.7 -7)
 « .نعصي»( من م، ويف ف 8)
 « .وافا»( من م، ويف ف 9)
 خِطأ.« أثىن»( من م، ويف ف 10)
 ( ليس يف م.11 -11)
 « .ذلك»( من م، ويف ف 12)
 م. ( زيد من13)
 « .ال يزيد»( من م، ويف ف 14)
 خِطأ.« ينابعك»( من م، ويف ف 15)
 « .معادان»( من م، ويف ف 16)
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شيئا، وال يسرقوا، وال يزنوا، وال يقتلوا أوالدهم، وال أيتوا ببهتان يفرتونه بني أيديهم « 1»ابهلل 
ذلك شيئا فأمره إىل هللا، إن  وأرجلهم، وال يعصونه يف معروف؛ فمن وىف فله اجلنة، ومن غشي من

 شاء غفر له وإن شاء عذبه.
أسعد بن زرارة بن عدس وهو أبو أمامة، « 3»وثالثة أنفس: « 2»وأمساؤهم: منهم من بين النجار 

 وعوف ومعاذ ابنا احلارث بن رفاعة.
وذكوان بن « 5»بن مالك بن العجالن « 2»راف ِ « : 4»بن عامر بن زريق « 4»ومن بين زريق 

 « .6»د قيس بن خالدة عب
 اخلزرج.« 8»بن عمر بن عوف بن « 8»عوف « : 7»ومن بين غنم 

« 8»ابن يزيد « 8»عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم وأبو عبد الرَحن « : 9»ومنهم القوافل 
 ومن بين سامل بن عوف: عباس بن عبادة بن نضلة.« . 10»بن ثعلبة حليف هلم من بلى 

 عقبة بن عامر بن« : 12»بن سعيد. مث من بين حرام « 11»ومن بين سلمة ]جعد[ 
__________ 

 « .به»( كذا يف ف، ويف م 1)
 ومل تكن الزايدة يف م فحذفناها.« و»( زيد يف ف 2)
 « .ثالثة أنفس»مكان « أانس»( يف م 3)
 « .العجالن»( سقط من م، ووق ِ مكانه 4 -4)
 « .عجالن»( من م والِطربي، ويف ف 5)
 « .خلدة»ِطربي ( يف ال6)
 خِطأ.« عيم»( يف م 7)
 ( ليس يف م.8 -8)
 خِطأ.« القراقلة»ويف ف « القوافلة»( من الِطربي، ويف م 9)
 خِطأ.« يلي»( من م والِطربي، ويف ف 10)
 ( زيد من م.11)
 خِطأ.« حزام»( من م، ويف ف 12)
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 « .بن عمرو بن سواد« 3»عامر بن حديدة « 2»وقِطبة بن « 1»انيب 
 بن التيهان وامسه مالك وعومي بن ساعدة.« 6»أبو اهليثم « : 5»ن بين عبد اْلشهل بن جشم وم

اخلرب وفشا ذكر اْلسالم ابملدينة، فكان الواحد بعد « 7»مث رجعوا إىل قومهم ابملدينة وأخربوهم 
سلم مث اْلنصار خيرج من املدينة إىل مكة، فيؤمن برسول هللا صلى هللا عليه و « 9»الواحد من « 8»

دار من دور اْلنصار إال وفيها « 11»مجاعة حىت مل تبق « 10»ينقلب إىل أهله، فيسلم إبسالمه 
 رهط من املسلمني يظهرون اْلسالم.

أن يرتك بعضهم يؤم بعضا، فبعث رسول هللا صلى « 12»مث اختلف اْلوس واخلزرج يف الصالة وأبوا 
، وذلك أهنم كتبوا إىل رسول هللا صلى « 13»اعة هللا عليه وسلم إىل املدينة مصعب بن عمري م ِ مج

مصعب بن « 14»هللا عليه وسلم يسألونه أن يبعث عليهم رجال من أصحابه يفقههم يف الدين، فنزل 
 بن زرارة، فكان أييت به دور اْلنصار« 15»عمري على أسعد 

__________ 
 « .ابي»ويف م « اني»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 1)
 خِطأ.« من»ربي، ويف ف ( من م والِط2)
 خِطأ.« حديرة»( من م والِطربي، ويف ف 3)
 كذا.« سوادة»( هكذا يف ف والِطربي، ويف م 4)
 كذا.« احلشم»( من م، ويف ف 5)
 خِطأ.« اهليتم»( من م والِطربي، ويف ف 6)
 « .أخربهم»( يف م 7)
 خِطأ.« يعبد»( من م، ويف ف 8)
 « .و»( يف م 9)
 خِطأ. «ابسالمة»( من م، ويف ف 10)
 « .مل يبق»( من م، ويف ف 11)
 « .أبو»( من م، ويف ف 12)
 « .مجيعه»( من م، ويف ف 13)
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 « .فبعث»( يف م 14)
 « .سعد»( من م والِطربي، ويف ف 15)

(1/108) 

 

منهم دخل يف اْلسالم، وكان إسالم « 2»القرآن، ويفقه من كان « 1»فيدعوهم إىل هللا ويقرأ عليهم 
، وذلك أنه خرج م ِ أسعد بن زرارة إىل « 4»سيد بن حضري على يد مصعب وأ« 3»سعد بن معاذ 

بن معاذ « 6»من املسلمني، فبلغ ذلك ]سعد[ « 5»حائط من حوائط بين النجار معهما رجال 
فقال ْلسيد بن حضري: ائت هذا الرجل، فلوال أنه م ِ أسعد بن زرارة وهو ابن خاليت كما علمت  

عليه « 7»يد بن حضري حربته مث خرج حىت أتى مصعبا فوقف كنت أان أكفيك شأنه! فأخذ أس
قال أسعد ملصعب حني نظر إىل أسيد: هذا أسيد! من سادات قوم « 6»و ]قد[ « 7»متشتما 

بن « 9»، له خِطر وشرف، فلما انتهى إليهما تكلم بكالم فيه بعض الغلظة، فقال له مصعب « 8»
أو خالفك أعفيناك « 10»لته، وإن كرهت شيئا أو جتلس فتسم ِ؟ فإن مسعت خريا قب« : 9»عمري 

وجلس، فتكلم مصعب ابْلسالم وتال « 11»ركز حربته « 11»عنه، قال أسيد: ما بذا أبس، مث 
القرآن، قال أسيد: ما أحسن هذا القول! مث أمره فتشهد شهادة احلق، وقال هلم: كيف « 12»عليه 

رج ِ إىل بىن « 13»ق وترك ِ ركعتني، ففعل و أفعل؟ فقال له: تغتسل وتِطهر ثوبك وتشهد شهادة احل
 مكاهنما، فلما« 14»عبد اْلشهل وثبتا 

__________ 
 ( سقط من م.1)
 « .رجال»( زيد يف م 2)
 خِطأ.« زرارة»( من م والِطربي، ويف ف 3)
 « .بن عمري»( زيد يف م 4)
 « .رجل»( يف م 5)
 ( زيد من م.6)
 كذا.« عليهم متبسما»( يف م 7 -7)
 « .قومي»م ( يف 8)
 ( سقط من م.9 -9)
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 « .شرا»( من م، ويف ف 10)
 مصحفا.« ذكر حديثه»( من م والِطربي، ووق ِ يف ف 11 -11)
 « .عليهم»( يف م 12)
 « .مث»( يف م 13)
 « .ابات»( يف م 14)

(1/109) 

 

مقبال قال: أحلف ابهلل لقد رج ِ إليكم أسيد بغري الوجه الذي « 2»]بن معاذ[ « 1»رآه سعد 
ب به من عندكم! فلما وقف عليه قال له سعد: ما وراءك؟ قال: كلمت الرجلني فكلماين بكالم ذه

ذلك، وقد بلغين أن بين حارثة قد مسعوا مبكان أسعد فاجتمعوا « 3»رقيق، وزعما أهنما سيرتكان 
 «وهو ابن خالتك، فإن كان لك به حاجة« 6»وإمنا يريدون بذلك إحقارك « 5»لقتله « 4»

فوثب سعد وأخذ احلربة من يدي أسيد وقال: ما أراك أغنيت شيئا! مث خرج حىت جاءمها فأدركه، 
وقد قال أسعد ملصعب حني رأى سعدا: هذا وهللا سيد من وراءه! إن « 8»ووقف عليهما متشتما 

، فأبلى هللا فيه بالء حسنا، فلما وقف « 11»اثنان من قومه « 10»مل خيتلف عليه « 9»اتبعك 
وضعفاءان وهللا لوال ]ما[ « 12»يسفه شبابنا « 12»عد بن زرارة: أجئتنا بذا الرجل سعد قال ْلس

مصعب: أو « 13»بيين وبينك من الرحم ما تركتك وهذا! فلما فرغ سعد من مقالته قال ]له[ « 2»
فركز حربته « 14»جتلس فتسم ِ؟ فإن مسعت خريا قبلته وإن خالفك شيء أعفيناك، قال: أنصفت، 

 س، فكلمه ابْلسالم وتال عليهمث جل« 14»
__________ 

 « .أسعد»( يف م 1)
 ( زيد من م.2)
 كذا.« . استيزا كان»( من م، ويف ف 3)
 « .فأمجعوا»( يف م 4)
 « .لقتلة»( من م، ويف ف 5)
 « .احتقاركم»( يف م 6)
 كذا.« حاجة»( يف م وف 7)
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 كذا.« متشمتا»ويف م « مشتما»( من الِطربي، ويف ف 8)
 « .ابيعك»ف  ( ويف9)
 « .عليك»( كذا يف م، ويف ف 10)
 « .قومك»( من م، ويف ف 11)
 مصحفا.« تسفه شيئا بنا»( من م، وق ِ يف ف 12 -12)
 ( من م فقط.13)
 خِطأ.« فذكر حديثه»( يف م 14 -14)

(1/110) 

 

القرآن، فقال سعد: ما أحسن هذا! نقبله منك ونعينك عليه، كيف تصنعون إذا دخلتم يف هذا 
« 1»ْلمر؟ قال: تغتسل وتِطهر ثوبك وتشهد شهادة احلق وترك ِ ركعتني، ففعل، مث خرج ]سعد[ ا

بغري الوجه « 3»بين عبد اْلشهل، فلما رأوه قالوا: وهللا لقد رج ِ إليكم سعد « 2»حىت أتى « 2»
بين « 1»؟ قال ]اي[ « 5»قالوا: مما جئت « 5»الذي ذهب به من عندكم! فلما وقف عليهم « 4»

« 5»فإن « 6»اْلشهل كيف تعلمون رأيي فيكم وأمري عليكم؟ قالوا أنت خريان رأاي، ]قال[  عبد
وتشهدوا أن حممدا رسول « 7»رجالكم ونسائكم علّي حرام حىت تؤمنوا ابهلل وحده « 5»كان كالم 

عبد اْلشهل رجل وال امرأة إال « 8»هللا وتدخلوا يف دينه، فما أمسى من ذلك اليوم يف دار بين 
 أسلم.« 9»

 
 وأول مجعة مجعت ابملدينة

من حرة « 10»مجعها أبو أمامة أسعد بن زرارة وهم أربعون رجال يف روضة يقال هلا نقي ِ اخلضمات 
 بعد إذا« 12»بين بياضة، فكان كعب بن مالك يقول فيما « 11»

__________ 
 ( من م فقط.1)
 « .إىل»( يف م 2 -2)
 خِطأ.« سعدا»( من م، ويف ف 3)
 كذا.« الواجه»يف ف وم ( 4)
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 ( ليس يف م.5 -5)
 ( زيد من م والِطربي.6)
 خِطأ.« واحدة»( من م، ويف ف 7)
 ( ليس يف م.8)
 « .حىت»( يف م 9)
نقي ِ ابلفتح مث الكسر وايء ساكنة »وفيه  312/ 8( التصحيح من معجم البلدان للياقوت 10)

 كذا.« اخلصمات»ة أيب أمامة، ويف ف وعني مهملة، وهو نقي ِ اخلضمات وهكذا يف اْلصابة يف ترمج
 مصحفا.« حدة»( التصحيح من م، ويف ف 11)
 خِطأ.« قيما»( من م، ويف ف 12)

(1/111) 

 

 هللا على أيب أمامة أسعد بن زرارة!.« 1»مس ِ اآلذان يوم اجلمعة: رَحة 
 

 ذكر اْلسراء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة املعراج
وعمران بن موسى بن « 3»وأَحد بن علي بن املثىن التميمي « 2»الشيباين أخربان احلسن بن سفيان 

قالوا ثنا هدبة بن خالد القيسي ثنا مهام ابن حيىي ثنا قتادة عن أنس بن مالك « 3»جماش ِ السختياين 
أان يف « 4»بينا »بن صعصعة أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: 

فشق ما بني هذه إىل هذه « 5»]جربيل[ « 4»مضِطج ِ إذ أاتين  -قال يف احلجر ورمبا -احلِطيم
مث « 7»إمياان وحكمة فغسل قليب مث أعيد، « 6»فاستخرج قليب مث أتيت بِطست من ذهب مملوءة 

عند أقصى طرفه، فحملت عليه، « 8»بدابّة دون البغل وفوق احلمار، يض ِ خِطوة « 7»أتيت 
 «9»فانِطلق يب جربيل حىت أتى 

__________ 
 « .رحم»( يف م 1)
( يف م النساي، ويف لسان امليزان: الفسوي؛ وهو أبو العباس الشيباين النسوي صاحب املسند 2)

الكبري واْلربعني، مس ِ إسحاق وحيىي بن معني، ومس ِ تصانيف ابن أيب شيبة منه ومس ِ أكثر املسند من 
 .703/ 2راج ِ تذكرة احلفاظ  -مهاإسحاق، وحدث عنه ابن خزمية وأبو حامت بن حبان وغري 
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 ( سقط من م.3 -3)
مكان: « مضِطجعا»ويف م وف « . بينا أان انئم يف احلجر إذ جاءين»( يف سرية ابن هشام 4 -4)

 مضِطج ِ.
 ( زيد من السرية.5)
 « .مملوءا»( يف م 6)
 « .أتى»ويف سرية ابن هشام « فأوتيت»ويف م « مث أوتيت»( يف ف 7 -7)
 خِطأ.« حضوه»ف  ( من م، ويف8)
ومل يذكر املصنف إسراءه صلى هللا عليه وسلم إىل املسجد اْلقصى « أاتين»( من م، ويف ف 9)

( 246/ 1وصالته فيه، وقد ذكره ابن هشام وغريه، قال ابن هشام يف سريته )بامش الروض اْلنف 
السالم معه حىت قال احلسن يف حديثه: فمضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومضى جربيل عليه »

انتهى به إىل بيت املقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى يف نفر من اْلنبياء فأمهم رسول هللا 
 إخل. -صلى هللا عليه وسلم فصلى بم مث أتى إبانءين يف أحدمها مخر واآلخر لنب

(1/112) 

 

 ومن معك؟« : 1»السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل 
اجمليء جاء! ففتح، « 3»حممد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبا به! فنعم « : 2»ال ق

 «فلما
 «خلصت إذا

السالم مث « 5»هذا أبوك آدم فسلم عليه، قال: فسلمت عليه، فرد ]على[ « : 1»فيها آدم، فقال 
ماء الثانية فاستفتح، الس« 5»قال: مرحبا ابالبن الصاحل والنيب الصاحل! مث صعد يب حىت ]أتى[ 

 قيل: ما هذا؟
قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبا به! فنعم 

فلما خلصت إذا حنن بعيسى وحيىي ومها ابنا اخلالة، قال: هذا حيىي « 5»اجمليء جاء! ففتح ]له[ 
: مرحبا ابْلخ الصاحل والنيب الصاحل! مث فسلمت وردا، مث قاال« : 6»وعيسى فسلم عليهما، قال 

إىل السماء الثالثة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جربيل؟ قيل: ومن معك؟ « 6»يب « 7»صعد 
قال: حممد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبا به! فنعم اجمليء جاء! ففتح، فلما خلصت 
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فسلمت عليه فرد، مث قال: مرحبا ابْلخ  هذا يوسف فسلم عليه، قال:« : 8»إذا يوسف، قال 
جربيل، « : 9»الصاحل والنيب الصاحل! مث صعد يب إىل السماء الرابعة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال 

به! فنعم « 10»حممد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبا « : 8»قيل: ومن معك؟ قال 
 اجمليء جاء! ففتح،

__________ 
 . «قال»( يف م 1)
 خِطأ.« قيل»( يف م 2)
 « .فبلغ»( يف م 3)
 « .خلصته وإذا»( يف م 4 -4)
 ( زيد من م.5)
 ( ليس يف م.6)
 « .صعدا»( يف م 7)
 « .قيل»( يف م 8)
 « .فقال»( يف فم 9)
 « .فمرحبا»( يف م 10)

(1/113) 

 

مث قال:  ، قال: فسلمت عليه فرد،« 1»فلما خلصت فإذا إدريس، قال: هذا إدريس فسلم ]عليه[ 
السماء اخلامسة فاستفتح، « 1»حىت ]أتى[ « 1»مرحبا ابْلخ الصاحل والنيب الصاحل! مث صعد ]يب[ 

 فقيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال:
به! فنعم اجمليء جاء! ففتح، فلما « 3»وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبا « : 2»حممد، قيل 

 هذا هارون فسلم عليه، قال:إذا بارون، قال: « 4»خلصت 
، مث قال: مرحبا ابْلخ الصاحل والنيب الصاحل! مث صعد يب ]حىت[ « 5»فسلمت عليه فرد السالم 

 السماء السادسة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل:« 6»أتى « 1»
اجمليء « 7»مرحبا به! فنعم « : 2»ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل 

جاء، ففتح، فلما خلصت فإذا موسى، قال: هذا موسى فسلم عليه، قال: فسلمت عليه فرد و 
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ما يبكيك؟ قال: « : 9»قال: مرحبا ابْلخ الصاحل والنيب الصاحل! فلما جتاوزت بكى، قال « 8»
 يدخلها من أميت، مث صعد يب حىت« 10»أبكي ْلن غالما بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن 

السماء السابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، « 11»]أتى[ 
 به! فنعم اجمليء جاء! ففتحت، فلما« 12»قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل مرحبا 

__________ 
 ( زيد من م.1)
 « .قال»( يف م 2)
 « .فمرحبا»( يف م 3)
 إىل هنا.« . ذا إدريسفإ»( تكررت العبارة يف ف من 4)
 ( سقط من م.5)
 « .إىل»( من م، ويف ف 6)
 « .فلنعم»( يف م 7)
 « .مث»( يف م 8)
 « .و»وزيد بعده « قيل»( يف م 9)
 « .مما»( من م، ويف ف 10)
 ( زيد من م.11)
 « .فمرحبا»( يف م 12)

(1/114) 

 

فسلمت عليه « 3»، قال:[ هذا أبوك إبراهيم فسلم ]عليه« : 2»، قال « 1»خلصت إذا إبراهيم 
« 5»إىل سدرة املنتهى فإذا « 4»فرد السالم، مث قال: مرحبا ابلنيب الصاحل واالبن الصاحل! مث رفعت 

 مثل قالل هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال:« 6»نبقها 
]اي[ « 7»هذه سدرة املنتهى، قال، فإذا أربعة أهنار: هنران ظاهران وهنران ابطنان، فقلت: ما هذان 

الباطنان فنهران يف اجلنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات؛ مث رف ِ إىل « 8»جربيل قال: أما « 3»
« 10»وإانء من عسل، فأخذت « 3»إبانء من مخر ]وإانء من لنب[ « 9»البيت املعمور، مث أتى 

ة كل الفِطرة وأنت عليها وأمتك، مث فرضت على الصلوات مخسني صال« 11»اللنب، فقال: هي 
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خبمسني صالة كل يوم، قال « 12»يوم، فرجعت فمررت مبوسى فقال: مبا أمرت؟ قلت: ]أمرت[ 
 «1قد« 13»إن أمتك ال تستِطي ِ مخسني صالة كل يوم، وإين 

 «15»جربت الناس قبلك وعاجلت 
__________ 

 « .اببراهيم»( من م، ويف ف 1)
 « .قيل»( يف م 2)
 كذا.« دفعت»( يف م 3)
 « .وإذا»ف  ( من م، ويف4)
 ، ويف اْلصل: هذا.549/ 1( من الصحيح للبخاري 5)
يفتح النون وكسر  -يف حديث سدرة املنتهى: فإذا نبقها أمثال القالل، النبق 13/ 4( ويف النهاية 6)

 الباء وقد تسكن: مثر السدر، واحدته نبقة.
 خِطأ.« ما»( من م، ويف ف 7)
 كذا.« أوتى»( يف م 8)
 « .فاخرتت»( يف م 9)
 « .هذه»( يف م 10)
 « .الصالة»( من الصحيح، ويف م ف و 11)
 ( زيد من م.12)
 « .فإين»( يف ف 13)
 ( سقط من م.14)
 خِطأ.« عاجلة»( من م، ويف ف 15)

(1/115) 

 

، ارج ِ إىل ربك فأسأله التخفيف ْلمتك، فرجعت فوض ِ عين عشرا، « 1»بين إسرائيل أشد املعاجلة 
صالة كل يوم، قال: إن أمتك « 3»أمرت أبربعني « : 2»أمرت؟ قلت  فرجعت إىل موسى فقال: مبا

ال تستِطي ِ أربعني صالة كل يوم، إين قد جربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة، 
إىل موسى فقال: « 4»فارج ِ إىل ربك فسله التخفيف ْلمتك، فرجعت فوض ِ عين عشرا، فرجعت 
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 مبا أمرت؟
ني صالة كل يوم، قال: إن أمتك ال تستِطي ِ ثالثني صالة كل يوم، فإين قد أمرت بثالث« : 2»قلت 

الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة، فارج ِ إىل ربك فسله التخفيف « 6»جربت « 5»
« : 2»أمرت؟ قلت « 8»مبا « : 7»إىل موسى، قال « 4»ْلمتك، فرجعت فوض ِ عشرا، فرجعت 

أمتك ال تستِطي ِ ]عشرين صالة[ « : 9»، قال: ]إن[ « 9»م[ بعشرين صالة ]كل يو « 5»أمرت 
قد جربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة، فارج ِ إىل ربك فسله « 10»وإين « 9»

 كل يوم، مث رجعت إىل موسى، فقال:« 11»التخفيف ْلمتك، فرجعت فأمرت بعشر صلوات 
كل يوم؛ قال: إن أمتك ال تستِطي ِ عشر « 11»بعشر صلوات « 12»مبا أمرت؟ قلت: ]أمرت[ 

 وعاجلت بين إسرائيل أشد« 5»صالة كل يوم، وإين قد جربت الناس قبلك 
__________ 

 خِطأ.« العاجلة»( من م، ويف ف 1)
 « .قل»( من م، ويف ف 2)
 « .أربعني»( من م، ويف ف 3)
 « .ورجعت»( يف م 4)
 ( سقط من م.5)
 ( زيد من م.6)
 خِطأ.« رتج»( من م، ويف ف 7)
 « .فقال»( يف م 8)
 « .مباذا»( يف م 9)
 « .فإين»( يف م 10)
 كذا.« صلوة»( من صحيح البخاري، ويف ف وم 11)
 ( زيد من م.12)

(1/116) 

 

املعاجلة. فارج ِ إىل ربك فسله التخفيف ْلمتك، فرجعت فأمرت خبمس صلوات كل يوم، فرجعت 
قال: إن أمتك « 3»كل يوم، « 2»س صلوات خبم« 1»إىل موسى فقال: مبا أمرت؟ قلت: أمرت 
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كل يوم، وإين قد جربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد « 2»ال تستِطي ِ مخس صلوات 
حىت استحييت « 4»املعاجلة، فارج ِ إىل ربك فسله التخفيف ْلمتك، قلت: قد سألت ]ريب[ 

« 6»ريضيت وخففت عن أمضيت ف« : 5»، فلما جاوزت انداين مناد « 4»]ولكين أرضى وأسلم[ 
 عبادي.

« 4»النيب صلى هللا عليه وسلم إىل بيت املقدس، مث عرج به ]إىل[ « 8»أبو حامت: أسرى « 7»قال 
، مث بعث هللا جربيل ليؤم رسول هللا صلى هللا عليه « 2»مخس صلوات « 9»السماء، وفرض عليه 

نودي: إن الصالة جامعة، ففزع  ، فلما كان الظهر« 10»وسلم عند البيت ويعلمه أوقات الصلوات 
، يؤم جربيل « 11»الناس واجتمعوا إىل نبيهم، فصلى بم حني زالت الشمس على مثل الشراك 

 حممدا ويؤم حممد الناس، مث صلى به العصر حني صار ظل
__________ 

 ( سقط من م.1)
 « .صلوة»( من م، ويف ف 2)
 فحذفناها.خِطأ ومل تكن الزايدة يف م « وإين»( زيد يف ف 3)
 ( زيد من م.4)
 « .منادى»( يف ف وم 5)
 « .على»( هكذا يف ف، ويف م 6)
 « .مث»( زيد يف م 7)
 مصحفا.« استوى»( من م، ويف ف 8)
 « .به»( من م، ويف ف 9)
 « .الصالة»( من م، ويف ف 10)
ت : وفيه: إنه صلى الظهر حني زال236/ 2خِطأ، ويف النهاية  -( من م، ويف ف: الشرامك11)

الشمس وكان الفيء بقدر الشراك، الشراك: أحد سيور النعل اليت تكون على وجهها، وقدره ههنا 
ليس على معىن التحديد ولكن زوال الشمس ال يبني إال أبقل ما يرى من الظل، وكان حينئذ مبكة 

د اليت هذا القدر، والظل خيتلف ابختالف اْلزمنة واْلمكنة، وإمنا يتبني ذلك يف مثل مكة من البال
يقل فيها الظل، فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة مل ير لشيء من جوانبها ظل، 

فكل بلد يكون أقرب إىل خط االستواء ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر، وكل ما بعد عنهما إىل 
 جهة الشمال يكون الظل أطول.
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أفِطر الصائم، مث صلى به العشاء حني غاب الشفق،  صلى به املغرب حني« 1»كل شيء مثله، مث 
 مث صلى به الفجر حني حرم الِطعام والشراب على الصائم.

صلى به الظهر من الغد حني صار ظل كل شيء مثله، مث صلى به العصر حني صار ظل كل « 1»مث 
ث الليل، ، مث صلى به املغرب حني أفِطر الصائم، مث صلى به العشاء حني ذهب ثل« 2»شيء مثليه 

اي « : 3»مث قال « 3»مث صلى به الفجر حني أسفر، مث التفت جربيل إىل حممد صلى هللا عليه وسلم 
 حممد! هذا وقتك ووقت اْلنبياء قبلك، الوقت فيما بني هذين الوقتني.

 
 ذكر بيعة اْلنصار ابلعقبة اآلخرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 «إدريس« 7»أبو كريب ثنا « 7»ثنا « 6»ابلصيمرة « 5»حممد بن صاحل الِطربي « 4»أخربان 
هللا بن عمر وحممد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن « 9»عن حيىي بن سعيد اْلنصاري وعبيد 

قال: ابيعنا رسول هللا « 7»عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت « 7»عبادة بن الصامت « 10»
واملنشط، وعلى أثرة « 11»عسر واليسر، واملكره صلى هللا عليه وسلم على السم ِ والِطاعة يف ال

 علينا، وأن ال ننازع اْلمر أهله، وأن نقول« 12»
__________ 

 « .و»( يف م 1)
 « .مثلني»( من م، ويف ف 2)
 « .فقال»( يف م 3 -3)
 « .قال أبو حامت»( زيد يف م 4)
 كذا ابلصاد.« الصربي»( من م، ويف ف 5)
 .406/ 5والتصحيح من معجم البلدان « ابلصمرة»ويف ف « ابلصيموة»( يف م 6)
 ( ما بني الرقمني سقط من م.7 -7)
 « .ابن»( زيد قبله يف م 8)
 « .عبد»( من م، ويف ف 9)
 « .عن»( من م، ويف ف 10)
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 « .املكر»( من م، ويف ف 11)
 « .أثره»( من م، ويف ف 12)

(1/118) 

 

 « .2»ئم حيث ما كنا، ال خناف يف هللا لومة ال« 1»ابحلق 
قال أبو حامت: فلما كان العام املقبل من حيث واعد اْلنصار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 

يلقوه من العام املقبل مبكة، خرج سبعون رجال من اْلنصار فيمن خرج من أهل الشرك من قومهم 
ن صخر بن خنساء ابن معرور ب« 5»قال الرباء « 4»املدينة، فلما كانوا بذي احلليفة « 3»من أهل 

عليه أم ال! قد رأيت أال أجعل « 7»ما أدري أتوافقوين « 6»وكان كبري اْلنصار: إين قد رأيت رأاي 
« 11»يعين الكعبة، فقالوا ]له[  -إليها« 10»، وأن أصلي « 9»مين بظهر « 9« »8»هذه البنية 

ليه وأىب أن يصلي إال إليها، إىل غري قبلة، فأبوا ذلك ع« 12»: وهللا ما هذا برأي! وما كنا لنصلي 
قدموا مكة، قال الرباء « 13»فلما غابت الشمس صلى إىل الكعبة وصلى أصحابه إىل الشام حىت 

 بن معرور لكعب بن مالك: وهللا اي ابن أخي! قد وق ِ يف نفسي مما صنعت يف سفري هذا فانِطلق بنا
__________ 

 « .احلق»( من م، ويف ف 1)
قال ابن إسحاق فحدثين عبادة »( ما نصه 280/ 1سريته )بامش الروض  ( ذكره ابن هشام يف2)

 -بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء قال: ابيعنا
 احلديث.

 ( سقط من م.3)
 كذا ابخلاء املعجمة.« اخلليفة»( من م، ويف ف 4)
أبو بشر؛ كان من النفر الذين ابيعوا البيعة اْلوىل ابلعقبة، وهو  149/ 1( له ترمجة يف اْلصابة 5)

وهو أول من ابي ِ يف قول ابن إسحاق، وهو أول من استقبل القبلة، وأول من أوصى بثلث ماله، 
 «وهو أحد النقباء ... 

 « .رؤاي»( من م والروض والِطربي، ويف ف 6)
 « .أتوافقونين»( يف الروض 7)
 « .أن ال أدع هذه البنية»روض ( هكذا يف م وف، ويف ال8)
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 خِطأ.« من يِطهر»( من م والروض، ويف ف 9 -9)
 « .يصلى»( من م والروض، ويف ف 10)
 ( من م والروض.11)
 مصحفا.« لنِطى»( من م والروض، ووق ِ يف ف 12)
 « .حني»( يف م 13)

(1/119) 

 

 يعرفون رسول هللا صلى صنعت! وكانوا ال« 1»إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أسأله عما 
كانوا يعرفون العباس بن عبد املِطلب، ْلنه كان خيتلف إليهم إىل املدينة « 2»هللا عليه وسلم، إمنا 

اتجرا، فخرجوا يسألون عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة حىت إذا كانوا ابلبِطحاء سألوا رجال 
عرفون العباس بن عبد املِطلب؟ قالوا: نعم، قال ال، قال: فهل ت« : 3»عنه فقال: هل تعرفونه؟ قالوا 

فهو هو، تركته « 4»الرجل الذي م ِ العباس جالس « 4»فإذا دخلتم املسجد فانظروا من « : 4»
معه اآلن، فخرجوا حىت جاءوا فسلموا عليهما مث جلسوا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 5»

« 8»الرباء بن معرور و ]هذا[ « 7»: نعم، هذا هل تعرف هذين الرجلني؟ قال« : 6»]للعباس[ 
إين صنعت يف سفري هذا « ! 9»كعب بن مالك، فقال له الرباء: اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

« 10»شيئا قد وق ِ يف نفسي منه شيء فأخربين عنه، رأيت أن ال أجعل هذه البنية مين بظهر 
، فقال رسول هللا صلى هللا عليه « 13»لفوين ، فعنفين أصحايب وخا« 12»]إليها[ « 11»وصليت 

 ،« 14»ومل يزد على ذلك  -صربت عليها« 12»وسلم: لقد ]كنت على قبلة لو[ 
__________ 

 « .مما»( من م، ويف ف 1)
 « .و»( من م، ويف ف 2)
 « .فقالوا»( يف م 3)
 ( سقط من م.4)
 كذا.« منكبة»( هكذا يف ف، ويف م 5)
 « .سيد قومه»وقد سقط من ف، وزيد بعده يف الِطربي  ( زيد من م والِطربي،6)
 « .هذين»( من م، ويف ف 7)
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 ( زيد من م.8)
 ( ليس يف م.9 -9)
 خِطأ.« نظري»( من م، ويف ف 10)
 « .فصليت»( يف م والِطربي 11)
 ( زيد من م والِطربي.12)
 « .وقد خالفين أصحايب يف ذلك»( يف الِطربي 13)
لرباء إىل قبلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصلى معنا إىل الشام؛ فرج ِ ا»( كذا، ويف الِطربي 14)

قال: وأهله يزعمون أنه صلى إىل الكعبة حىت مات، وليس ذلك كما قالوا، حنن أعلمه به منهم، مث 
 خرجنا إىل احلج وواعدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أوسط أايم التشريق.

(1/120) 

 

 «لما كان يف أوسطمث خرجوا إىل مىن، ف
أايم التشريق ذات ليلة واعدوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العقبة، فخرجوا يف جوف الليل، 

من رجاهلم، وخيفون ذلك من قومهم من املشركني، فلما اجتمعوا عند العقبة أتى « 2»يتسللون 
فقال: « 4»العباس[ معه عمه العباس ]فكان أول من تكلم « 3»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 

وقد منعناه « 5»يف منعة من قومه وبالده « 4»اي معشر اخلزرج! إن حممدا ]صلى هللا عليه وسلم[ 
االنقِطاع إليكم، فإن كنتم ترون أنكم توفون له مبا « 6»فيه وقد أىب إال « 6»ممن ليس على مثل رأينا 

من أنفسكم شيئا فاآلن فاتركوه، فإنه  «8»، وإن كنتم ختافون عليه « 7»وعدَتوه فأنتم وما جئتم به 
، مث تكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 10»منعة، قالوا: قد مسعنا ما قلت « 9»عز و « 9»يف 

« 12»عليهم القرآن ودعاهم إىل هللا، فآمنوا وصدقوه؛ مث تكلم الرباء بن معرور وأخذ « 11»وتال 
عنا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أابيعكم على بيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: ابي

واليسر، وعلى اْلمر ابملعروف والنهي « 13»السم ِ والِطاعة يف املنشط واملكره، والنفقة يف العسر 
 عن املنكر، وأن ال ختافوا يف هللا لومة الئم، وعلى أن

__________ 
 « .أوساط»( من م والِطربي، ويف ف 1)
 « .نتسلل»، ويف الِطربي « يستدلون»( من م، ويف ف 2)
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 « .كان»( زيد يف م 3)
 ( زيد من م.4)
 « .بلده»( يف الِطربي 5)
 كذا.« . وفيد وأما»( التصحيح من م، ووق ِ يف ف 6 -6)
 « .له»( يف م 7)
 « .عليكم»( من م، ويف ف 8)
 ( سقط من م.9 -9)
 « .قلتم»( من م، ويف ف 10)
 « .قرأ»( كذا يف ف، ويف م 11)
فأخذ الرباء بن معرور بيده مث قال: والذي بعثك ابحلق لنمنعنك مما منن ِ »( كذا، ويف الِطربي 12)

 منه أزران! فبايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 « .العمر»( التصحيح من م؛ ويف ف 13)

(1/121) 

 

على « 3»فبايعوه  به أنفسكم وأزواجم وأبناءكم ولكم اجلنة،« 2»َتنعون « 1»تنصروين وَتنعوين مبا 
 بن نضلة:« 4»ذلك؛ فقال رجل من اْلنصار يقال له عباس بن عبادة 

على حرب اْلسود « 5»اي معشر اْلنصار! هل تدرون ما تبايعون عليه هذا الرجل! إنكم ]تبايعونه 
عليه فهو خري الدنيا واآلخرة « 8»مبا عاهدَتوه « 7»لتوفون « 6»واْلَحر، فإن كنتم ترون أنكم[ 

« 11»فدعوه فهو خزي « 10»إذا كان ذلك ]فاآلن[ « 9»وه، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه فخذ
صلى هللا عليه وسلم « 13»اي رسول هللا « : 12»الدنيا واآلخرة؛ فقال أبو اهليثم بن التيهان 

رَحا، وإان قاطعوها فيك، فهل عسيت إن حنن ابيعناك « 14»بيننا وبني قومه « 10»]إن[ « ! 13»
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: الدم « 15»ك هللا أن ترج ِ إىل قومك وتدعنا؟ فضحك وأظهر 

 ، أسامل« 17»إين منكم وأنتم ]مين[ « ! 16»الدم! اهلدم اهلدم 
__________ 

 « .مما»( يف م 1)
 « .َتنعوا»( من م، ويف ف 2)
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 « .فبايعوا»( يف م 3)
 .239/ 2الِطربي  راج ِ -خِطأ« عدى»( التصحيح من م، ويف ف 4)
 كذا.« تبايعوه»( يف م 5)
 ( زيدت هذه العبارة من م، وقد سقِطت من ف.6)
 « .توفون»( يف م 7)
 « .عاهدَتوين»( من م، ويف ف 8)
فإن كنتم ترون أنكم إذا هنكت أموالكم مصيبة »ويف الِطربي « مسامرة»( من م، ويف ف 9)

الدنيا واآلخرة إن فعلتم، وإن كنتم ترون أنكم وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن اآلن، فهو وهللا خزي 
وافون له مبا دعوَتوه إليه على هنكة اْلموال وقتل اْلشراف فخذوه، فهو وهللا خري الدنيا واآلخرة 

. » ... 
 ( زيد من م.10)
 « .خري»( من م، ويف ف 11)
 خِطأ.« التيهيان»( يف ف 12)
 ( ليس يف م.13 -13)
 « .قوم»( من م، ويف ف 14)
 « .فحمك»( من م؛ ويف ف 15)
قال ابن هشام ويقال: اهلدم اهلدم، أي ذميت ذمتكم وحرميت » 276/ 1( ويف الروض 16)

 « .حرمتكم
 ( من م.17)

(1/122) 

 

من ساملتم وأحارب من حاربتم مث قال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ابعثوا إِّل منكم اثين عشر 
« : 1»نهم ككفالة احلواريني بعيسى ابن مرمي، فقال أسعد بن زرارة نقيبا كفال على قومهم مبا كان م

نعم اي رسول هللا! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وأنت نقيب على قومك، فقال: نعم، فأخذ 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منهم اثين عشر نقيبا، فكان نقيب بين مالك بن النجار أبو أمامة 

 «ة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. وكان نقيبأسعد بن زرار « 2»
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بن « 7»جابر « 6»، أبو « 5»عمرو بن حرام « 4»بين سلمة الرباء بن معرور و ]عبد هللا بن[ 
وكان نقيب بين ساعدة املنذر بن عمرو بن خنيس وسعد بن عبادة بن دليم. وكان « . 7»عبد هللا 

راف ِ ابن مالك بن العجالن. وكان نقيب بين احلارث بن اخلزرج عبد « 8»نقيب بين زريق بن عامر 
بن الربي ِ بن عمرو. وكان نقيب القوافل عبادة بن « 10»ابن مالك وسعد « 9»هللا بن رواحة 

الصامت بن قيس. وكان نقيب بين عبد اْلشهل أسيد بن حضري بن مساك وأبو اهليثم بن التيهان. 
 ف سعد بن خيثمة بن احلارث.وكان نقيب بين عمرو بن عو 

 «12»بن عبادة بن نضلة: وهللا اي رسول هللا! لئن شئت لنميلن « 11»فقال عباس 
__________ 

 ليس يف م.« أسعد بن زرارة»( العبارة من هنا إىل 1)
 « .و»( زيد يف ف 2)
 « .نقيبا»( يف م 3)
 ( من م.4)
 خِطأ.« حزام»( من اْلصابة، ويف ف وم 5)
 « .والد»ويف اْلصابة « بأ»( ويف م 6)
 « .( يف م عبد هللا بن7 -7)
 / ألف ساقط من م.160رقم صفحة اْلصل « أول كتاب الصحابة»( من هنا إىل 8)
 مصحفا.« دوامة»( من الروض، ووق ِ يف ف 9)
 كذا.« سعيد»( من الروض، ويف ف 10)
 وهو أخو بين سامل بن عوف.« العباس»( يف الروض 11)
 « .لنصحن»ويف ف « لتميلن»ويف السرية ( من الِطربي، 12)

(1/123) 

 

« 3»أبسيافنا! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ مل أؤمر « 2»أهل مىن غدا « 1»]على[ 
بذلك، ارجعوا إىل رحالكم؛ فرجعوا إىل رحاهلم وهم سبعون رجال، فلما أصبحوا غدت عليهم قريش 

شيء ال ندري أحق هو أم ابطل، إنه ْلبغض قوم إلينا أن قالوا: اي معشر اخلزرج! إنه قد بلغنا عنكم 
احلرب بيننا وبينهم منكم، فجعل من كان من املشركني من قومهم حيلفون ابهلل ما علمنا « 4»تنشب 
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فقلت: « 6»قال كعب بن مالك: فنظرت إىل عبد هللا بن عمرو بن حرام « . 5»وال فعلنا، وصدقوا 
هذا « 8»شيوخنا وسيد من ساداتنا أال تتخذ نعال مثل نعلي جابر! أنت شيخ من « 7»اي ]أاب[ 

إليه « 10»ورمى بما « 9»يريد احلارث بن هشام، فلما مسعه احلارث خلعهما  -الفىت من قريش
 فقال:

 ْلسلبنه.« 13»لئن صدق « 12»، قال كعب: قال: وهللا صاحل! و « 11»البسهما 
ى هللا عليه وسلم إىل مكة، وكانت هذه البيعة يف ذي فرج ِ اْلنصار إىل املدينة ورج ِ رسول هللا صل

 احلجة قبل هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة بثالثة أشهر.
فلما علمت قريش أن القوم قد عاقدوه ورأت من اتبعه من اْلنصار اجتم ِ نفر من أشراف كل قبيلة 

 ليه وسلم،ودخلوا دار الندوة ليدبروا أمرهم يف رسول هللا صلى هللا ع
__________ 

 ( .277/ 1( زيد من السرية البن هشام )بامش الروض 1)
 « .غداة»( من السرية، ويف ف 2)
 « .مل نؤمر»( يف السرية 3)
 خِطأ.« تشب»( التصحيح من السرية، ويف ف 4)
 « .قال وقد صدقوا مل يعلموه»( يف السرية 5)
 « .حزام»( يف ف 6)
 ( زيد من السرية.7)
 خِطأ.« فعل»، ويف ف 240/ 2يح من الِطربي ( التصح8)
 مصحفا.« جعلها»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 9)
 « .با»( من الِطربي، ويف ف 10)
 « .البسها»ويف ف « فقال وهللا لتنتعلنهما»( كذا، ويف الِطربي 11)
 « .هللا»( زيد يف الِطربي 12)
 « .الفأل» 240/ 2( زيد يف الِطربي 13)
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يس يف صورة شيخ، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: رجل من أهل ْند، مسعت مبا فاعرتضهم إبل
، قالوا: أجل، مث قال: « 1»ولن يعدمنكم مين رأي ونصح « 1»اجتمعتم له فأردت أن أحضركم 

 انظروا يف أمر هذا الرجل، فقال بعضهم:
شعراء فإمنا هو كأحدهم؛ احبسوه يف واثق تربصوا به ريب املنون حىت يهلك كما هلك من قبله من ال

عليكم حىت أيخذوه من بني « 2»قال النجدي: ما هذا برأي فيخرجنه من حمبسه وليوشكن أن يثبوا 
غري هذا، قال قائل: اخرجوه من « 4»انظروا يف « 4»من بالدكم، « 3»أيديكم مث ال آمن أن خيرج 

وخليتم بينه وبني ما هو فيه؛  بني أظهركم، فإنه إذا خرج غاب أذاه وشره، وأصلحتم أمركم بينكم،
حالوة قوله، وطالقة لسانه، وأخذ « 5»أمل تروا حسن حديثه، و « 5»قال النجدي: ما هذا برأي 

أن يدخل على كل قبيلة فيقبل منه « 6»استعرض وال آمن « 6»القلوب مبا يسم ِ منه، ولئن فعلتم 
كم من بالدكم ويقتل أشرافكم، انظروا ما جاء به، مث يسريه إليكم حىت ينزع أمركم من أيديكم فيخرج

غري هذا، قال أبو جهل: وهللا! ْلشرين برأيي عليكم ما أراكم أبصرَتوه بعد، قالوا: وما هو؟ « 7»رأاي 
قال: أنخذ من كل قبيلة غالما شااب مث نعِطيه سيفا صارما حىت يضربوه ضربة رجل واحد، فإذا تفرق 

 دمه يف القبائل فال أظن أن
__________ 

 « .وعسى أن ال يعدمكم رأاي منه ونصحا»( هكذا يف ف، ويف السرية 1 -1)
مصحفا، « يثبوا»مكان « يثبتوا»مكان « يثبتوا»، ووق ِ يف ف 243/ 2( التصحيح من الِطربي 2)

قال قائل منهم احبسوه يف احلديد وأغلقوا عليه اباب مث تربصوا به ما أصاب أشباهه »ولفظ الِطربي 
قبله زهريا والنابغة ومن مضى منهم من هذا املوت حىت يصيبه منه ما أصابم، من الشعراء الذين 

قال: فقال الشيخ النجدي: ال وهللا! ما هذا لكم برأي، وهللا لو حبستموه كما تقولون خلرج أمره من 
 « .وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إىل أصحابه فأل وشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ... 

 كذا مصحفا.« خيركم»( وق ِ يف ف 3)
 كذا.« انظروين»( يف ف 4 -4)
 مصحفا.« إىل ترون إىل»( التصحيح من السرية البن هشام، ووق ِ يف ف 5 -5)
 « .وهللا لو فعلتم ذلك ما أمنتم»( هكذا يف ف، ويف سرية ابن هشام 6 -6)
 « .راي»( من السرية، ويف ف 7)
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 «أرادوا ذلك قبلوا العقل« 2»، فإذا « 1»ب قريش كلها بين هاشم يقدرون على حر 
واسرتحنا منه، مث أصلحتم أمركم فاجتم ِ ملككم على ما كنتم عليه من دين آابئكم؛ فقال النجدي: 

 القول ما قال هذا الفىت، ال رأي غريه، فتفرقوا على ذلك.
مبكر القوم، فأمر النيب صلى وأاته جربيل وأمره أن ال يبيت يف مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخربه 

فبات يف مضجعه، واجتمعت « 5»أَحر حضرميا « 5»بردا له « 4»هللا عليه وسلم عليا فتغشى 
رسول هللا صلى هللا عليه « 6»قريش لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند ابب بيته يرصدونه، فخرج 

هم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف يده حفنة من تراب فرماها يف وجوههم، فأخذ هللا أبعين
وسلم، فباتوا رصدا على اببه وانِطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلاجته، فخرج عليهم من الدار 

ينفض كل « 7»خارج فقال: ما لكم؟ قالوا: ننتظر حممدا، قال: قد خرج عليكم، فانصرفوا ايئسني 
 ، إان هلل وإان إليه؛ قال أبو بكر الصديق« 8»واحد منهم الرتاب عن رأسه 

__________ 
 « .مجيعا»( يف السرية 1)
 خِطأ.« فاذ»( من السرية، ووق ِ يف ف 2)
فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم مجيعا فرضوا »( كذا يف ف، ويف السرية البن هشام 3)

 « .منا ابلعقل فعقلناه هلم
ال لعلي بن أيب طالب: من على ق»خِطأ، ويف سرية ابن هشام « فتفشا»( من الِطبقات، ويف ف 4)

 فراشي واتشح بربدي هذا احلضرمي اْلخضر.
 كذا.« مث احضر»( التصحيح من الِطبقات، ويف ف 5 -5)
ملا اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال وهم على اببه: إن حممدا » 292/ 1( ويف السرية 6)

مث بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم  يزعم أنكم إن اتبعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم،
جنان كجنان اْلردن، وإن مل تفعلوه كان له فيكم ذبح، مث بعثتم من بعد موتكم مث جعلت لكم انر 

حترقون فيها، قال: وخرج عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب يف يده مث قال: 
عاىل على أبصارهم عنه فال يرونه فجعل ينثر ذلك ، وأخذ هللا ت« نعم، أان أقول ذلك، أنت أحدهم»

الرتاب على رؤوسهم وهو يتلو هؤالء اآلايت من يس َواْلُقْرآِن احْلَِكيِم ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي َعلى 
 إىل قوله: فََأْغَشْيناُهْم فَ ُهْم ال يُ ْبِصُروَن. -ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم تَ ْنزِيَل اْلَعزِيِز الرَِّحيمِ 

 خِطأ.« ابيسني»يف ف ( 7)
فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليهم وهم جلوس » 154/ 1( كذا يف ف، ويف الِطبقات 8)
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حىت  -على الباب فأخذ حفنة من البِطحاء فجعل يذرها على رؤوسهم ويتلو يس َواْلُقْرآِن احْلَِكيمِ 
 َسواٌء َعَلْيِهمْ  -بلغ

(1/126) 

 

ُْم ظُِلُموا َوِإنَّ اَّللََّ َعلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر راجعون! أخرجوا نبيهم، ليهلكن!  فنزلت ُأِذَن ِللَِّذيَن يُقاتَ ُلوَن أبَِهنَّ
« 2»فأمره هللا ابلقتال وفرض عليه اجلهاد وهي أول آية نزلت يف القتال مث أمر هللا جل ]و[ « 1»

 عال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابهلجرة إىل يثرب.
 

  صلى هللا عليه وسلم إىل يثربذكر هجرة رسول هللا
ثنا ابن أيب السرى ثنا عبد الرزاق أان معمر عن « 4»اللخمي « 3»أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة 

الزهري أخربين عروة بن الزبري أن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
، فهاجر من هاجر « ومها حراتن« 6»البتني  ذات خنل بني« 5»أريت دار هجرتكم أريت سبخة »

قبل املدينة حني ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورج ِ إىل املدينة بعض من كان هاجر إىل أرض 
احلبشة من املسلمني، وجتهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: على رسلك، 

رجو ذلك أبيب أنت وأمي؟ قال: نعم، فحبس أبو بكر نفسه فإين أرجو أن يؤذن، فقال أبو بكر: وت
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصحبته وعلف راحلتني كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر؛ 

 قالت عائشة:
__________ 

ل هلم: ما تنظرون؟ أَْنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ تُ ْنِذْرُهْم ال يُ ْؤِمُنوَن ومضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال قائ
قالوا: حممدا، قال: خبتم وخسرمت، قد وهللا مر بكم وذر على رؤوسكم الرتاب، قالوا: وهللا ما 

أبصرانه! وقاموا ينفضون الرتاب عن رؤوسهم، وهم أبو جهل واحلكم بن أيب العاص وعقبة بن أيب 
 « .معيط والنضر بن احلارث وأمية بن خلف ... 

 .39آية  22( سورة 1)
 ( الزايدة ليست يف ف.2)
حممد بن املتوكل بن عبد الرَحن بن »يف ترمجة  425/ 9( ذكره ابن حجر يف هتذيب التهذيب 3)

 فيمن روى عنه.« حسان اهلامشي موالهم أبو عبد هللا بن أيب السري احلافظ العسقالين
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 « .العسقالين»( يف التهذيب 4)
 خِطأ.« سخة»ف والدالئل للبيهقي، ويف  190/ 1( من اخلصائص 5)
)ما بني البتيها، مثل فالن( أصله يف املدينة وهي بني البتني  -( الالبة: احلرة من اْلرض ج الابت6)

من غري  -مثل فالن -أي حدتني، مث جرى على أفواه الناس يف كل بلدة فيقولون: ما بني البتيها
 إظهار صاحب الضمري.

(1/127) 

 

الظهرية فقال قائل ْليب: هذا رسول هللا صلى هللا عليه « 1»ر فبينا حنن جلوس يوما يف بيتنا يف حن
، يف ساعة مل يكن أيتينا فيها، قال أبو بكر: فداه أيب وأمي! إن جاء به يف « 2»وسلم مقبل متقنعا 

قالت: فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستأذن، فأذن « ! 4»ْلمر « 3»هذه الساعة ]إال[ 
، قال أبو بكر: « من عندك« 5»أخرج » صلى هللا عليه وسلم ْليب بكر: له فدخل، فقال رسول هللا

فإنه قد »اي رسول هللا! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 6»هو أهلك أبيب أنت « 6»إمنا 
أبيب أنت اي رسول هللا؟ فقال رسول هللا « 8»، فقال أبو بكر: فالصحبة « 7« »أذن ِل ابخلروج

، فقال أبو بكر: أبيب أنت اي رسول هللا! خذ إحدى راحليّت « 9« »نعم»سلم: صلى هللا عليه و 
« 11»؛ قالت عائشة: فجهزانمها « 10« »ابلثمن»هاتني، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

أمساء بنت أيب بكر من « 14»هلما سفرة يف جراب، فقِطعت « 13»اجلهاز، وصنعنا « 12»أحث 
 نِطاقها

__________ 
 أي يف أول وقتها. (1)
 خِطأ. -( من الصحيح للبخاري: أي مغِطيا رأسه، ويف ف: متقفعا2)
 ( زيد من الِطربي.3)
« قال ما جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه الساعة إال ْلمر حدث» 246/ 2( يف الِطربي 4)
. 
 « .عىن»( زيد يف الِطربي 5)
 أمي.( ويف الِطربي: مها ابنتاي، وما ذاك فداك أيب و 6)
 « .واهلجرة»وزيد يف الِطربي « يف اخلروج»( من الِطربي، ويف ف 7)
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 « .الصحبة»( يف الِطربي 8)
 « .الصحبة»( هكذا يف ف، ووق ِ يف الِطربي 9)
فلما قرب أبو بكر الراحلتني إىل رسول هللا صلى هللا عليه »( هكذا يف ف، ووق ِ يف الِطربي 10)

اك أيب وأمي! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين وسلم قرب له أفضلهما مث قال له: اركب فد
ال أركب بعريا ليس ِل، قال فهو لك اي رسول هللا أبيب أنت وأمي! قال: ال، ولكن ما الثمن الذي 

 « .ابتعتها به؟ قال: كذا وكذا، قال: أخذهتا بذلك، قال: هي لك اي رسول هللا
: 154ص:  1ق  1بن سعد ج ، ويف الِطبقات ال553/ 1( من الصحيح للبخاري 11)

 وجهزانمها، ويف ف: فجهزمها كذا.
 « .أحب»( هكذا يف ف ويف منت الصحيح للبخاري، وبامشه بعالمة النسخة 12)
 « .وضعنا»( من الِطبقات والصحيح للبخاري، ويف ف 13)
« فقصعت»ووق ِ يف ف « فشقت»( من الِطبقات البن سعد والصحيح للبخاري، ويف اْلصابة 14)

 ا.مصحف

(1/128) 

 

به اجلراب، فلذلك كانت تسمى ذات النِطاق، وحلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 1»فأوكت 
 وأبو بكر بغار يف جبل يقال له: ثور، فمكثا فيه ثالث ليال.

رسول هللا « 2»قال أبو حامت: ملا أمر هللا جل وعال رسوله صلى هللا عليه وسلم ابهلجرة استأجر 
 -واخلريت: املاهر ابهلداية -سلم رجال من بين الديل وهو من بين عدي هاداي خريتاصلى هللا عليه و 

إليه « 3»قد غمس حلفا يف آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه ودفعا 
راحلتيهما وأوعداه بغار ثور بعد ثالث، وخرج صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر حىت أتيا الغار يف جبل 

ثور كمنا فيه، وخرج املشركون يِطلبوهنما حىت جاءوا إىل اجلبل وأشرفوا على الغار، فقال أبو « 4»
، فقال رسول هللا صلى هللا عليه « 6»ْلبصران « 5»بكر: اي رسول هللا! لو أبصر أحدهم حتت قدمه 

 صلى هللا أعينهم عن رسول هللا« 7»، فأعمى هللا « اي أاب بكر! ما ظنك ابثنني هللا اثلثهما»وسلم: 
عليه وسلم، فلما أيسوا رجعوا، ومكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر يف الغار ثالث 

 ليال؛ يبيت عندمها عبد هللا بن أيب بكر الصديق وهو غالم شاب
__________ 
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 خِطأ.« فأوكبت»، ويف ف 155ص:  1/ ق 1( من الِطبقات البن سعد ج 1)
يقال له: عبد هللا بن »ويف الِطبقات « ستأجرا عبد هللا بن أرقدا»( هكذا يف ف، ويف الِطربي 2)

 « .أريقط
 خِطأ.« دفعنا»( من الِطربي، ويف ف 3)
وأما اسم اجلبل الذي مبكة وفيه الغار فهو ثور غري »ويف معجم البلدان « أيب»( زيد يف ف 4)

 « .مضاف إىل شيء
ال: قال أبو بكر رضي هللا عنه ويف الصحيح عن أنس ق» 4/ 2( كذا يف ف، ويف السرية 5 -5)

 « .لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومها يف الغار: لو أن أحدهم نظر إىل قدمه
 مكررا.« حتت قدمه»وزيد بعده يف ف « لرآان»( يف الِطربي 6)
وروى أيضا أهنم ملا عمى عليهم اْلثر جاءوا ابلقافة فجعلوا » 4/ 2( هكذا يف ف، ويف السرية 7)

ر حىت انتهوا إىل ابب الغار وقد أنبت هللا عليه ما ذكران يف احلديث قبل هذا، فعندما رأى يقوفون اْلث
أبو بكر رضي هللا عنه الفاقة اشتد حزنه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: إن قتلت فإمنا أان 

ال حتزن »م: رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت اْلمة، فعندها قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسل
أال ترى كيف قال: ال حتزن! ومل يقل: ال ختف، ْلن حزنه على رسول هللا صلى هللا عليه « إن هللا معنا

وسلم شغله عن خوفه على نفسه، وْلنه أيضا رأى ما نزل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 
س على رسول هللا صلى النصب وكونه يف ضيقة الغار م ِ فرقة اْلهل ووحشة الغربة، وكان أرق النا

 هللا عليه وسلم وأشفقهم عليه فحزن لذلك.

(1/129) 

 

من عندمها بسحر، فيصبح مبكة م ِ قريش كبائت با، فال يسم ِ أمرا يكاد « 1»ثقف ئخن، فيدجل 
؛ ويرعى عليهما عامر بن فهرية موىل أيب « 2»به إال وعاه حىت أيتيهما خبرب ذلك حني خيتلط للكالم 

« 5»عليهما حني يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان يف رسل « 4»فريحيها « 3»ن غنم بكر منيحة م
، يفعل ذلك يف كل ليلة من اللياِل الثالث؛ مث خرج النيب صلى هللا عليه وسلم بعد ثالث، معه أبو 

ليلتهم حىت أظهروا « 6»بكر وعامر بن فهرية والدليل، فأخذ بم الدليل طريق الساحل فاجتنوا 
هل يرى ظال أيوون إليه، فإذا هم بصخرة فانتهوا إليها « 8»ام الظهرية رمى أبو بكر بصره وق« 7»

أبو بكر مث فرش لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال: اضِطج ِ اي « 9»فإذا بقية ظلها، فسوى 
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رسول هللا! فاضِطج ِ، مث ذهب ينظر هل يرى من الِطلب أحدا، فإذا هو براعي غنم يسوق غنمه إىل 
 -لصخرة يريد منها مثل الذي يريدون من الظل، فسأله أبو بكر: ملن أنت اي غالم؛ قال: لفالنا

رجل من قريش، فعرفه أبو بكر فقال: هل يف غنمك من لنب؟ قال: نعم، فقال: هل أنت حالب ِل؟ 
شاة من غنمه وأمره أن ينفض عنها من الغبار، فحلب له كثبة « 10»قال: نعم، فأمره فاعتقل 

 «12»من لنب، وكان معه إداوة  «11»
__________ 

 ( يقال أدجل القوم واّدجل: ساروا الليل كله أو يف آخره.1)
 كذا.  -( يف ف: خيتلط الكالم2)
يقال: منحه الناقة وكل ذات لنب، إذا جعل له « كان ْليب بكر منيحة من غنم»( ويف الِطربي 3)

 وبرها ولبنها وولدها، فهي املنحة واملنيحة.
 « .يروح بتلك الغنم»ويف الِطربي ( 4)
 أي على مهلك وأتن.« على رسلك اي رجل»( أي َتهل وتؤدة ورفق، يقال 5)
 ( أي استرتوا.6)
 إذا سار أو دخل يف الظهرية وهي حد انتصاف النهار. -( يقال: أظهر7)
 ( يف ف: بصر.8)
 « .فسوى أبو بكر عندها مكاان يقيل»( يف ابن اْلثري 9)
 مصحف.« فاغتفل»ويف ف  189/ 1ئص الكربى ( من اخلصا10)
 كذا.« كتبه»راج ِ حميط احمليط، ويف ف  -( والكتيب من القرب املشدودة ابلوكاء11)
 خِطأ.« أدواه»( وق ِ يف ف 12)
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لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فمها خرقة، فصب اللنب حىت برد أسفله مث مألها، فانتهى با 
اي رسول هللا! فشرب وشرب أبو « 1»لى هللا عليه وسلم وقد استيقظ فقال: اشرب إىل رسول هللا ص

، والقوم يِطلبوهنم؛ « 3« »ال حتزن»الرجل اي رسول هللا! قال: « 2»بكر، فقال أبو بكر: قد أتى 
رسول « 7»]يف[ « 6»جاءان رسل كفار قريش جيعلون « : 5»سراقة بن مالك بن جعشم « 4»قال 

بكر دية كل واحد منهما ملن قتله أو أسره، فقال سراقة: فبينا أان « 8»ليه وسلم وأيب هللا صلى هللا ع
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إذ أقبل رجل فقال: اي سراقة! إين رأيت آنفا أسودة « 9»جالس يف جملس من جمالس قومي بين مدجل 
ابلساحل، أراها حممدا وأصحابه، قال سراقة: فعرفت أهنم هم فقلت هلم: إهنم ليسوا هم ولكنك 

ت فالان وفالان انِطلقوا أبعيننا، مث لبثت يف جملس ساعة مث قمت فدخلت فأمرت جارييت أن خترج رأي
فخرجت به من ظهر البيت « 11»فتحبسها علي، وأخذت رحمي « 10»بفرسي من وراء أكمة 

 فحِطِطت بزجة اْلرض حىت أتيت فرسي، فركبتها ودفعتها
__________ 

 خِطأ.« أنشرب»( يف ف 1)
 كذا.  «إن»( يف ف 2)
 مصحف.« فارحتلوا»( من الكامل البن اْلثري، ويف ف 3)
قال ابن إسحاق وحدثين الزهري أن عبد الرَحن بن مالك بن جعشم حدثه » 6/ 2( ويف السرية 4)

عن أبيه عن عمه سراقة بن جعشم قال: ملا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة 
 « .ن رده عليهمجعلت قريش فيه مائة انقة مل

 خِطأ.« جعثم»( يف ف 5)
وكانت قريش قد جعلت ملن أييت ابلنيب صلى هللا عليه وسلم » 50/ 2( يف الكامل البن اْلثري 6)

دية، فتبعهم سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي فلحقهم وهم يف أرض صلبة، فقال أبو بكر: اي 
 « .ال حتزن»رسول هللا! قد أدركنا الِطلب، قال: 

 « .جعلوا فيك الدية»يد للسياق، وسيأيت يف قول سراقة ( ز 7)
 « .أبو»( يف ف 8)
 مصحفا.« يدجل»( من الِطربي والروض، ووق ِ يف ف 9)
 « .اْلكمة: التل ما اجتم ِ من حجارة»خِطأ، ويف حميط احمليط « أكمة»( يف ف 10)
 خِطأ.« وحمى»( يف ف 11)

(1/131) 

 

سي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إىل كنانيت، يب فر « 1»تقرب يب حىت دنوت منهم، فعرد 
أم ال! فخرج الذي أكره، فركبت « 3»أخرج « 2»فاستخرجت منها اْلزالم فاستسقمت ]با[ 

رسول هللا صلى « 7»مسعت قراءة « 6»حىت ]إذا[ « 5»اْلزالم، فقرب يب « 4»فرسي وعصيت 
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ساخت يدا فرسي يف اْلرض حىت « 8»هللا عليه وسلم وهو ال يلتفت وأبو بكر يكثر االلتفات 
بلغتا الركبتني فخررت عنها، مث زجرهتا فنهضت فلم تكن خترج يديها، فلما استوت قائمة إذا غبار 

، فاستقسمت ابْلزالم، فخرج الذي أكره، فناديتهم ابْلمان « 9»ساط ِ يف السماء مثل الدخان 
قيت من احلبس عنهم أن سيظهر فوقفوا، فركبت فرسي حىت جئتهم، ووق ِ يف نفسي حني لقيت ما ل

أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخربهتم أبخبار ما يريد 
 إال أهنما قاال:« 11»ومل يسأالين « 10»الناس بم، وعرضت عليهم ابلزاد واملتاع فلم يرزءاين 

، « 14»، فأمر أاب بكر « 13» علينا، فسألته أن يكتب ِل كتاب موادعة وأمن« 12»أخف 
 «15»فكتب 

__________ 
 ويف اخلصائص الكربى: عثرت يب.« نعرو»( أي هرب وفر، ويف ف 1)
 ( من الِطربي والسرية.2)
 « .أخرهم»( يف ف 3)
 « .فأبيت» 277( كذا يف ف، ويف دالئل النبوة ص: 4)
 « .ِل»( يف ف 5)
 برواية البخاري. 186/ 1( زيد من اخلصائص 6)
 « .قراه»( يف ف 7)
 « .التلفت»( يف اخلصائص 8)
 « .للدخان»( يف ف 9)
 ( أي مل أيخذ مين شيئا.10)
 كذا.« مل يسألين»( يف ف 11)
 « .أحقي»( يف ف 12)
 مصحفا.« أمر»( وق ِ يف اْلصل 13)
 « .أبو»( يف ف 14)
كتب له اي أاب ا »قال قلت تكتب ِل كتااب يكون آية بيين وبينك قال: »( يف سرية ابن هشام 15)

 فكتب ِل كتااب يف عظم أو يف رقعة أو يف خرقة.« بكر
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من أدم، قال سراقة: وهللا ْلعمني على من ورائي من الِطلب، وهذه كنانيت فخذ منها « 1»ِل يف رق 
ستمر على إبلي وغنمي مبكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك، فقال رسول هللا صلى « 2»سهما فإنك 

إىل أصحابه، ومضى رسول هللا « 3»وسلم: ال حاجة لنا يف إبلك وغنمك، وانِطلق راجعا هللا عليه 
الزبري بن العوام يف ركب من املسلمني كانوا جتارا قافلني من الشام، « 4»صلى هللا عليه وسلم فلقي 

 فكسا الزبري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر ثيااب بيضاء.
« 8»جلدة حتتيب « 7»اخلزاعية، وكانت امرأة برزة « 6»أم معبد « 5»مث ساروا ]إىل[ خيميت 

، فلم « 12»َترا ويشرتون « 11»وتِطعم، فينالوهنا « 10»اخليمة مث تسقي « 9»وجتلس بفناء 
، فنظر رسول هللا صلى « 13»، القوم مرملون مسنتون « 13»يصيبوا عندها شيئا من ذلك، فإذا 

 خيمتها فقال: ما هذه الشاة اي أم معبد؟ قالت:هللا عليه وسلم إىل شاة يف كسر 
 من ذلك، قال:« 14»خلفها اجلهد عن الغنم، فقال: هل با من لنب؟ قالت هي أجهد 

 ؟ قالت: نعم أبيب أنت وأمي! إن رأيت با حلبا« أن، أحلبها« 15»أأتذنني ِل « 15» »
__________ 

 ( الرق جلد رقيق يكتب فيه حميط احمليط.1)
 خِطأ.« فالك» ( يف ف2)
 كذا مصحفا.« راحبا»( وق ِ يف ف 3)
 « .فلقيت»( يف ف 4)
 ، ويف ف: خيتمي، خِطأ.101/ 2( من سرية ابن هشام 5)
 .8/ 2راج ِ الروض  -( امسها عاتكة بنت خلد6)
 ( برز برازة: فاق أصحابه فضال أو شجاعة فهو برز وهي برزة.7)
 : حتيت، مصحف.( التصحيح من دالئل النبوة ْليب نعيم، ويف ف8)
 خِطأ.« يفنا»( يف ف 9)
 ( يف دالئل النبوة للبيهقي: مث لتسقي مشكال.10)
 ( يف ف والدالئل ْليب نعيم: فسألوها.11)
 ( يف الدالئل ْليب نعيم: ليشرتوا، ويف الدالئل للبيهقي: فينالون حلما وَترا ليشرتوا منها.12)
 القوم مرملني مسنتني. ( أي مفتقرين وجمدبني، ويف الدالئل: وكان13 -13)
 ، ويف ف: أجهل.8/ 2( التصحيح من الدالئل والروض 14)
 خِطأ.« ااتذين يف»( التصحيح من الدالئل والروض، ويف ف 15 -15)
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 فاحلبها، فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلشاة فمسح ضرعها وذكر اسم هللا عليه وقال:
الرهط، « 2»ودرت واجرتت، فدعا إبانء هلا يربض « 1»فتفاجت ، « اللهم! ابرك هلا يف شاهتا»

، فسقاها فشربت حىت رويت، وسقا أصحابه فشربوا « 3»ثجا حىت عاله البهاء « 3»فحلب فيه 
« 6»، فشربوا مجيعا علال « القوم آخرهم شراب« 5»ساقي »شرب آخرهم، وقال: « 4»حىت رووا و 

« 10»، فغادره « 9»بدء « 8»عودا على « 8»اثنيا ، مث حلب فيه « 7»بعد هنل حىت أراضوا 
« 12»ما لبثت فجاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا له حفال « 11»عندها مث ارحتلوا عنها، فقل 

 بن.« 15»، خمهن قليل، ال نقى « 14»هزال « 13»عجافا يتساوكن 
البيت؟ فقالت: ال  هذا والشاء عازب وال حلوبة يف« 16»فلما رأى اللنب عجب وقال: من أين لك 

 وهللا إال أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، قال:
 ، صفيه ِل اي أم معبد! قالت: رأيت« 17»وهللا إين أراه صاحب قريش الذي نِطلبه 

__________ 
 خِطأ.« فتفاحت»( أي صارت هلا فجوة، ويف ف 1)
 ( أي يروى، ويف الروض: يشب ِ.2)
 نعيم، ويف ف: جتا حىت عليه التمال. ( من الدالئل ْليب3 -3)
 ( يف الروض: مث.4)
 كذا.« لساقي»، ويف اْلصل 172/ 1( من وفاء الوفاء 5)
 ( من الروض والدالئل أي اثنيا، ويف ف: خلال.6)
 ( أي رووا.7)
 ( يف الدالئل: بعد.8 -8)
 كذا مصحفا.  -( من الدالئل، ووق ِ يف ف: يرد9)
 مصحفا. -وض والدالئل: مث غادره، ووق ِ يف ف: فغادرها( أي تركه وأبقاه، ويف الر 10)
 مصحفا. -( التصحيح من الدالئل ْليب نعيم والبيهقي كليهما، ووق ِ يف ف: فقاد11)
 ( مج ِ حافل، يقال انقة أو شاة حافل: كثري لبنها.12)
: ( من الدالئل ْليب نعيم: أي يسرن سريا ضعيفا، ويف الدالئل للبيهقي: تساوكن، ويف ف13)

 كذا.  -يساوكن
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مصحفا، ويف الدالئل للبيهقي:  -( التصحيح من الدالئل ْليب نعيم، ووق ِ يف ف: هؤالء14)
 التساوك.

 ( أي ال مخ، ويف ف ال نفي.15)
 ( التصحيح من الدالئل ْليب نعيم والبيهقي، ويف ف: لكم.16)
 ( يف اْلصل: يِطلبه.17)
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، « 4»ثجلة « 3»، حسن اخللق، مل تعبه « 2»الوجه  مليح« 2« »1»ظاهر الوضاءة « 1»رجال 
، ويف « 7»، قسيم، يف عينيه دعج، ويف أشفاره وطف « 6»صلعة، وسيم جسيم « 5»ومل تزره 

، يف عنقه سِط ِ، « 9»أحور أكحل، أزج أقرن، رجل شديد سواد الشعر « 9»، « 8»صوته صهل 
وعاله البهاء، كأن منِطقه « 11»كلم مسا ، إذا صمت فعليه الوقار، وإن ت« 10»ويف حليته كثاثة 

، أمجل « 15»وال هذر « 14»، حلو املنِطق فصل ال نزر « 13»نظم يتحدرون « 12»خرزات 
من طول وال « 18»من بعيد، وأحاله وأحسنه من قريب، ربعة ال يتثىن « 17»الناس وأباه « 16»

 عني من قصر،« 19»تقتحمه 
__________ 

مصحفا، ويف البيهقي: طاهر « طاهر الوكا»، ووق ِ يف ف 282نعيم/  ( من الدالئل ْليب1 -1)
 الوضاة.

 ( يف الدالئل ْليب نعيم: أبلج الوجه.2 -2)
 خِطأ.« أتعبه»( من الدالئل للبيهقي وأيب نعيم، ويف ف 3)
 « .ْنلة»( من الدالئل ْليب نعيم أي عظم البِطن، ويف الدالئل للبيهقي وف 4)
 ، يقال: أزرى به وأزراه: عابه.« مل تزر به»وأيب نعيم ( يف الدالئل للبيهقي 5)
 ( ليس يف الدالئل.6)
 ( من وطف أي كثر شعر حاجبيه وعينيه.7)
ويروى: »( من الدالئل للبيهقي وأيب نعيم، والصهل: حدة الصوت م ِ حبح، ويف هامش الدالئل 8)

 « .سحل»ويف ف « ح -صحل
 ( كذا يف ف، وليس يف الدالئل.9 -9)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 خِطأ.« كنافة»ن الدالئل للبيهقي وأيب نعيم، ويف ف ( م10)
 « .مساه»( يف الدالئل 11)
 « .خزرات»( من الدالئل ْليب نعيم، ويف ف 12)
 « .حتدرن»مصحفا، ويف الدالئل ْليب نعيم « ينحررن»( من الدالئل للبيهقي، ووق ِ يف ف 13)
 خِطأ. «ال تزر»( من اخلصائص الكربى والدالئل ْليب نعيم، ويف ف 14)
 خِطأ.« هدار»( يف ف 15)
 مصحف. -( من الدالئل للبيهقي وأيب نعيم، ويف ف: اجهر16)
 ( من الدالئل للبيهقي وأيب نعيم، ويف ف: اَحله.17)
، ويف الدالئل ْليب نعيم والبيهقي واخلصائص: ال ابئن، ووق ِ يف 279/ 8( من جمم ِ الزوائد 18)

 مصحف. -ف: ال يشاد عني
 مصحفا.« منجمه»ويف الدالئل للبيهقي: يقتحمه، ويف ف  188/ 1( من اخلصائص 19)
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، به، « 3»الثالثة منظرا وأحسنهم قدرا، وله رفقاء حيفون « 2»بني غصنني فهو أنضر « 1»غصن 
؛ « 5»لقوله، وإن أمر تسارعوا إىل أمره، حمفود حمشود، ال عابس وال مفند « 4»إن قال استمعوا 

إىل أن « 6»احب قريش الذي ذكر لنا من أمره! لو كنت وافقت اللتمست قال: هذا وهللا ص
أصحب، وْلفعلنه إن وجدت إىل ذلك سبيال. وأصبح صوت مبكة عاليا يسمعونه وال يدرون من 

 « :7»يقوله، وهو يقول 
 جزى هللا رب الناس خري جزائه ... رفيقني حاّل خيميت أم معبد

 لح من أمسى رفيق حممدمها نزال ابلرب وارحتال به ... فأف
 ما زوى هللا عنكم ... به من فعال ال جتازى وسودد« 8»فيال قصى 

 وإانئها ... فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد« 9»سلوا أختكم عن شاهتا 
 الشاة مزيد« 11»بصريح ضرة « 10»دعاها بشاة حائل فتحلبت ... له 

 «12»فغادره رهنا لديها حلالب ... يرددها يف مصدر مث مورد 
__________ 

 ( ويف اخلصائص والدالئل للبيهقي: غصنا.1)
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 ( من اخلصائص والدالئل، ويف ف: انظر.2)
 خِطأ. -( يف ف: خيفون3)
 ( يف الدالئل ْليب نعيم: انصتوا.4)
( من الدالئل ْليب نعيم، وفنده: خِطأ رأيه وضعفه، ويف اخلصائص: معتد، ويف البيهقي: مغيد، ويف 5)

 ف: مفرت، كذا.
 ( يف الدالئل: ولقد مهمت.6)
ملا ذكر عن أمساء بنت أيب بكر يف جوابا: ال  50/ 2والكامل البن اْلثري  7/ 2( راج ِ الروض 7)

أدري، حني سأهلا أبو جهل، فلِطم خدها لِطمة طرح قرطها حىت أتى رجل من اجلن من أسفل مكة 
 يتبعونه يسمعون صوته وال يرون شخصه وهو يقول.

 خِطأ. -( يف ف: قضى8)
 ( كذا يف ف والدالئل للبيهقي وأيب نعيم، ويف الروض شأهنا.9)
 ( يف الدالئل ْليب نعيم: عليه.10)
 « .ضره»( يف ف 11)
  -( التصحيح من الروض والدالئل للبيهقي وأيب نعيم، ووق ِ يف ف: به روته يف مصدر ومسودد12)

 كذا.
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 فأجابه حسان بن اثبت
 «2»من يسري إليه ويغتدي « 1»وقد سّر « 1»بّيهم ... لقد خاب قوم زال عنهم ن

 عقوهلم ... وحّل على قوم بنور جمّدد« 3»ترّحل عن قوم فضّلت 
 «5»عمي وهداة يهتدون مبهتدي « 5« ... »4»وهل يستوي ضالل قوم تسكعوا 

 نيّب يرى ما ال يرى الناس حوله ... ويتلو كتاب هللا يف كل مشهد
 «6»غائب ... فتصديقها يف ضحوة اليوم أو غد وإن قال يف يوم مقالة 

 ليهنئ أاب بكر سعادة جّده ... بصحبته من يسعد هللا يسعد
 بين كعب مقام فتاهتم ... ومقعدها للمؤمنني مبرصد« 7»ليهنئ 

فلما مس ِ املسلمون اْلبيات خرج املسلمون سراعا فوجا فوجا يلحقون برسول هللا صلى هللا عليه 
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 خيمة أم معبد.وسلم فأخذوا على 
ومس ِ املسلمون ابملدينة خبروج النيب صلى هللا عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إىل احلرة 

فينتظرون قدومه حىت يرّدهم حّر الظهرية فكان أول من قدم عليهم من املهاجرين مصعب بن عمري 
 عليه وسلم؟ قال: هو قصي، فقالوا: ما فعل رسول هللا صلى هللا« 8»أخو بين عبد الدار ]بن[ 

وأصحابه على إثري، مث أاتهم بعده عمرو بن أم مكتوم اْلعشى أخو بين فهر، فقالوا: ما فعل من 
 وراءك رسول هللا وأصحابه؟ فقال: هم

__________ 
 كذا.  -( من الروض والدالئل للبيهقي، ويف ف: قدس1 -1)
 كذا.  -( من الروض والدالئل، ويف ف: يفقد2)
 خِطأ. -وض والدالئل للبيهقي وأيب نعيم، ويف ف: فزالت( من الر 3)
ويف حميط احمليط: تسك ِ الرجل مبعىن سك ِ وَتادى « تعكسوا»( من الدالئل ْليب نعيم، ويف ف 4)

 « .تسفهوا»يف الباطل، ويف الروض والدالئل للبيهقي 
 د.( كذا يف ف وشرح املواهب، ويف الروض والدالئل: عمايتهم هاد به كل مهت5 -5)
 « .فتصديقها اليوم أو يف ضحى الغد»( والشِطر الثاين يف الدالئل والروض هكذا 6)
 « .وهتن»( من الدالئل ْليب نعيم، ويف ف 7)
 .181/ 2( زيد من الِطربي 8)

(1/137) 

 

وسعد بن أيب وقاص وعبد هللا بن مسعود وبالل، « 1»اآلن على أثري، مث أاتهم بعده عمار بن ايسر 
بن اخلِطاب يف عشرين راكبا، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث خرج من  مث أاتهم عمر

الدليل أسفل من مكة، مث مضى بم حىت جاوز بم الساحل أسفل عسفان، مث « 2»الغار سلك بم 
بم فسلك بم « 6»حىت عارض بم الِطريق، مث أجاز « 5»أمج « 4»بم على أسفل « 3»استجاز 

مدجلة « 10»، مث أجاز بم « 9»، مث سلك بم القفا « 8»از بم ثنية املرة ، مث أج« 7»اخلرار 
، مث سلك مرجح « 12»، مث استبِطن بم مدجلة لفف، مث استبِطن بم مدجلة جماج « 11»لفف 

مث « 16»، مث أخذ بما اجلداجد « 15»مث بِطن ذي كشد « 14»من ذي العضوين « 13»
 «17»اْلجرد، مث سلك بم بِطن أعداء 
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__________ 
 خِطأ.« ماسر»( يف ف 1)
 « .بما»( كذا، ويف السرية 2)
 خِطأ.« استجار»( يف ف 3)
 خِطأ.« سفل»( من الروض والدالئل، ويف ف 4)
 راج ِ معجم البلدان. -( ابجليم وفتح أوله واثنيه بلد من أعراض املدينة5)
 « .أجلز»( من سرية ابن هشام، ويف ف 6)
 خِطأ. -لياقوت يف معجم البلدان، ويف ف: اخلزار( من السرية، وقد ذكره ا7)
كذا وجدته خمفف الراء مقيدا كأنه مسهل اهلمزة من »وفيه  9/ 2( من سرية ابن هشام والروض 8)

 « .املرأة
بفتح الالم مقيدا يف قول ابن إسحاق ويف « لقفا»( التصحيح من سرية ابن هشام والروض وفيه 9)

 « .لفقارا»ويف ف « لفتا»رواية ابن هشام 
 يف كل موض ِ.« بما»( كذا، ويف سرية ابن هشام 10)
 مصحفا.« بصف»، ووق ِ يف ف 9/ 2( من سرية ابن هشام 11)
 « .جماج بكسر امليم وجيمني»خِطأ، ويف الروض « حماج»( من سرية ابن هشام، ويف ف 12)
 خِطأ.« مرحج»( من الروض بتقدمي اجليم على احلاء، ويف ف 13)
« القصور»، ووق ِ يف ف « قال ابن هشام: ويقال: العصوين»ن هشام وفيه ( من سرية اب14)

 مصحفا.
 خِطأ.« ذاكبشة»، ويف ف 9/ 2( من سرية ابن هشام 15)
 مصحفا.« أخز اجلراجر»( من سرية ابن هشام، ووق ِ يف ف 16 -16)
« عداءبِطن أ»مصحفا، وله ذكر يف معجم البلدان يف « عوا»( من سرية ابن هشام. ووق ِ يف ف 17)
. 
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مث بِطن رمي، « 5»مث بِطن العائر « 4»مث العرج « 3»مث الفاجة « 2»مث العبابيد « 1»مث مدجلة تعهن 
عشرة ليلة « 7»ونزلوا بعض حرار املدينة؛ وذلك يوم االثنني الثنيت « 6»مث رحلوا من بِطن رمي 
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ْلنصار، فجاء البدوي وآذن بم مضت من شهر ربي ِ اْلول، وبعثوا رجال من أهل البادية يؤذن بم ا
إليه، فنظر إىل رسول هللا « 8»اْلنصار، وصعد رجل من اليهود على أطم من آطامهم ْلمر ينظر 

أبعلى صوته: اي معشر العرب! هذا « 9»صلى هللا عليه وسلم مبيضني؟ فلم ميلك اليهودي أن قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بظهر فثار املسلمون إىل السالح فتلقوا « ! 9»جدكم الذي تنتظرون 

« 12»الناس والعواتق فوق اْلجاجري « 11»مخسمائة رجل من اْلنصار، فتلقى « 10»احلرة وهم 
 ، والصبيان والوالئد يقولون:

 الوداع« 13»طل ِ البدر علينا ... من ثنيات 
__________ 

واهلاء والتاء فيه أصلية، وبتعهن بكسر التاء  -مدجلة تعهن»( من سرية ابن هشام والروض، وفيه: 1)
صخرة يقال هلا أم عفي عرفت ابمرأة كانت تسكن هناك فمر با النيب صلى هللا عليه وسلم 

، ووق ِ يف ف « واستسقاها فلم تسقه فدعا عليها فمسخت صخرة فهي تلك الصخرة فيما يذكرون
 مصحفا.« معمر»
 ِ عباد، وقال ابن هشام: هي العبابيب كأنه العبابيد كأنه مج»( من سرية ابن هشام، ويف الروض 2)

 كذا.« العنابد»ويف اْلصل « مج ِ عباب
« ابلقاف واحلاء -هي القاحة»وقال ابن هشام « بفاء وجيم»خِطأ، ويف الروض « الفاحة»( يف ف 3)
. 
 ابلفاء خِطأ.« الفرج»( من سرية ابن هشام. ويف ف 4)
 « .عائر عن ميني ركوبة ويقال ثنية الغائرفسلك بما ثنية ال»( من سرية ابن هشام وفيه 5)
 كذا.« ري ِ»( يف ف 6)
 كذا.« الثىن»( من الروض، ويف ف 7)
 « .ننظر»( يف ف 8)
 « .فصرخ أبعلى صوته اي بين قيلة هذا جدكم قد جاء»( ويف سرية ابن هشام 9 -9)
 والصواب ما أثبتناه.« مها»( يف ف 10)
 « .زموح»( من جمم ِ حبار اْلنوار، ويف ف 11)
ومنه حديث اهلجرة: فتلقى »خِطأ، والتصحيح من جمم ِ حبار اْلنوار وفيه « ال جتار»( يف ف 12)

 « .الناس النيب صلى هللا عليه وسلم يف السوق وعلى اْلجاجري واْلانجري يعين السِطوح
 خِطأ.« تبيان»( من اخلصائص والدالئل، ويف ف 13)
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 «1»داع وجب الشكر علينا ... ما دعا هلل 
 لقدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرحا بذلك.« 2»وأخذت احلبشة يلعبون حبرابم 

 
 ذكر قدوم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة

أخربان أبو خليفة ثنا عبد هللا بن رجاء أان إسرائيل عن أيب إسحاق قال مسعت الرباء يقول: اشرتى أبو 
الرباء: فليحمله إىل أهلي، « 3»ا فقال أبو بكر لعازب مر بكر من عازب رحال بثالثة عشر درمه

فقال له عازب: ال حىت حتدثين كيف صنعت أنت ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني خرجتما من 
فذكر حديث الرحل، وقال: حىت  -يِطلبونكم؟ فقال: ارحتلنا من مكة« 5»مكة واملشركون « 4»

ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه أتينا املدينة فتنازعوا أيهم ينزل علي
وسلم: إين أنزل الليلة على بين النجار وأخوال عبد املِطلب أكرمهم بذلك، فخرج الناس حني قدمنا 

املدينة يف الِطرق وعلى البيوت، والغلمان واخلدم يقولون: جاء حممد! جاء رسول هللا صلى هللا عليه 
 ح انِطلق فنزل حيث أمر.وسلم! فلما أصب

النجار « 6»قال أبو حامت: ملا أمسى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الليل عدل بم فنزل على بين 
« 7»عدي بن « 7»أخوال عبد املِطلب، ْلن أم عبد املِطلب سلمى بنت عمرو كانت من بين 

 ي بن أيبَحزة بن عبد املِطلب وعل« 8»النجار، فلما أصبح صلى هللا عليه وسلم نزل 
__________ 

 :190/ 1( َتامه بامش اخلصائص 1)
 أيها املبعوث فينا ... جئت ابْلمر املِطاع

 « .جبراهتم»( يف اْلصل 2)
 خِطأ.« من»( يف ف 3)
 خِطأ.« بن»( يف ف 4)
 « .املشركني»( يف ف 5)
 « .عدي بن»( زيد يف السرية 6)
 « .عبد»( من السرية، ويف ف 7 -7)
 « .و»( زيد يف اْلصل 8)
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« 2»العمري أخي « 1»طالب وأبو مرثد وابنه مرثد وأبو كبشة وزيد بن حارثة على كلثوم بن اهلدم 
« 3»بين عمرو بن عوف، ونزل أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيد هللا وصهيب بن سنان على خبيب 

بن حذافة وواقد بن عبد  بن إساف، ونزل عمر وزيد ابنا اخلِطاب وعمر وعبد هللا ابنا سراقة وعبد هللا
البكري على « 6»وخالد وعاقل وإايس بن « 5»بن أيب خوىل وعياش بن ربيعة « 4»هللا، وخوىل 

موىل « 7»رفاعة بن عبد املنذر، ونزل عبيدة والِطفيل واحلصني بنو احلرب ومسِطح بن أاثثة وسويبط 
عجالين، ونزلت زينب بنت أيب سعد وكليب ابن عمري وخباب بن اْلرت على عبد هللا بن سلعة ال

وأمية « 10»بنت نباتة « 9»، وأم حبيبة « 8»جحش وجدامة بنت جندل وأم قيس بنت حمصن 
بنت رقيش وأم حبيبة بنت جحش وأم سخربة بنت نعيم على سعد بن خيثمة؛ وعّشى رسول هللا 

ه وسلم صامتا صلى هللا عليه وسلم املسلمون وأقام أبو بكر للناس وجلس رسول هللا صلى هللا علي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بين عوف بقباء يوم ]االثنني و[ « 12»، وأقام « 11»يسلمون 

 الثالاثء واْلربعاء واخلميس، وأسس املسجد بقباء وصلى فيه تلك اْلايم، فلما كان يوم« 13»
__________ 

 مصحفا.« املهدير»( من سرية ابن هشام والروض، ووق ِ يف ف 1)
 مصحفا.« يف»والروض وسرية ابن هشام، ووق ِ يف ف  249/ 2من الِطربي ( 2)
 « .حبيب»، ويف ف 10/ 2( من السرية 3)
خوىل بن أيب خوىل العجلي هكذا قال ابن هشام ونسبه إىل »وفيه  162/ 1( من االستيعاب 4)

« دوِل»ويف ف « عجل بن جليم، وهو حليف بين عدي بن كعب؛ واسم أيب خوِل عمرو بن زهري
 خِطأ.

 « .عياش بن أيب ربيعة ... »( كذا، ويف اْلصابة 5)
 وفيه: إايس بن البكري الليثي )البدري اْلحدي( . 48/ 1( من االستيعاب 6)
 « .سويبط بن سعد بن حرملة»وفيه  583/ 2( له ترمجة يف االستيعاب 7)
 .78/ 2وهلا ترمجة يف االستيعاب  -خِطأ« حمض»( يف ف 8)
 « .أم حبيبة»مكان « أم حبيب»، وفيه 222/ 8ا اْلصابة ( راج ِ لرتمجته9)
 « .بنانه»( من اْلصابة، ويف اْلصل 10)
 « .وهم يسلمون عليه»( كذا، ولعله 11)
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 ( من الكامل والسرية، ويف ف: قام.12)
 ( من الكامل والسرية.13)

(1/141) 

 

يه الناس فأدركته الصالة يف بين اجلمعة خرج على انقته القصوى يوم اجلمعة يريد املدينة، واجتم ِ عل
مجعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدينة، مث جعل رسول « 1»سامل بن عوف، فكانت أول مجعة 

هللا صلى هللا عليه وسلم مير بدور اْلنصار فيدعونه للنزول ويعرضون عليه املؤاساة فيجزيهم النيب 
فقام عتبان بن مالك يف أصحاب له فقالوا له: اي  صلى هللا عليه وسلم خريا حىت مر على بين سامل،

خلوا سبيل »، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: « 2»العدد والعدة واملنعة « 2»رسول هللا! أقم يف 
واملنذر بن « 4»سعد بن عبادة وأبو دجانة « 3»الناقة فإهنا مأمورة، مث مر ببين ساعدة اعرتضه 

على النزول، فقال: خلوا سبيلها فإهنا مأمورة، مث مر ببين  «7»راودوه « 6»وداود « 5»]عمرو[ 
بياضة فاعرتضه فروة بن عمرو وزايد ابن لبيد وراودوه على النزول، فقال: خلوا سبيلها فإهنا مأمورة؛ 

 -مث مر على بين عدي بن النجار فقال أبو سليط بن أيب خارجة: عندان اي رسول هللا! فنحن أخوالك
ل: خلوا سبيلها فإهنا مأمورة؛ وأقبلت الناقة حىت انتهت به إىل مربد التمر وهو وذكروا رَحهم، فقا

امسهما سهل وسهيل « 9»يف حجر أسعد بن زرارة « 9« »8»يومئذ لغالمني يتيمني من بين النجار 
وكان املسلمون بنوا مسجدا يصلون فيه وهو موض ِ مسجده اليوم، « 10»ابنا راف ِ بن أيب عمرو 

ه الناقة إىل املسجد بركت، فنزل عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: هذا إن فلما انتهت ب
 شاء هللا املنزل! وجاء أبو أيوب

__________ 
فأدركت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلمعة يف بين سامل بن عوف « ( ويف سرية ابن هشام1)

 .« وادي رانوانء»فصالها يف املسجد الذي يف بِطن الوادي 
 مصحفا.« العز والعدد والعرة»، ووق ِ يف ف 11/ 2( من سرية ابن هشام والروض 2 -2)
 كذا.« فاعرتضوا»، ويف ف 11/ 1( من السرية 3)
 .57/ 7راج ِ اْلصابة »مساك بن خرشة »( امسه 4)
 .39/ 7( من اْلصابة وسرية ابن هشام، وله ترمجة يف اْلصابة 5)
 .57/ 7عمرو، راج ِ اْلصابة ( اْلنصاري املازين، قيل: امسه 6)
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 مصحفا.« أو روه»( وق ِ يف ف 7)
 خِطأ.« النجارة»( يف ف 8)
 « .ومها يف حجر معاذ بن عفراء»( كذا يف ف، ويف سرية ابن هشام 9 -9)
 « .سهل وسهيل ابين عمرو»( يف سرية ابن هشام 10)

(1/142) 

 

رة فأخذ بزمام راحلته، مث سأل اْلنصاري خالد بن زيد بن كليب فأخذ برحله وجاء أسعد بن زرا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املربد، فقال معاذ بن عفراء: هو لغالمني يتيمني واان مرضيهما 

، فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الغالمني فساومهما ابملربد ليتخذه مسجدا، فقاال: « 1»عنه 
أن يقبل منهما هبة حىت ابتاعه منهما، فلما خرج  بل هنبه لك، فأىب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املسجد قالوا: اي رسول هللا، املرء م ِ موض ِ رحله، فنزل على أيب 
اْلنصاري ومنزله يف بين غنم بن النجار، مث أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 2»]أيوب[ 

 سول هللا صلى هللا عليه وسلم ينقل معهم اللنب:واملسلمون يف بناء املسجد، وكان ر 
 وأطهر« 4»خيرب ... هذا أبر ]ربنا[ « 3»احلمال ال َحال « 3»هذا 

 اللهم إن اخلري خري اآلخرة ... فاغفر لألنصار واملهاجرة
وكان عمار بن ايسر جعدا قصريا وكان ينقل اللنب وقد أغرب صدره فقال له رسول هللا صلى هللا عليه 

رسول « 8»علي ]على[ « 7»بن « 6»تقتلك الفئة الباغية وقدم طلق « ! 5»اي ابن مسية  وسلم:
هللا صلى هللا عليه وسلم وكان يعني املسلمني يف بناء املسجد. فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 ، ومات أسعد بن« 10»فإنه من أحسنكم به مسكا « 9»قربوا الِطني من اليمامى 
__________ 

 ويف الكامل البن اْلثري: وسأرضيهما من مثنه.« وسأرضيهما منه»( يف سرية ابن هشام 1 -1)
 ( زيد من سرية ابن هشام وسقط من ف.2)
 ابجليم.« اجلمال ال مجال»، ويف ف 2/ 2( من طبقات ابن سعد 3 -3)
 ( زيد من الِطبقات.4)
 ، خِطأ.« سهيه»( وق ِ يف ف 5)
 .238/ 1راج ِ وفاء الوفاء  -اليمامة ( وهو رجل من بين حنيفة من أهل6)
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 -خِطأ« لنب»( من وفاء الوفاء: ويف ف 7)
 ( زيد من وفاء الوفاء.8)
 والتصحيح من وفاء الوفاء.« اليماين»( يف ف 9)
 كذا.« مسا»( من وفاء الوفاء، ويف ف 10)

(1/143) 

 

دفن ابلبقي ِ من  ، ودفن ابلبقي ِ، وهو أول من« 2»، أخذته الشهقة « 1»زرارة واملسجد يبىن 
املسلمني فكان النيب صلى هللا عليه وسلم انزال على أيب أيوب حىت فرغ من املسجد وبىن له فيه 

مسكن، فانتقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني فرغ من املسجد ومسكنه إليه، مث بعث رسول 
سودة بنت « 5»ليقفل مكة « 4»إىل « 3»وأاب راف ِ « 3»هللا صلى هللا عليه وسلم زيد بن حارثة 

وبناته، وبعث أبو بكر الصديق عبد هللا بن أريقط إىل عبد هللا بن أيب بكر أن يقدم « 6»زمعة زوجته 
أبهله، فلما قدم ابن أريقط على عبد هللا بن أيب بكر خرج عبد هللا بعيال أيب بكر: عائشة وعبد 

يف صفر قبل قدوم النيب صلى هللا عليه وكان الرباء بن معرور مات « 7»الرَحن وأم رومان أم عائشة 
وسلم املدينة بشهر وأوصى عند موته أن يوجه إذا وض ِ يف قربه إىل الكعبة ففعل به ذلك، فلما قدم 

؛ وكان آخر « 8»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة صلى على قربه، وولد مسلمة بن خملد 
وكانت اْلنصار كل واحد منهم يهدي لرسول هللا اْلنصار إسالما بنو واقف وبنو أمية وبنو وائل، 

« 10»مل يكن هلا ما هتدي فأتت « 9»صلى هللا عليه وسلم حني قدم املدينة تيسا، وكانت أم سليم 
 اببنها أنس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت: اي

__________ 
 كذا.« يبنا»( يف ف 1)
يق وشهقة فمات والشهيق: اْلنني الشديد املرتف ِ ( والشهقة: كالصيحة، يقال شهق فالن وشه2)

هلك يف تلك اْلشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة »جدا )لسان العرب( ويف سرية ابن هشام والروض 
 « .واملسجد يبىن أخذته الذحبة أو الشهقة

/ 8كذا، ويف اْلصابة « أابر بن انف ِ»ويف ف  1263/ 2والِطربي  65/ 7( من اْلصابة 3 -3)
 ترمجة أم رومان: فلما استقر بعث زيد بن حارثة وبعث معه أاب راف ِ. يف 232

 خِطأ.« من»( يف ف 4)
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 خِطأ.« ليفقال»( يف ف 5)
 خِطأ.« زوجت»( من الِطربي، ويف ف 6)
 خِطأ.« وعبد الرَحن وأم روحان»( زيد يف ف 7)
موسى بن علي وأخرج أبو نعيم أيضا من طريق وكي ِ عن »وفيها:  97/ 6( له ترمجة يف اْلصابة: 8)

عن أبيه عن مسلمة بن خملد قال: ولدت حني قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة وقبض النيب 
 « .صلى هللا عليه وسلم وأان ابن عشر سنني

 .242/ 8( هلا ترمجة يف اْلصابة 9)
 خِطأ.« فأنت»( يف ف 10)

(1/144) 

 

 له، فقال رسول هللا صلى هللا عليه رسول هللا! ابين هذا خيدمك وليس عندي ما أهديه، فادع هللا
 وسلم: اللهم! أكثر ماله وولده.

« 2»له عشر سنني « 1»مث دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار أنس بن مالك وكان أنس 
حيث قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة، فكانت أمهاته حيثثنه، فلما دخل داره حلب له من 

يف الدار، وأبو بكر عن مشاله وأعرايب عن ميينه، فناوله « 3»مباء يسري « 3»ا داجن وشاب له لبنه
، وكانت الصالة ركعتني ركعتني « 4»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اْلعرايب وقال: اْلمين فاْلمين 

، « اي أيها الناس! قبلوا فريضة هللا»فقال: « 5»فرآهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متنفلني 
ليلة من شهر ربي ِ « 7»الثنيت عشرة « 7»وذلك « 6»قرت صالة املسافر وزيد يف صالة املقيم فأ

 اآلخر بعد قدومه عليه السالم املدينة بشهر.
ووعك أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعكا شديدا، فدخلت عائشة على أيب بكر وهو 

 يقول:
 شراك نعلهمن « 8»كل امرىء مصبح يف أهله ... واملوت أقرب 

 مث دخلت على عامر بن فهرية وهو يقول:
__________ 

صح عنه أنه قال: قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة »وفيها  71/ 1( له ترمجة يف اْلصابة 1)
 « .وأان ابن عشر سنني وأن أمه أم سليم
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 « .بنني»( التصحيح من اْلصابة، ووق ِ يف ف 2)
 .840/ 2ح من صحيح البخاري والتصحي« مبا يسر»( يف ف 3 -3)
 مصحفا، والتصحيح من الصحيح.« ابْلمين»( وق ِ يف ف 4)
 كذا.« منتقلون»( يف ف 5)
ويف هذه السنة زيد يف صالة احلضر فيما قيل ركعتان، وكانت صالة احلضر »( ويف الِطربي 6)

ربي ِ اآلخر ملضي والسفر ركعتني. وذلك بعد مقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة بشهر يف 
 « .اثنيت عشرة ليلة

 كذا.« الثين عشر»( من الِطربي، ويف ف 7 -7)
 « .أدىن»( كذا، ويف السرية 8)

(1/145) 

 

 «4»جلده بروقه « 3»حيمي « 2»بِطوقه ... الثور « 1»كل امرىء مداف ِ 
 فدخلت على بالل وهو يقول:

 ليلوحوِل إذخر وج« 5»أال ليت شعري هل أبينت ليلة ... بواد 
 «8»شامة وطفيل « 7»مياه جمنة ... وهل يبدون ِل « 6»وهل أردن ]يوما[ 

وكان بالل يقول: اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأاب سفيان بن حرب وأاب جهل بن هشام  
كما أخرجوان من مكة، فأخربت عائشة النيب صلى هللا عليه وسلم مبا رأت من وعكهم، فقال النيب 

عليه وسلم: اللهم! حبب إلينا املدينة كما حببت إلينا مكة، وابرك لنا فيها كما ابركت لنا  صلى هللا
 يف مكة، وابرك يف صاعها ومدها وانقل وابءها إىل مهيعة وهي اجلحفة.

، « 10»الناس وهم يصلون قعودا « 9»ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسجد وقد َحى 
وسلم: صالة القاعد على النصف من صالة القائم، فختم الناس الصالة  فقال النيب صلى هللا عليه

اللهم اجعل ابملدينة ضعفي ما مبكة من الربكة! مث أراد »قياما، مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يؤاخي بني املهاجرين واْلنصار يف شهر رمضان، فدخل املسجد 

 ن فالن بن فالن؟ فلم يزل يعدهم ويبعث إليهم حىتفجعل يقول: أي
__________ 

 « .جماهد»( يف السرية 1)
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 خِطأ.« التور»( من السرية، ويف ف 2)
 كذا.« حيىي»، ويف ف 53/ 2( من الروض والسرية 3)
 »( زاد يف السرية بيتا قبله: 4)

 « .لقد وجدت املوت قبل ذوقه ... إن اجلبان حتفه من فوقه
 « .بفنج»ف، ويف السرية  ( كذا يف5)
 ( زيد من السرية.6)
 « .يب»( من السرية، ويف ف 7)
 مصحفا؛ قال ابن هشام: شامة وطفيل جبالن مبكة.« صقيل»( من السرية، ووق ِ يف ف 8)
 « .َحى»( يف السرية 9)
 والتصحيح من السرية.« فقعد»( يف ف 10)

(1/146) 

 

فظوه وحدثوا من بعدكم إن هللا اصِطفى من خلقه اجتمعوا عنده، فقال: إين أحدثكم حبديث فاح
، خلقا يدخلهم اجلنة، وإين « 1»مث تال هذه اآلية اَّللَُّ َيْصَِطِفي ِمَن اْلَمالِئَكِة ُرُسالا َوِمَن النَّاِس  -خلقا

بينكم كما آخى هللا بني املالئكة، قم اي أاب « 3»منكم من أحب أن أصِطفيه، ومؤاخ « 2»مصِطف 
بني يديه، فقال: إن لك عندي يدا هللا جيزيك با، ولو كنت متخذا خليال ال  بكر! فقام فجيء

اي عمر! « 4»وحرك قميصه، مث قال: ادن  -ختذتك خليال، وأنت عندي مبنزلة قميصي يف جسدي
الدين بك أو « 6»علينا اي أاب حفص فدعوت هللا أن يعز « 5»فدان فقال: لقد كنت شديد الثغب 

إىل هللا، فأنت معي اثلث ثالثة من هذه « 8»بك وكنت أحبهما « 7»ذلك  أبيب جهل، ففعل هللا
اْلمة! مث تنحى وآخى بينه وبني أيب بكر؛ ودعا عثمان بن عفان فقال: ادن اي عثمان! ادن اي أاب 

، مث نظر إىل السماء فقال: سبحان « 11»ركبته بركبته « 10»حىت ألزق « 9»عمرو، فلم يزل يدنو 
مث قال: امج ِ ِل عِطفي « 12»فزرها عليه « 12»نظر إىل عثمان فإذا إزاره حملولة  هللا العظيم! مث

أوداجه « 13»ردائك على حنرك، فإن لك شأان عند أهل السماء، أنت ممن يرد علي احلوض ]و[ 
 تشخب

__________ 
 .75آية  22( سورة 1)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 « .مصِطفى»( من الدر املنثور، ويف ف 2)
 « .مواخى» ( من الدر املنثور، ويف ف3)
 خِطأ.« إذن»( يف ف 4)
 مصحفا.« الشخب»( من الدر املنثور، ووق ِ يف ف 5)
 « .يقر»( من الدر املنثور، ويف ف 6)
 تصحيف.« فلك»( يف ف 7)
 خِطأ.« أحبها»( من الدر املنثور، ويف اْلصل 8)
 كذا.  -( يف اْلصل: يدن9)
 « .ألصق»( يف الدر املنثور 10)
 « .كبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلمبر »( يف الدر املنثور 11)
فزرها رسول هللا صلى »كذا، والتصحيح من الدر املنثور وفيه « فذدر عليه»( يف اْلصل 12 -12)

 « .هللا عليه وسلم بيده
 ( زيد من الدر املنثور.13)

(1/147) 

 

هللا على « 4»يسلط « ! 3»اي أمني هللا « 2»؛ مث دعا عبد الرَحن بن عوف فقال: ادن « 1»دما 
« : 7»، فقال « 6»خرِل « 6»دعوة قد أخرهتا، فقال: « 5»مالك ابحلق، أما! إن لك ]عندي[ 

 « .مث تنحى وآخى بينه وبني عثمان« ! 8»أكثر هللا مالك 
أنتما حواري  »منه، فقال: « 11»مين، فدنوا « 10»طلحة والزبري فقال: ادنوا « 9»مث دعا 

 « .بينهماكحواري عيسى ابن مرمي! مث آخى 
 « .اي عمار! تقتلك الفئة الباغية، مث آخى بينهما»مث دعا سعد بن أيب وقاص وعمار بن ايسر فقال: 

اي سلمان! أنت منا أهل البيت، وقد آاتك »أاب الدرداء وسلمان الفارسي فقال: « 12»مث دعا عمريا 
 الدرداء! قال: أبيب أنت اي أاب« 14»، مث قال: أال أنشدك « 13»هللا العلم اْلول والعلم اآلخر 

 ، وإن« 16»بلى، قال: إن تنقدهم فينقدوك « ! 15»وأمي 
__________ 

من فعل هذا بك؟ فتقول: فالن، وذلك كالم جربيل وذلك « : فأقول»( زيد بعده يف الدر املنثور 1)
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 « .إذ هتف من السماء: أال إن عثمان أمري على كل خاذل
 « .ذنإي»( من الدر املنثور، ويف ف 2)
 « .واْلمني يف السماء»( زيد يف الدر املنثور 3)
 خِطأ.« فسلوا»( التصحيح من الدر املنثور، ويف ف 4)
 ( زيد من الدر املنثور.5)
 « .أخرين»( من الدر املنثور، ويف ف 6 -6)
 « .َحلتين اي عبد الرَحن أمانة»( زيد يف الدر املنثور 7)
 « .دهوجعل حيرك ي»( زيد يف الدر املنثور 8)
 « .دخل»( يف الدر املنثور 9)
 خِطأ.« ادن»( من الدر املنثور، ويف ف 10)
 « .فدنيا»( من الدر املنثور، ويف ف 11)
 وليس يف الدر املنثور.« مري»( يف ف 12)
 « .والكتاب اْلول والكتاب اآلخر»( زيد يف الدر املنثور 13)
 أ.خِط« أبشرك»( التصحيح من الدر املنثور، ويف اْلصل 14)
 « .اي رسول هللا»( زيد يف الدر املنثور 15)
 خِطأ.« فينقدوهم»( من الدر املنثور، ويف اْلصل 16)

(1/148) 

 

ليوم فقرك، واعلم أن اجلزاء أمامك، مث آخى « 3»عرضك « 2»، فأقرضهم « 1»ترتكهم ال يرتكوك 
يرد علي احلوض، وأنتم يف بينهما؛ مث نظر يف وجوه أصحابه فقال: ابشروا وقروا عينا، فأنتم أول من 

 بن عمر فقال:« 4»أعلى الغرف؛ ونظر إىل عبد هللا 
 « .احلمد هلل الذي يهدي من الضاللة من أحب

فقال علي بن أيب طالب: اي رسول هللا! ذهب روحي فانقِط ِ ظهري حني رأيتك فعلت أبصحابك ما 
ي بعثين ابحلق! ما أخرتك علّي فلك العتيب والكرامة! قال: والذ« 5»فعلت، فإن كان من سخِطة 

إال لنفسي، وأنت مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي، وأنت أخي ووارثي قال: اي 
 رسول هللا! ما أرث منك؟ قال: ما ورثت اْلنبياء قبلي، قال: وما ورثت اْلنبياء قبلك؟ قال:
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، مث تال « 7»فاطمة ابنيت ، وأنت معي يف قصري يف اجلنة م ِ « 6»سنة نبيهم « 6»كتاب هللا و 
 « .8»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِإْخواانا َعلى ُسُرٍر ُمَتقابِِلنَي 

نعيهما؛ وولد عبد هللا « 10»ابلِطائف، بلغ املسلمني « 9»ومات الوليد بن املغرية مبكة وأبو أحيحة 
ساءهم، وكان أول مولود بن الزبري يف شوال، فكرب املسلمون وكانوا خيافون أن يكون اليهود سحرت ن

ولد من املهاجرين ابملدينة، وهىنء به أبو بكر والزبري، ومل ترضعه أمساء بنت أيب بكر حىت أتت به 
 النيب صلى هللا عليه وسلم، فأخذه

__________ 
 « .وزيد بعد يف الدر املنثور إن هترب منهم يدركون« ال يرتكون»( من الدر املنثور، ويف اْلصل 1)
 « .فأقرصهم»لدر املنثور، ويف اْلصل ( من ا2)
 « .عرضا»( من الدر املنثور، ويف اْلصل 3)
 « .الرَحن»( من الدر املنثور، ويف اْلصل 4)
 « .سخط»( يف الدر املنثور 5)
 خِطأ.« بينه»( من الدر املنثور، ويف اْلصل 6 -6)
 « .وأنت أخي ورفيقي»( زيد يف الدر املنثور 7)
 .47آية  15( سورة 8)
 كذا.« أبو ححة»، ويف اْلصل 85/ 2( من الِطربي والكامل البن اْلثري 9)
 كذا.« املسلمون»( يف ف 10)

(1/149) 

 

ووضعه يف حجره فحنكه بتمرة، فكان أول شيء دخل بِطنه ريق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث 
 مساه عبد هللا.

ارث بن عبد املِطلب بن عبد مناف على مث عقد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللواء لعبيدة بن احل
ابملدينة، وبعثه إىل بِطن « 1»ستني من املهاجرين وليس فيهم من اْلنصار أحد، هي أول راية عقدها 

، « 5»ماء يقال له أحياء « 4»ابلقرب من اجلحفة، فالتقوا على « 3»، فبلغ ثنية املرة « 2»رابغ 
 من املشركني، فلم يكن بينهم إال الرمي ابلرمي أبو سفيان بن حرب يف مائتني« 6»وأمري السرية 

من املشركني إىل املسلمني املقداد بن عمرو بن « 8»، مث احناز املسلمون على رامية، واحناز « 7»
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 « :9»اْلسود وقد قيل 
عتبة بن غزوان، مث انصرفوا من غري أن يسلوا السيوف، وقد قيل: إن املشركني أمريهم كان مكرز بن 

 ، وكان حامل اللواء لعبيدة بن احلارث مسِطح بن أاثثة.« 10»خيف حفص بن اْل
مث عقد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللواء حلمزة بن عبد املِطلب يف ثالثني راكبا كلهم من 

 املهاجرين، بعثه إىل ساحل البحر من قبل العيص من أرض اجلهينة ليتعرض
__________ 

: كان لواء أيب عبيدة أول لواء عقده وإمنا اشتبه ذلك لقرب وقال بعضهم»( وقال ابن اْلثري 1)
 « .بعضها ببعض

 « .راف ِ»( من معجم البلدان، ويف اْلصل 2)
 « .املر»( من معجم البلدان، ويف اْلصل 3)
 كذا.« عمل»( من معجم البلدان، ويف ف 4)
قال ابن إسحاق: اْلحياء مج ِ حي، من أحياء العرب، أوحى ضد امليت، »( يف معجم البلدان 5)

 « .غزا عبيدة بن احلارث بن املِطلب اْلحياء، وهو ماء أسفل من ثنية املرة ... 
 خِطأ.« السريية»( يف ف 6)
 « .فكان بينهم الرمي دون املسايفة» 52/ 2( يف الكامل 7)
 وكان املقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان مسلمني ومها مبكة، فخرجا»( قال ابن اْلثري يف الكامل 8)

 « .م ِ املشركني يتوصالن بذلك، فلما لقيهم املسلمون احنازا إليهم
 خِطأ.« قتل»( وق ِ يف املِطبوع 9)
 خِطأ، ضبِطه ابن اْلثري ابخلاء املعجمة والياء املثناة من حتتها.« اْلحنف»( من الكامل، ويف ف 10)

(1/150) 

 

كة، فحجز بينهم جمدي بن قريش، فلقي أاب جهل بن هشام يف ثالمثائة راكب من أهل م« 1»لعري 
، وكان حامل لواء َحزة « 2»عمرو اجلهين وكان حليفا للفريقني، فانصرف الفريقان من غري قتال 

 يومئذ أبو مرثد.
مث بىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعائشة وهي بنت تس ِ على رأس مثانية أشهر من هجرته وذلك 

الث سنني وهي ابنة ست، فأهديت إىل النيب صلى هللا يف شوال، وكان تزوج با مبكة قبل اهلجرة بث
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 ومعه البهاء، ومل يزوج من النساء بكرا غريها.« 3»عليه وسلم 
مث عقد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللواء لسعد بن أيب وقاص يف عشرين رجال يريد العري يف ذي 

ليل حىت أصبحوا حلرار صبح القعدة، فخرجوا على أقدامهم فكانوا يكفون ابلنهار ويسريون ابل
املقداد بن « 4»خامسة وقد سبقهم العري قبل ذلك بيوم فانصرفوا، وكان حامل اللواء يومئذ لسعد 

 عمرو.
فعرض عليه رسول هللا صلى هللا « 5»وجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو قيس بن اْلسلت 

يف أمري مث أعود إليك، فلقيه عبد هللا بن عليه وسلم اْلسالم، فقال: ما أحسن ما تدعو إليه! انظر 
، فمات يف ذي احلجة « 6»أيب فقال: كرهت وهللا حرب اخلزرج! فقال أبو قيس: ال أسلم سنة 

«7. » 
 

 السنة الثانية من اهلجرة
 ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ثنا عبد« 8»حدثنا عبد هللا بن حممد بن املدايين 

__________ 
 خِطأ.« لغري»( يف ف 1)
 مصحفا.« فقال»( وق ِ يف ف 2)
 « .لتس ِ سنني»( زيد يف الِطربي 3)
 خِطأ.« يسعد»( يف ف 4)
 « .اْلشلت»( من الكامل، ويف ف 5)
 خِطأ.« ست»ويف ف « سنة»قبل « إىل»( من الكامل وزيد فيه 6)
 « .ذي القعدة»( يف الكامل 7)
 كذا.« املدائن»( يف ف 8)
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ب عن سعيد بن جبري عن أبيه عن ابن عباس قال: قدم رسول هللا صلى هللا الرزاق ثنا معمر عن أيو 
عليه وسلم فوجد اليهود يصومون عاشوراء فقال هلم: ما هذا؟ قالوا: يوم عظيم! ّْنى هللا فيه موسى 

أان »وأغرق فرعون فيه وقومه، فصامه موسى شكرا هلل تعاىل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
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 « .ى وأحق بصيامه منكم، فصامه وأمر بصيامهأوىل مبوس
وجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليهود يصومون يوم عاشوراء يف أول قدومه املدينة « : 1»قال 

وهو أول السنة الثانية من اهلجرة، فسأهلم فأخربوه أن هللا ّْنى موسى يف ذلك اليوم وأغرق آل 
هللا صلى هللا عليه وسلم بصيامه وقال: أان أوىل مبوسى، فرعون فصامه موسى شكرا هلل، فأمر رسول 

 فصامه )صلى هللا عليه وسلم( واملسلمون.
، « أعِطها شيئا»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابنته فاطمة عليا يف صفر، وقال له: « 2»مث زّوج 

 « .رعه؟ فبعث إليها بد« 3»فأين درعك احلِطمية »فقال: ما عندي اي رسول هللا شيء، قال: 
« 4»وقد روي يف تزوجيها أخبار فيها طول تؤدي إىل مسلك القّصاص فتنكبت عن ذكرها لعلمي 

 بعدم صحتها من جهة النقل.
مث غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة اْلبواء، وهي أول غزوة غزاها بنفسه، وبني اْلبواء وودان 

املهاجرين ليس فيهم أنصاري، وذلك يف شهر ستة أميال، خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 
وكان « 6»املدينة، واستخلف سعد بن عبادة بن دليم « 5»ربي ِ اْلول على رأس سنة من مقدمه 

 «7»مخس عشرة « 7»حامل لوائه َحزة بن عبد املِطلب، وكانت غيبته 
__________ 

 ( أي أبو حامت.1)
 « .تزوج»( يف اْلصل 2)
 « .ميات دروع تنسب إىل حِطمة بن حمارب كان يعمل الدروعاحلِط»( يف حميط احمليط 3)
 كذا.« لعملي»( يف ف 4)
 خِطأ.« مقدمة»( يف ف 5)
 « .دهلم»( من اْلصابة من ترمجته، ويف اْلصل 6)
 « .مخسة عشر»( يف ف 7 -7)
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بواء بينهما واْل« 3»، ]وودان[ « 2»املدينة ومل يلق كيدا، واْلبواء جبل « 1»ليلة، مث رج ِ ]إىل[ 
وادع رسول هللا صلى « 4»هذه الغزاة « 4»الِطريق، كالمها ورد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويف 

 « .7»الضمري « 6»بن عمرو « 5»هللا عليه وسلم خمشي 
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يريد عري قريش « 8»مث غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مائتني من أصحابه إىل انحية رضوى 
 ف.فيها أمية بن خل

واستخلف على املدينة سعد بن معاذ، وكان حيمل لواءه سعد بن أيب وقاص، مث رج ِ ]إىل[ املدينة، 
 ومل يلق كيدا.

مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سعد بن أيب وقاص يف سبعة نفر أو مثانية حىت انتهى إىل 
  املدينةوكان سرح يف« . 10»من أرض احلجاز، مث رج ِ ومل يلق كيدا « 9»اخلرار 

__________ 
 ( الزايدة من السرية.1)
مصحف، ويف معجم البلدان: واْلبواء قرية من أعمال الفرع من املدينة، بينها « جبرا»( يف اْلصل 2)

وبني اجلحفة مما يلي املدينة ثالثة وعشرون ميال، وقيل: اْلبواء جبل على ميني آرة وميني الِطريق 
 ك بلد ينسب إىل هذا اجلبل.املصعد إىل مكة من املدينة وهنا

 .182/ 4( من البدء والتاريخ 3)
 كذا.« هذا القراة»( من السرية، ويف اْلصل 4 -4)
خِطأ. وجملدي بن « جمدي»، ويف ف 54/ 2والروض  1266/ 2( من سرية ابن هشام والِطربي 5)

 عمرو ابن اجلهين ذكر يف سرية َحزة رضي هللا عنه إىل سيف البحر.
 خِطأ.« و»( زيد يف ف 6)
 كذا.« الضيب»( من سرية ابن هشام، ويف ف 7)
 كذا.« ربي ِ اآلخر»، ويف متنه « يف شهر ربي ِ اْلول»( زيد يف سرية ابن هشام وهامش الِطربي 8)
خِطأ، ويف معجم البلدان: وهو موض ِ ابحلجاز، يقال: هو « احلرار»( من سرية ابن هشام، ويف ف 9)

دينة، وقيل: ماء ابملدينة، وقيل: موض ِ خبيرب، ويف حديث قرب اجلحفة، وقيل: واد من أودية امل
بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -وقيل: سنة ثنتني -السرااي: قال ابن إسحاق: ويف سنة إحدى

سعد وأيب وقاص يف مثانية رهط من املهاجرين فخرج حىت بلغ اخلرار من أرض احلجاز مث رج ِ ومل يلق  
 كيدا، اه .

عقد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص إىل اخلرار » 1265/ 2ي ( يف الِطرب 10)
 « .لواء أبيض حيمله املقداد ابن عمرو يف ذي القعدة
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يرعى يف احلمى فاستاقه كرز بن جابر الفهري، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف إثره يف 
 طالب.املهاجرين، وكان حامل لوائه علي بن أيب 

، « 1»واستخلف على املدينة زيد بن حارثة، وطلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بلغ بدرا 
املدينة، وهذه الغزوة تسمى غزوة بدر « 5»]إىل[ « 4»فرج ِ « 3»فاته كرز « 2»فلم يلحقه و 

 اْلوىل.
ول هللا صلى هللا عليه مث ولد النعمان بن بشري يف مجادى اْلوىل، فحملته أمه عمرة بنت رواحة إىل رس

وسلم، فحنكه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو أول مولود من اْلنصار ولد بعد قدوم النيب 
 صلى هللا عليه وسلم املدينة.

نفسا من « 6»مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رجب عبد هللا بن جحش يف اثين عشر 
يومني فانشره « 7»ااب وقال: أمسك كتابك فإذا سرت املهاجرين ليس فيهم أنصاري، وكتب له كت

فانظر ما فيه، مث امض. وخرج م ِ عبد هللا بن جحش أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة حليف بين عدي 
وواقد بن عبد هللا « 9»بن بيضاء، وعتبة بن غزوان « 8»بن كعب، وسعد بن أيب وقاص، وسهيل 

البكري حليف بين عدي، وعكاشة بن حمصن؛ فسار التميمي حليف بين عدي بن بيضاء، وخالد بن 
عبد هللا بن جحش ليلتني على ما أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث فتح الكتاب فإذا فيه: سر 

 حىت تنزل خنلة
__________ 

 ( كذا، ويف السرية: قال ابن إسحاق: حىت بلغ واداي يقال له سنوان من انحية بدر.1)
 « .فلما»، ويف ف 58/ 2( من السرية 2)
 ( يف السرية: كرز بن جابر فلم يدركه.3)
( ويف السرية: مث رج ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة فأقام با بقية مجادى اآلخرة 4)

 ورجب وشعبان.
 ( زيد من السرية.5)
ب وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن جحش بن رائ» 59/ 2( ويف السرية 6)

اْلسدي يف رجب مقفلة من بدر اْلوىل وبعث معه مثانية رهط من املهاجرين ليس فيهم من اْلنصار 
 « .أحد ... 

ال ينظر فيه حىت يسري يومني مث ينظر »، والصواب ما أثبتناه، ويف السرية « أعسرت»( يف ف: 7)
 « .فيه

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 خِطأ.« سهل»( من السرية، ويف ف: 8)
 خِطأ.« عزوان»ف: ( من الِطربي والسرية، ويف 9)
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معك، وامض فيمن تبعك منهم « 2»على السري « 1»على اسم هللا، وال تكرهن أحدا من أصحابك 
حىت تقدم بِطن خنلة فرتصد با عري قريش. فلما قرأ الكتاب قال: لست مبستكره أحدا منكم، فمن  

 عليه وسلم؛ فمضى ، فإين ماض ْلمر رسول هللا صلى هللا« 4»يريد الشهادة فليمض « 3»كان 
عتبة بن « 6»أضل  -معدن ابحلجاز فوق الفرع -« 5»ومضى القوم معه حىت إذا كانوا ببحران 

غزوان وسعد بن أيب وقاص بعريا فتخلفا يف طلبه، ومضى عبد هللا بن جحش حىت أتى املكان الذي 
ي واحلكم بن كيسان أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فوجد عري قريش فيها عمرو بن احلضرم

وعثمان بن عبد هللا بن املغرية ونوفل بن عبد هللا بن املغرية، فلما رأى أصحاب العري القوم هابوهم 
وحلزوهم، فأشرف هلم عكاشة ابن حمصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه قال عمار: ال أبس « 7»

آخر « 8»وكان « 8» أمرهم، عليكم! وأمنوا، فاستشاروا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
 يوم من رجب.

أصبناهم يف « 9»فقال املسلمون: إن أخران عنهم هذا اليوم دخلوا احلرم فامتنعوا، وإن أصبناهم 
، فرمى واقد بن عبد هللا عمرو بن احلضرمي بسهم فقتله، واستأسروا عثمان بن « 10»الشهر احلرام 

 عبد هللا بن املغرية، واحلكم بن
__________ 

 كذا.« أصحاب»( يف اْلصل 1)
 ( يف ف: اليسر، تصحيف.2)
 « .منكم»( زيد يف السرية 3)
 « .فلينِطلق»مصحفا، ويف السرية « فاليضن»( وق ِ يف اْلصل 4)
 « .أنتيا حبران» 1267/ 2( يف رواية ابن هشام والِطربي 5)
 كذا مصحفا.  -( من السرية والِطربي، ووق ِ يف ف: أخل6)
 « .ما بوهم»، ويف اْلصل 1274/ 2ربي ( من السرية والِط7)
 « .وذلك يف»( كذا، ويف الروض 8 -8)
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 « .أعلناهم»( يف ف 9)
فقال القوم: وهللا لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن احلرم فليمتنعن » 59/ 2( يف السرية 10)

 منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم يف الشهر احلرام.

(1/155) 

 

العري فقدموا با على رسول هللا « 1»ن عبد هللا[ بن املغرية؛ واستاقوا كيسان، وأعجزهم نوفل ]ب
« 2»صلى هللا عليه وسلم، فوقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العري ومل أيخذ منها شيئا وحبس 

يف أيدي القوم « 3»فسقط « 3»اْلسريين، وقال ْلصحابه: ما أمرتكم ابلقتال يف الشهر احلرام، 
هلكوا؛ وقالت قريش: استحل بذا الشهر احلرام، قد أصاب فيه الدم واملال، فأنزل  «4»وظنوا أهنم 

هللا فيما كان قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما عظم يف أنفس أصحابه وما جاؤوا به َيْسئَ ُلوَنَك 
ْهِر احْلَراِم ِقتاٍل ِفيِه ُقْل ِقتاٌل ِفيهِ   إىل قوله: -َعِن الشَّ

يريد أهنم كانوا يفتنونكم يف دينكم وأنتم يف حرم هللا حىت تكفروا بعد إميانكم، « 5»َقْتِل َأْكرَبُ ِمَن الْ 
فهذا أكرب عند هللا من أن تقتلوهم يف الشهر احلرام م ِ كفرهم وصدهم عن سبيل هللا وإخراجكم منه، 

ن احلكم أسلم فلما نزل القرآن بذلك أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العري، وأما اْلسريان فإ
« 6»وأقام عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت قتل يوم بئر معونة شهيدا، وأما عثمان ففاداه 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورجعوا به مكة، ومات با مشركا.
يف املهاجرين، واستخلف على املدينة « 7»مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل ذي العشرية 

 بن عبد املِطلب حىت« 8»سلمة بن عبد اْلسد، وكان حامل لوائه َحزة أاب 
__________ 

 « .استوقوا»( يف اْلصل 1)
 « .فوقف العري واْلسريين»مصحفا، ويف الِطربي وسرية ابن هشام « حلس»( وق ِ يف ف: 2)
يدي فلما قال ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أ»والسرية  1275/ 2( يف الِطربي 3 -3)

 « .فاسعِطوا فاسقِطوا يف أيديكم»، ويف ف: « القوم ... 
 ( زيد يف الِطربي السرية: قد.4)
 .217آية  2( سورة 5)
 « .فعاداه»( يف ف 6)
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ويف سرية ابن هشام والروض ويقال فيها العشرية « العسرية»( من سرية ابن هشام، ويف ف 7)
ء، أخربين بذلك اْلمام أبو بكر، ويف البخاري: إن والعشرياء، وابلسني املهملة أيضا: العسرية والعسريا

 قتادة سئل عنها فقال: العشري، ومعىن العسرية والعسرياء أنه اسم مصغر من العسراء.
 « .حضرة»، ويف اْلصل 1271/ 2( من الِطربي 8)
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 صلى هللا وحلفاءهم من بين ضمرة مث رج ِ. وكان النيب« 2»مدجل « 1»بلغ بِطن ينب ِ، فوادع با بين 
بن اخلِطاب: اي رسول هللا! لو اختذت مقام « 3»عليه وسلم حيب أن يوجه إىل الكعبة فقال له عمر 

ماِء  اآلية، وقال السفهاء من الناس: من « 4»إبراهيم مصلى! فأنزل َقْد نَرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف السَّ
َلِتِهُم الَّيِت كانُوا َعلَ  ُهْم َعْن ِقب ْ اآلية، « 6»فأنزل هللا ُقْل َّلِلَِّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب « 5»ْيها اليهود ما َوالَّ

فصرفت القبلة إىل الكعبة يف الظهر يوم الثالاثء للنصف من شعبان؛ فكانت صالته حنو بيت املقدس 
وثالثة أايم، فخرج رجل بعدما صلى فمر على قوم من « 7»بعد قدومه املدينة سبعة عشر شهرا 

ركوع يف صالة العصر حنو بيت املقدس فقال: هو يشهد أنه صلى م ِ رسول هللا « 8»اْلنصار وهم 
 القوم حىت توجهوا إىل الكعبة.« 9»صلى هللا عليه وسلم وأنه قد وجه إىل الكعبة، فاحنرف 

مث أنزل هللا جل وعال فريضة الصوم يف شعبان، فلم أيمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد فرض 
 م عاشوراء وال هناهم عنه.رمضان بصيا

 
 مث كانت غزوة بدر

 عشرة ليلة خلت منه يريد« 10»خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شهر رمضان الثنيت 
__________ 

 كذا.« بنوا»، ويف اْلصل 58/ 2( من السرية 1)
 خِطأ.« مدحل»( من الِطربي، ويف ف 2)
 خِطأ.« عمرو»( يف ف 3)
 .144آية  2( سورة 4)
 .142آية  2سورة ( 5)
 .142آية  2( سورة 6)
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عن ابن إسحاق قال: صرفت القبلة على رأس مثانية عشر شهرا من مقدم رسول هللا »( يف الِطربي 7)
 « .صلى هللا عليه وسلم املدينة

 خِطأ.« ومعهم»، ويف اْلصل 143/ 1( من الدر املنثور 8)
 « .فاحنرفا»( من الكامل البن اْلثري؛ ويف اْلصل 9)
 كذا.« ال شيء»( يف اْلصل 10)

(1/157) 

 

« 1»اعرتاض عري قريش ومعه املهاجرون واْلنصار، وضرب بعسكره قبل أن خيرج من املدينة ببئر 
أيب عيينة، وعرض أصحابه ورد من استصغر منهم، فكان ممن رد يف ذلك اليوم من املسلمني عبد هللا 

بن اثبت وأسيد بن حضري، وكان عمري بن أيب وراف ِ بن خديج والرباء بن عازب وزيد ا« 2»بن عمر 
يف ذلك اليوم ْلن لئال يراه النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال له سعد: ما لك اي « 3»وقاص يسرت 

أخي؟ قال: إين أخاف أن يراين النيب صلى هللا عليه وسلم فيستصغرين فريدين! لعل هللا أن يرزقين 
رسول « 5»فأجازه « 4»وسلم فرده، فبكى بكاء شديدا  الشهادة؛ فرآه رسول هللا صلى هللا عليه

 « .6»هللا صلى هللا عليه وسلم، وقتل ببدر شهيدا 
مث رحل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بئر أيب عيينة يف ثالمثائة ومثانية عشر رجال، منهم أربعة 

يتعاقب « 7»ن بعريا وسبعون رجال من املهاجرين وسائرهم من اْلنصار، وكان هلم من اْلبل سبعو 
، فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طلحة بن عبيد هللا وسعيد بن زيد « 7»النفر البعري الواحد 

 خرب العري.« 8»بن عمرو بن نفيل على طريق الساحل إىل احلوران يتجسسان 
أخي!  إىل العباس فقالت: اي« 10»فبعثت « 9»ورأت عاتكة بنت عبد املِطلب مبكة رؤاي أفزعتها 

 لقد رأيت البارحة رؤاي أفظعتين فاكتم علّي، قال: وما
__________ 

 « .ببريا»( يف اْلصل 1)
 « .عمرو»( من اْلصابة، ويف اْلصل 2)
 « .يتوارى»كذا، ويف اْلصابة « لسرت»( يف اْلصل 3)
 « .شديد»( يف اْلصل 4)
 « .وأجازه»( من اْلصابة، ويف اْلصل 5)
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 مصحفا.« سيدا»( ووق ِ يف اْلصل 6)
 « .يتعاقبون عليها البعري بني الرجلني»( كذا، ويف الكامل 7 -7)
وأنه حني دان من احلجاز كان يتحسس اْلخبار، والتحسس ابحلاء أن تتسم ِ »( يف الروض 8)

 « .اْلخبار بنفسك، والتجسس ابجليم هو أن تفحص عنها بغريك
 كذا.« أقرعتها»( من السرية، ويف اْلصل 9)
 « .فبنت»رية، ويف اْلصل ( من الس10)

(1/158) 

 

 راكبا أقبل على بعري حىت وقف ابْلبِطح مث صرخ أبعلى صوته:« 1»؟ قالت: رأيت « 1»رأيت 
املسجد « 3»ملصارعكم يف ثالث، فإذا الناس قد اجتمعوا إليه فدخل « 2»أال! انفروا اي آل غدر 

لكعبة، مث خرج مبثلها، مث أخذ صخرة والناس يتبعونه، فبيناهم حوله إذ مثل به بعريه على ظهر ا
، فما بقي بيت مبكة وال « 5»حىت إذا كانت أبسفل اجلبل أرفضت « 4»فأرسلها، فأقبلت هتوي 

 فلقة، قال العباس:« 7»منها « 6»دار إال دخلها 
 وهللا! إن هذه لرؤاي فاكتميها وال تذكريها.

ها له، فذكرها الوليد ْلبيه، ففشا احلديث مث خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة وكان له صديقا فذكر 
 « .9»نساؤهم « 8»مبكة، فقال أبو جهل: ما يرضى بنو عبد املِطلب أن يتنبأ رجاهلم ]حىت تتنبأ[ 

 -وكان أبو سفيان بن صخر أقبل من الشام يف عري لقريش عظيمة فيها أمواهلم وجتاراهتم وفيها ثالثون
 و بن العاص وخمرمة بن نوفل الزهري.رجال من قريش، منهم عمر  -وقيل: أربعون

اْلخبار ويسأل من لقي من الركبان، فأصاب خربا من الركبان أن « 10»وكان أبو سفيان يتحسس 
 واستأجر« 11»عند ذلك « 11»حممدا قد نفر يف أصحابه، فحذر 

__________ 
 كذا.« راييت»( من السرية، ويف اْلصل 1)
م الغني والدال مج ِ غدور، أي إن ختلفتم فأنتم غدر كذا هو بض« اي لغدرها»( يف الروض 2)

 لقومكم.
 « .مث دخل»كذا، ويف السرية « فدخلوا»( يف ف 3)
 كذا ابلدال.« هتدي»( من السرية، ويف اْلصل 4)
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 « .ترضضت»( يف الكامل 5)
 « .دخلتها»( يف الكامل 6)
 ، والتصحيح من السرية.« فيه»( يف ف 7)
 ( زيد من السرية.8)
 مصحفا.« تنساومهم». ووق ِ يف ف 62/ 2السرية  ( من9)
أن  -ابحلاء -والتحسس 61/ 2كذا، والتصحيح من السرية والروض « ينحبس»( يف ف 10)

ال جتسسوا »هو أن تفحص عنها بغريك؛ ويف احلديث  -ابجليم -تتسم ِ اْلخبار بنفسك، والتجسس
 « .وال حتسسوا

 صحفا.م« عنه فلك»( من السرية، ووق ِ يف ف 11 -11)

(1/159) 

 

إىل أمواهلم « 2»الغفاري فبعثه إىل مكة، وأمره أن أييت قريشا فيستنفرهم « 1»ضمضم بن عمرو 
فدخل ضمضم يف اليوم الثالث من رؤاي عاتكة مكة وهو « 3»وخيربهم أن حممدا قد عرض هلا، 

! اللِطيمة! يصرخ ببِطن الوادي وقد جدع بعريه وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: اي معشر قريش
، « 6»أو ال تدركوها « 6« »5»يف أصحابه، ال أرى أن تدركوها « 4»اللِطيمة! قد عرض هلا حممد 

مكانه رجال، وخرجت « 8»فتجهزت قريش سراعا، إما خارج وإما ابعث « ! 7»الغوث! الغوث 
 تريد العري.

بعث عدي  -نة ثالث ليالبينها وبني املدي -« 9»وملا بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصفراء 
بن عمرو اجلهين حليف بين ساعدة « 11»اجلهين حليف بين النجار وبسبس « 10»بن أيب الزغباء 

« 12»شنا هلما « 12»قدامه إىل مكة، فلما نزال الوادي أانخ إىل تل قريب من املاء، مث أخذا 
دي وبسبس جاريتني من فيه، وعلى املاء إذ ذاك جمدي بن عمرو اجلهين، فسم ِ ع« 13»يستسقيان 

« 14»جواري جهينة ومها يتالزمان فقالت امللزومة لصاحبتها: إمنا أييت العري غدا أو بعد ]غد[ 
 «15»فأعمل هلم وأقضيك 

__________ 
 خِطأ.« عمر»( من السرية، ويف ف 1)
 خِطأ.« فيستفرهم»( من السرية، ويف ف 2)
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 « .أي أرىب له -بعة آالف درهم، الط لهوكان الط له أبر »( زيد بعده يف السرية والروض 3)
 خِطأ.« حممدا»( يف ف 4)
 « .تركوها»( من السرية، ويف ف 5)
 ( ليس يف السرية.6 -6)
 خِطأ.« الفوت الفوت»( من السرية، ويف ف 7)
 كذا.« مباعث»( من السرية، ويف ف 8)
 خِطأ.« السفر»، ويف اْلصل 64/ 2( التصحيح من السرية 9)
 خِطأ.« الرغبا»لروض، ويف ف ( من السرية وا10)
 خِطأ.« بسيس»( من السرية والروض، ويف ف 11)
 خِطأ.« شناهتما»، ويف ف 65/ 2( من السرية 12 -12)
 « .يستقيان»( كذا يف ف، ويف السرية 13)
 ( زيد من السرية.14)
 « .أفضيك»( من السرية، ويف ف 15)

(1/160) 

 

ركبا « 2»ما؛ فلما مس ِ بذلك عدي وبسبس ، فقال جمدي: صدقت، وخلص بينه« 1»الذي عّلى 
« 4»، وأقبل أبو سفيان « 3»راحلتيهما مث انِطلقا حىت أتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخرباه 

من الذي كان خيافة، فقال جملدي بن عمرو: وهل « 5»وقد تقدم العري حىت ورد املاء حذرا 
إىل هذا « 7»أين رأيت راكبني ]قد أانخا[ أحدا؟ فقال: وهللا! ما رأيت أحدا إال « 6»أحسست 

ففته فإذا فيه النوى، فقال: هذه وهللا « 8»التل، فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعرييهما 
وترك بدرا يسارا وانِطلق حىت « 10»يثرب! فرج ِ وضرب وجوه عريه فساحل با « 9»عالئف 

 أسرع.
بن الصلت بن خمرمة رؤاي فقال: أان بني النائم « 11»وأقبلت قريش فلما نزلوا اجلحفة رأى جهيم 

 واليقظان رأيت رجال قد أقبل على فرس له حىت وقف مث قال:
وفالن  -هشام وأمية بن خلف« 12»ربيعة وأبو احلكم بن « 7»قتل عتبة بن ربيعة وشيبة ]بن[ 

العسكر « 14» من أخبية« 13»وفالن، مث ضرب يف لبة بعريه وأرسله يف العسكر، فما بقي خباء 
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 من دمه، فبلغ أاب جهل رؤايه فقال: هذا« 15»إال أصابه 
__________ 

 « .لك»( كذا يف ف، ويف السرية 1)
 خِطأ.« بسيس»( من السرية والروض، ويف ف 2)
 « .مبا مسعا»( زيد يف السرية 3)
 مصحفا.« أبو سنان»( من السرية، ووق ِ يف ف 4)
 مصحفا.« جدار»( من السرية، ووق ِ يف اْلصل 5)
 خِطأ.« أحسنت»( من السرية، ويف ف 6)
 ( زيد ما بني احلاجزين من السرية، ويف ف بياض.7)
 « .بعريمها»( من السرية، ويف ف 8)
 كذا.« عاليف»( من السرية، ويف ف 9)
 ( أي أتى با الساحل.10)
 « .جهم»( من السرية، ويف ف 11)
 خِطأ.« من»( من السرية، ويف ف 12)
 خِطأ.« جنا»ة، ويف ف ( من السري 13)
 كذا.« أخبيت»( يف اْلصل 14)
 « .نضح»( زيد يف السرية 15)

(1/161) 

 

آخر من بين املِطلب، سيعلم غدا من املقتول إن حنن التقينا! فلما رأى أبو سفيان أنه قد « 1»نيب 
امها وأموالكم وقد ْن« 3»لتمنعوا عريكم « 3»أرسل إىل قريش، قال: إنكم خرجتم « 2»أحرز عريه 

مومسا من مواسم العرب « 4»وكان بدر  -هللا فارجعوا، فقال أبو جهل: وهللا ال نرج ِ حىت نرد بدرا! 
« 8»الِطعام، ونسقي « 7»اجلزور ونِطعم « 6»عليه ثالاث وننحر « 5»فنقيم  -جيتم ِ هلم با سوق

عنا؛ مث ومج« 12»بنا العرب ومبسريان « 11»، فتسم ِ « 10»علينا القيان « 9»اخلمر وتعزف 
 رحلت قريش حىت نزلت العدوة القصوى من بدر.

 دون بدر استشار الناس فقال:« 13»وملا بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرق الظبية 
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« 14»أشريوا علي أيها الناس! فقام أبو بكر فقال وأحسن، مث قام عمر فقال مثل ذلك، مث قام 
 فنحن« 16»ْلمر هللا « 16»! امض بنا فقال: اي رسول هللا« 15»املقداد بن اْلسود 

__________ 
 كذا.« بين»( من السرية، ويف ف 1)
 خِطأ، والتصحيح من السرية.« عره»( يف ف 2)
 مصحفا.« ليمنوا ميركم»( من السرية، ووق ِ يف ف 3 -3)
 كذا.« بدرا»( يف ف 4)
 « .فيقيم»( من السرية، ويف يف 5)
 يح من السرية.، والتصح« مصحفا« تنحر»( وق ِ يف ف 6)
 « .يِطعم»( من السرية، ويف ف 7)
 « .يسقي»( من السرية، ويف ف 8)
 خِطأ.« يعرف»( من السرية، ويف ف 9)
 « .القينان»( من السرية، ويف ف 10)
 « .فسم ِ»، ويف ف « تسم ِ»( يف السرية 11)
 « .غريها»( من السرية، ويف ف 12)
 خِطأ.« الصبية»( من السرية، ويف ف 13)
 خِطأ.« قال»السرية، ويف ف ( من 14)
وهو ابن  133/ 6وملقداد بن اْلسود ترمجة يف اْلصابة « عمرو»( هكذا يف ف، ويف السرية 15)

 عمرو ابن ثعلبة.
 « .ملا أراك هللا»( يف السرية 16 -16)

(1/162) 

 

ال ِإانَّ هاُهنا معك، وهللا ال نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل ملوسى فَاْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك َفقاتِ 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إان معكما مقاتلون، والذي بعثك ابحلق! لو سرت « . 1»قاِعُدوَن 

« ! 4»رسول هللا « 4»إليه « 3»جلالدان معك من دونه حىت تنتهي « 2»برك الغماد « 2»بنا إىل 
 فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خريا ودعا له خبري.
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ريوا علّي أيها الناس! وإمنا يريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اْلنصار، وذلك أهنم كانوا مث قال: أش
اي رسول هللا إمنا تريدان! قال: أجل، فقال سعد: « 6»، فقال سعد بن معاذ: كأنك « 5»عدد الناس 

سم ِ قد آمنا بك وصدقناك، وشهدان مبا جئت به أنه احلق، وأعِطيناك مواثيقنا وعهودان على ال
هذا البحر « 7»والِطاعة، فامض بنا اي نيب هللا ملا أردت فنحن معك، والذي بعثك لو! استعرضت 

عند « 8»وخضت بنا خلضناه معك ما بقي منا رجل، وما نكره أن تلقى بنا عدوان غدا، إان لصرب 
ك اللقاء، لعل هللا يريك منا بعض ما تقر به عينك! فسر بذل« 9»عند « 10»احلرب، صدق « 9»

، ومضى « 12»من أصحابه قدام اجليش « 11»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث ركب ورجل 
 حىت وقف على

__________ 
 .24آية  5( سورة 1)
 جمم ِ حبار اْلنوار. -( بفتح الباء وكسرها وضم الغني وكسرها، وهي موض ِ ابليمن2 -2)
 « .تبلغه»كذا، ويف السرية « سهى»( يف اْلصل 3)
 يست يف السرية.( ل4 -4)
وإهنم حني ابيعوه ابلعقبة قالوا: اي رسول هللا! إان برآء من ذمامك حىت » 64/ 2( وزاد يف السرية 5)

تصل إىل دوران، فإذا وصلت إلينا فأنت يف ذمتنا، مننعك مما منن ِ منه أبناءان ونساءان، فكان رسول هللا 
يها نصره إال ممن دمهه ابملدينة من عدوه، صلى هللا عليه وسلم يتخوف أن ال تكون اْلنصار ترى عل

وأن ليس عليهم أن يسري بم إىل عدو من بالدهم، فلما قال ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 « .... إخل

 « .إنك»( من السرية، ويف ف 6)
 « .بنا»( زيد يف السرية 7)
 « .لنصرب»( من السرية، ويف ف 8)
 « .يف»( يف السرية 9)
 والتصحيح من السرية.« صدقا»( يف ف 10)
 « .الرجل هو أبو بكر الصديق»( زيد يف السرية 11)
 خِطأ.« اجليس»( يف ف 12)

(1/163) 
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 من بدر فقال له: أيها الشيخ! ما بلغك عن حممد وأصحابه؟« 2»]قريبا[ « 1»شيخ 
إذا أخربتنا »حىت ختربين من أنت! قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 3»فقال: ما أان خمربك 

 ، فقال الشيخ:« نعم»؟ قال: « 5»أذاك بذاك « 5»، فقال الشيخ: « أخربانك من حنن« 4»
بلغين أن حممدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن يكن الذي أخربين صدقين فهم اليوم بكذا 

ا يوم كذا كان فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وبلغين أن قريشا خرجو « 6»ابملنزل الذي  -وكذا
هم فيه، مث قال: ممن « 6»ابملنزل الذي  -وكذا، فإن يكن الذي أخربين صدقين فهم اليوم بكذا وكذا

؛ مث انصرف رسول هللا صلى « 8« »حنن من ماء»أنت؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 7»
د بن أيب وقاص راوية هللا عليه وسلم إىل أصحابه. وأصاب علي بن أيب طالب والزبري بن العوام وسع

رسول هللا « 11»غالم لبين العاص وغالم ملنبه بن احلجاج، فأتوا بما « 10»لقريش وفيها « 9»
من أنتما؟ « : 12»صلى هللا عليه وسلم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائم يصلي، فقالوا هلما 

القوم خرب قريش ورجوا « 14»املاء، فكره « 13»لنسقي هلم « 13»فقاال: حنن سقاة قريش، بعثوان 
 ْليب سفيان، فقالوا« 15»أن يكوان 

__________ 
 ( زيد يف السرية: قال ابن هشام ويقال الشيخ سفيان الضمري.1)
 ( زيد من السرية.2)
 كذا.« خيربك»( يف ف 3)
 « .أخربتين»( من السرية، ويف ف 4)
 مصحفا.« فداك يراك»، ووق ِ يف ف 65/ 2( من السرية 5 -5)
 ( تكررت يف ف.6 -6)
 « .من»( من السرية، ويف ف 7)
 ( من السرية، وقد سقط من ف.8)
 خِطأ.« رواية»( من السرية، ويف ف 9)
 ( من السرية، ويف ف بياض.10)
 « .با»( من السرية، ويف اْلصل 11)
 كذا.« هلما»( يف ف 12)
 « .نسقيهم»( يف السرية 13 -13)
 « .تكره»( من السرية، ويف ف 14)
 « .يكون»( يف ف 15)
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قاال: حنن ْليب سفيان، « 2»من أنتما؟ أال ْليب سفيان؟ فأنكرا فضربومها، فلما آذومها « : 1»هلما 
فأمسكوا عنهما؛ فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من صالته وأقبل عليهم فقال: إذا 

لقريش! مث دعامها فقال: ملن « 4»ا وهللا إهنم« ! 3»صدقاكم ضربتمومها وإذا كذابكم تركتمومها 
الذي ترى ابلعدوة « 6»خلف هذا الكثيب « : 5»أنتما؟ فأخرباه، مث قال: أين قريش؟ قاال 

 ، قال: وكم هم؟ قاال: هم كثري، قال:« 7»القصوى من الوادي 
هللا  ما عددهم؟ قاال: ما ندري، قال: فكم تنحر يف اليوم؟ قاال: يوما عشرا ويوما تسعا، فقال رسول

فمن فيهم من أشراف « : 8»هم بني التسعمائة إىل اْللف، مث قال هلما »صلى هللا عليه وسلم: 
لقريش « 9»فسميا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة يف رجال من قريش، وكان الذي ينحر « قريش؟

ين تسعة رهط من بين هاشم: العباس بن عبد املِطلب، ومن بين عبد مشس: عتبة بن ربيعة، ومن ب
بن عدي بن نوفل، ومن بين عبد الدار: النضر بن « 10»نوفل: احلارث بن عامر ابن نوفل وطعيمة 

احلارث، ومن بين أسد: حكيم بن حزام، ومن بين خمزوم: أبو جهل بن هشام، ومن بين مجح: أمية بن 
 خلف، ومن بين سهم: منبه بن احلجاج، ومن بين عامر بن لؤي:

 سهيل بن عمرو.
 هذه مكة قد ألقت إليكم أفالذ»ول هللا صلى هللا عليه وسلم على املسلمني فقال: مث أقبل رس

__________ 
 كذا.« هلا»( يف ف 1)
 « .أذلقومها»( يف السرية 2)
 « .صدقا»خِطأ؛ وزاد ابن هشام « نزلتمومها»( من السرية، ويف ف: 3)
 خِطأ.« إن هذه»( من السرية، ويف ف 4)
 . «قال»( من السرية، ويف ف 5)
 خِطأ.« الكتيب»( من السرية، ويف ف 6)
خلف العقنقل وبِطن الوادي وهو يليل بني بدر وبني العقنقل الكثيب الذي »( وزاد ابن هشام 7)

 « .خلفه قريش
 خِطأ.« بما»( يف ف 8)
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 كذا.« يتحر»( يف السرية 9)
 خِطأ.« طعمة»( من السرية، ويف ف 10)
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ماء « 2»فأصاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمني  السماء« 1»كبدها، وبعث ]هللا[ 
 « .اْلرض، وأصاب قريشا ماء مل يقدروا أن يرحتلوا معه« 2»لبدهلم 

قد « 3»سريوا على بركة هللا، فإنه »مث رحل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملسلمني وقال هلم: 
يبادر قريشا إىل املاء حىت إذا « 4»مث مضى وعدين إحدى الِطائفتني، فكأين أنظر إىل مصارع القوم، 

بن املنذر ابن اجلموح أحد بين « 6»، فقال حباب « أدىن من ماء بدر نزل به« 1»]جاء[ « 5»
أن نتقدمه « 9»ليس لنا « 9»هللا « 8»أنزلكه « 7»سلمة: اي رسول هللا! أرأيت هذا املنزل؟ أمنزل 

 كيدة؟ قال:وال نتأخر عنه أم هو الرأي واحلرب وامل« 10»
أدىن « 12»حىت أنيت « 11»بل هو احلرب والرأي واملكيدة، قال: فإن هذا ليس لك مبنزل، فاهنض 

 «18»مث نبين « 17»من القلب « 16»ما سواه « 15»مث نغور « 14»القوم فنزله « 13»قليب 
__________ 

 ( زيد من السرية.1)
 خِطأ.« ابلرب»( من السرية، ويف ف 2 -2)
 « .نفا»( يف ف 3)
 « .مضاء»( يف ف 4)
 « .إذ»( من السرية، ويف ف 5)
 خِطأ.« جناب»( من السرية، ويف ف 6)
 « .منزال»( يف السرية 7)
 كذا.« أنزلكم»( من السرية، ويف ف 8)
 « .نزلنا»( من السرية، ويف ف 9 -9)
 « .تقدمه»( من السرية، ويف ف 10)
 « .ابلناس»( زيد يف السرية 11)
 « .أتيت»يف ف ( من السرية، و 12)
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 « .ماء من»( يف السرية 13)
 « .فتنزله»( من السرية، ويف ف 14)
 مصحفا.« نعود»( من السرية، ووق ِ يف ف 15)
 « .وراءه»( يف السرية 16)
 « .القليب»( من السرية، ويف ف 17)
 « .عليه»( زيد بعده يف السرية 18)
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وال يشربون، فقال رسول هللا صلى هللا عليه  نقاتل القوم فنشرب« 2»]مث[ « 1»حوضا فنمأله 
 وسلم:

أدىن « 2»وسار حىت ]إذا أتى[ « 3»قد أشرت ابلرأي؛ مث هنض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »
مث أمر « 7»، « 6»قذفوا فيه اآلنية « 5»وبىن حوضا على القليب و « 4»ماء من القوم نزل 

نبين لك عريشا تكون فيه « 2»اي نيب هللا! ]أال[  ؛ فقال سعد بن معاذ:« 8« »فغورت« 7»ابلقلب 
« 9»ذلك ما أحببنا « 9»ونعد عندك ركائبك مث نلقى عدوان، فإن أعزان هللا وأظهران على عدوان كان 

، وإن كان علينا اي نيب هللا جلست على ركائبك فلحقت مبن وراءان من قومنا فقد ختلف عنك 
حراب ما ختلفوا عنك، مينعك « 11»، ولو ظنوا أنك تلقى أقوام وما حنن أبشد حبا لك منهم« 10»

، « 12»فدعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبري « 12»هللا بم يناصحونك وجياهدون معك، 
فقعد فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر، وارحتلت قريش حني « 13»وبىن له عريش 

اللهم! هذه قريش قد أقبلنا خبيالئها »عليه وسلم قال: أصبحت، فلما رآها رسول هللا صلى هللا 
 وتكذب رسلك، اللهم! فنصرك« 15»وفخرها، حتادك « 14»

__________ 
 « .ماء»( زيد يف السرية 1)
 ( زيد من السرية.2)
 « .ومن معه من الناس»( زيد يف السرية 3)
 « .عليه»( زيد يف السرية 4)
 « .ملىء ماء مثالذي نزل عليه ف»( زيد يف السرية 5)
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 خِطأ.« اْلبنية»( من السرية، ويف ف 6)
 « .وأما إىل القليب اآلخر»( من السرية ويف ف 7 -7)
 « .وبىن حوضا»إىل هنا قدمت يف ف على « مث أمر»( العبارة من 8)
 كذا.« ولك ما أحينا»( من السرية، ويف ف 9 -9)
 « .عندك»( من السرية، ويف ف 10)
 كذا.« تلقاءا»ويف ف: ( هكذا يف السرية، 11)
 « .فأثىن عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خريا ودعا له خبري» 66/ 2( يف السرية 12 -12)
 عريشا.»( من السرية، ويف ف 13)
 « .خبيلها»( من السرية، ويف ف 14)
 خِطأ.« جتادل»( من السرية، ويف ف 15)
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« 2»سول هللا صلى هللا عليه وسلم عتبة بن ربيعة ورأى ر « . الغداة« 1»الذي وعدتين! فاحنهم 
صاحب اجلمل اْلَحر، إن « 4»يف أحد من القوم خري ففي « 3»إن يك »على مجل له أَحر فقال: 

؛ فلما نزلت قريش أقبل نفر منهم حىت أقبلوا حوض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « يِطيعوه يرشد
مبا شرب رجل منهم شربة « 5»عليه وسلم: ]دعوهم[ فيهم حكيم بن حزام، فقال النيب صلى هللا 

 إال قتل غري حكيم بن حزام.
لنا حممدا وأصحابه، « 6»احزر « 5»فلما اطمأنت قريش بعثوا عمري بن وهب اجلمحي ]فقالوا[ 

حول العسكر، مث رج ِ إليهم فقال: ثالمثائة رجل يزيدون قليال « 7»فاستحال عمري بن وهب بفرس 
« 5»، فضرب ]يف[ « 8»ولكن امهلوين حىت أنظر هل هلم من كمني أو مدد  أو ينقصون قليال،

فقال: ما رأيت شيئا ولكين رأيت اي معشر قريش « 9»الوادي حىت أبعد فلم ير شيئا، فرج ِ إليهم 
منعة وال « 12»، قوم ليس هلم « 11»بثرب حتمل املوت الناق ِ « 10»البالاي حتمل املنااي، نواضح 

، وهللا! ما أرى أن يقتل رجل منهم حىت يقتل رجال منا، فإذا أصابوا منكم أعدادهم ملجأ إال سيوفهم
 رأيكم، فلما مس ِ بذلك حكيم بن« 14»بعد ذلك فروا « 13»فما خري العيش 

__________ 
 خِطأ.« فاجنهم»( هكذا يف السرية أي أهلكهم، ويف ف 1)
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 « .يف القوم»( زيد يف السرية 2)
 « .يكن» السرية كذا، ويف« بك»( يف ف 3)
 ( يف السرية: فعند.4)
 ( زيد من السرية.5)
 مصحف.« أحور»( التصحيح من السرية، ويف ف 6)
 « .بفرسه»( يف السرية 7)
 خِطأ.« مرد»( من السرية، ويف ف 8)
 « .إليه»( من السرية، ويف اْلصل 9)
 خِطأ.« فواض ِ»( من السرية، ويف اْلصل 10)
 اثبت. ( يقال سم انق ِ: ابلغ قاتل11)
 « .معهم»( يف السرية 12)
 خِطأ.« ليس»( من السرية، ويف ف 13)
 « .فرأوا»( من السرية، ويف ف 14)
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حزام مشي يف الناس حىت أتى عتبة بن ربيعة فقال: اي أاب الوليد! أنت كبري قريش وسيدها واملِطاع 
ا ذاك اي حكيم؟ قال: ترج ِ خبري آخر الدهر! قال: وم« 1»ال تزال تذكر « 1»فيها! فهل لك أن 

 -، قال: قد فعلت أنت على بذلك، إمنا هو حليفي فعلّي عقله« 2»ابلناس وحتمل أمر حليفك 
« 7»، فإين ال أخشى « 3»وما أصيب من ماله، ولكن أنت ابن احلنظلية  -يعين عمرو بن احلضرمي

« 5»! إنكم وهللا ما يعين أاب جهل، مث قام عتبة فقال: اي معشر قريش -غريه« 4»على الناس 
تلقوا حممدا وأصحابه، وهللا! لئن أصبتموه ال يزال الرجل ينظر يف وجه الرجل « 5»تصنعون أبن 

، فارجعوا « 9»ابن خاله أو رجال من عشريته « 8»ابن عمه أو « 7»النظر إليه، قتل « 6»يكره 
ي أردمت، وإن كان غري ، فإن أصابوه فذلك الذ« 10»وخلوا بينه وبني حممد وسائر العرب « 10»

منه ما تريدون؛ فجاء حكيم بن حزام أاب جهل فوجده قد « 12»تعرضوا « 11»ذلك ]ألقاكم ومل[ 
 فقال: اي أاب احلكم! إن عتبة« 14»درعا له من جرابا وهو يهنئها « 13»نثل 

__________ 
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 « .ال نزال نذكر»( من السرية، ويف ف 1 -1)
 « .حلضرميعمرو بن ا»( زيد يف السرية 2)
خِطأ، قال ابن هشام: واحلنظلية أم أيب جهل وهي أمساء بنت « احلنظلة»( من السرية، ويف ف 3)

 خمربة.
 « .أن يشجر أمر الناس»( كذا يف ف، ويف السرية 4 -4)
 « .َتنعوين أن»( من السرية، ويف ف 5 -5)
 ومل تكن الزايدة يف السرية فحذفناها.« و»( زيد يف ف 6)
 خِطأ.« قيل»ة، ويف ف ( من السري 7)
 « .و»( من السرية، ويف ف 8)
 كذا.« عتبة»( من السرية، ويف ف 9)
 « .خلوا بني حممد وبني سائر العرب»( كذا، ويف السرية 10 -10)
 ( من السرية، ويف ف بياض.11)
 خِطأ.« وأقدموا»( من السرية، ويف 12)
 .مصحفا« تشل»( من السرية أي نزعها وألقاها، ووق ِ يف ف 13)
 « .يهيئها»وقال ابن هشام « يهويها»( من السرية، ويف اْلصل 14)
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« 1»حني رأى حممدا « 1»أرسلين إليك بذلك بكذا وكذا، فقال أبو جهل: انتفخ وهللا سحره 
« 2»وأصحابه، كال وهللا ال نرج ِ حىت حيكم هللا بيننا وبني حممد! مث قال أبو جهل: اللهم! اقِطعنا 

مث بعث إىل عامر بن احلضرمي فقال: هذا « ! 3»فاحنه الغداة « 3»ال نعرف « 2» مبا الرحم وأاتان
بعينك، وهللا ما ذلك بعتبة « 6»ابلناس وقد رأيت أثرك « 5»أن يرج ِ « 4»حليفك عتبة يريد 

فقم « 7»ولكنه قد عرف أن ابنه فيهم وأن حممدا وأصحابه إمنا هم أكلة جزور وقد رأيتم أثركم 
فحميت « ! 9»مث صرخ: واعمراه! واعمراه « 9»مقتل أخيك، فقام عامر بن احلضرمي  «8»فانثل 

على الناس الرأي الذي دعاهم إليه « 11»واستوثقوا فأفسد « 11»وَحى الناس « 10»احلرب 
عتبة، فلما بلغ عتبة قول أيب جهل قال: سيعلم املصفر إسته من انتفخ سحره! مث التمس عتبة بيضة 

على « 12»فما وجد يف اجليش بيضة تسعه من عظم هامته، فلما رأى ذلك اعتم  ليدخلها رأسه،

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



فقال: أعاهد هللا « 13»رأسه بعمامة له، وخرج اْلسود بن عبد اْلسد املخزومي وكان رجال شرسا 
 ْلهدمنه أو ْلموتن دونه! فلما خرج« 14»ْلشربن من حوضهم أو 

__________ 
 مصحفا.« رما حىت»( من السرية، ووق ِ يف ف 1 -1)
 مصحفا.« للرحم وأانميا»( من السرية، ووق ِ يف ف 2 -2)
 مصحفا.« فأحبه الغراة»( من السرية، ووق ِ يف ف 3 -3)
 كذا.  -( يف ف: يرايد4)
 ( من السرية، ويف ف: نرج ِ.5)
 خِطأ. -( من السرية، ويف ف: اترك6)
 ( يف ف: اتركم.7)
 فشر.( من السرية، وزاد بعده: حفرتك، ويف ف: فا8)
 مصحفا. -( من السرية، ووق ِ يف ف: سرح أبعّم وعمراه9 -9)
 خِطأ، وزيد بعده يف السرية: وحقب أمر الناس. -( من السرية، ويف ف: العرب10)
 مصحف. -( من السرية، ويف ف: واستوسقوا وانفسد11 -11)
 ( كذا يف ف، ويف السرية: اعتجر بربد.12)
 عده يف السرية سيء اخللق.( من السرية، ويف ف: شرها، وزيد ب13)
 ( من السرية، ويف اْلصل: و.14)

(1/170) 

 

قدميه بنصف « 2»ضربه َحزة فأطّن « 1»يريد احلوض خرج إليه َحزة بن عبد املِطلب، فلما التقيا 
إىل احلوض فاقتحم فيه واتبعه َحزة بضربة أخرى فقتله يف « 3»ساقه وهو دون احلوض فخبا 

 احلوض.
بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، فلما دان إىل الصف « 4»بن ربيعة بني أخيه شيبة  مث خرج بعده عتبة

 -احلارث« 7»من اْلنصار: عوف ومعوذ ابنا « 6»، فخرج إليه فتية ثالثة « 5»دعا إىل الرباز 
، فقال عتبة: أكفاء  « 9»رهط من اْلنصار « 9»وابن رواحة، فسأهلم فقالوا:  -عفراء« 8»وأمهما 
ا لنا بكم حاجة، إمنا نريد قومنا، مث اندى مناديهم: اي حممد! اخرج إلينا أكفاءان من قومنا، كرام، م
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اي علي بن « 11»اي َحزة بن عبد املِطلب! قم « 10»]قم[ » فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وابرز عتبة بن ربيعة ]« 10»اي عبيدة بن احلارث! وكان أسن القوم ]فبارز[ « 11»أيب طالب! قم 

 « .وابرز علي بن أيب طالب الوليد بن عتبة« 10»َحزة شيبة بن ربيعة[ 
فأما َحزة فلم ميهل شيبة أن قتله، ومل ميهل علّي الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما 

 «10»َحزة وعلي ]على[ « 13»صاحبه، وكر « 12»ضربتان، كالمها أثبت 
__________ 

 خِطأ. -لتقا( من السرية، ويف ف: ا1)
 كذا.  -( من السرية، وأطن الساق: قِطعه، ويف اْلصل: طرح2)
 ( من السرية، أي دان، ويف اْلصل: فجاء.3)
 مصحفا. -( من السرية، ووق ِ يف ف: شئت4)
 ( يف السرية: املبارزة.5)
 مصحفا. -( من السرية، ووق ِ يف ف: ثالثني6)
 ( من السرية، ويف ف: بن.7)
 خِطأ. -( يف ف: أمها8)
 ( من السرية، ويف ف: أو لبسوا أنفسهم، ولعله: وانتسبوا أنفسهم.9 -9)
 « .أمر أصحابه أن»، وفيها 67/ 2( زيد من السرية 10)
 ( التصحيح من السرية، ووق ِ يف اْلصل: مث.11)
 خِطأ. -( يف ف: أثيب12)
 خِطأ. -( يف ف: ذكر13)
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الناس ودان بعضهم من بعض، « 2» تزاحف إىل أصحابه مث« 1»عتبة واحتمال صاحبهما فحازاه 
حىت آمركم، وهو يف « 4»ال حتملوا « 3»]ْلصحابه أن[ » وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

بكر، ليس يف العريش معه غريه، وهو يناشد هللا ما وعده من النصر ويقول فيما « 5»العريش م ِ أيب 
، وأبو بكر « « 7»اليوم ال تعبد « 7»ة هذه العصاب« 6»إن هتلك « 6« »3»يقول: ]اللهم[ 

وعدك، وشج ِ هللا « 9»مبا « 8»يقول: اي رسول هللا! أقصر من مناشدتك هللا، فإن هللا موفيك 
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املسلمني على لقاء عدوهم وقللهم يف أعينهم حىت طمعوا فيهم، وخفق رسول هللا خفقة وهو يف 
يقول: أاتك نصر هللا « 10»معتجر بعمامة  العريش مث انتبه مث قال: ابشر اي أاب بكر! هذا جربيل

« 12»مسومني، فكان أبو أسيد مالك بن ربيعة ]شهد بدرا قال[ « 11»وعونه، فبعث هللا املالئكة 
« 16»ومعي بصري ْلريتكم « 15»اآلن « 14»كنت معكم ببدر « 13»بعد أن ذهب بصره: لو 

 ومل تقاتل املالئكة يف غزاة إال ؛« 17»الشعب الذي خرجت منه املالئكة! ال أشك وال أمرتي 
__________ 

 مصحفا. -، ووق ِ يف ف: وجاء به68/ 2( من السرية 1)
 ( من السرية، ويف اْلصل: ترداف.2)
 « .أمر أصحابه أن»، وفيها 67/ 2( زيد من السرية 3)
 ( من السرية، ويف ف: ال حتتملوا.4)
 ( يف اْلصل: أبو.5)
 مصحفا. -ين هنلك( من السرية، ووق ِ يف ف: أ6 -6)
 مصحفا. -( من السرية، ووق ِ يف ف: اللهم ال بعد7 -7)
 ( يف السرية: منجز.8)
 ( يف ف: مما، ويف السرية: ما.9)
 كذا.  -( من السرية، ويف ف: معمحر10)
 كذا.  -( وق ِ يف ف: املال ... 11)
 .67/ 2( من السرية 12)
 اها.ومل تكن الزايدة يف السرية فحذفن« و»( زيد يف ف 13)
 كذا.  -( من السرية، ويف ف: ببد14)
 ( كذا يف ف، ويف السرية: اليوم.15)
 ( يف ف؛ ال رايتكم.16)
 ( يف السرية: َتاراى.17)

(1/172) 

 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 ببدر، وإمنا كانت تنصر وتعني، وكانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها يف ظهورهم.
يده وخرج من العريش فاستقبل القوم ب« 1»مث أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حفنة من احلصى 

والذي نفسي بيده! ال يقاتلهم رجل اليوم فيقتل »با مث قال: « 2»وقال: شاهت الوجوه! مث نفخهم 
أحد بين سلمة ويف « 3»فقال عمري بن احلمام « ! صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر إال أدخله هللا اجلنة

تلت حىت قتلت مقبال غري مدبر ما ِل؟ قال: لك اجلنة، اي رسول هللا! أرأيت إن قا« : 4»يده َترات 
 فألقي التمرات من يده وتقدم فقاتل حىت قتل.

« 6»العباس منكم فليدعنه « 5»مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْلصحابه: اَحلوا، ومن لقي 
وأبناءان وإخواننا  آابءان« 8»، فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل « 7»، فإنه أخرج مستكرها 

السيف! فبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله فقال « 9»ونرتك العباس! وهللا لئن لقيته ْلجلمنه 
؟ فقال عمر: دعين « اي أاب حفص! أيضرب وجه عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلسيف»لعمر: 

« 10»ذلك يقول: ما أان ]آبمن[  أضرب عنقه اي رسول هللا! وهللا لقد انفق! فكان أبو حذيفة بعد
فقتل  -عين الشهادة« 11»أن تكفرها « 11»من تلك الكلمة اليت قلت، وال أزال منها خائفا إال 

 يوم اليمامة شهيدا. وكان العباس قد
__________ 

 ( يف السرية: احلصباء.1)
 ( كذا يف ف، ويف السرية والِطربي: نفحهم.2)
 فراجعه. 31/ 5ه ترمجة يف اْلصابة ( من السرية، ويف: اهلمام، ول3)
 خِطأ. -( يف ف: مثرات4)
 ( من السرية، ويف ف: القا.5)
 كذا، ويف السرية: فال يقتله.  -( يف ف: فليكد عنه6)
 كذا.  -( من السرية، ويف ف: مستنكزها7)
 خِطأ. -( يف ف: أتقتل8)
 ( ويف رواية من السرية: ْلحلمنه.9)
 ( زيد من السرية.10)
 كذا.  -، ويف ف: تكفوها70/ 2السرية  ( من11 -11)
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أسلم مبكة ولكنه كان خاف قومه فيكتم إسالمه فحمل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
على املشركني فلم يكن إال اهلزمية، فقتل هللا من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر منهم، فلما 

هللا صلى هللا عليه وسلم يف وجه سعد بن معاذ  رأى رسول« 2»القوم أيديهم أيسرون « 1»وض ِ 
 فقال:« ! وهللا اي سعد! لكأنك تكره ما يصن ِ الناس»الكراهة، فقال له صلى هللا عليه وسلم: 

كانت هذه أول وقعة أوقعها هللا أبهل الشرك، فكان »أجل اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! قال: 
الرجال؛ وكان ذلك يوم اجلمعة لسب ِ عشرة ليلة « 3» اْلثخان يف القتل أعجب إِل من استبقاء

مضت من شهر رمضان، واملسلمون ثالمثائة وثالثة عشر نفسا، منهم أربعة وسبعون رجال من قريش 
مقاتال، فقتل من املسلمني يف « 4»واملهاجرين، وسائرهم من اْلنصار، واملشركون تسعمائة ومخسون 

املِطلب عبيدة بن احلارث بن املِطلب، ومن بين زهرة بن   ذلك اليوم من قريش ستة أنفس: من بين
 كالب:

ابن عبد عمرو بن نضلة حليف هلم من « 5»ذو الشمالني « 5»عمري بن أيب وقاص أخو سعد و 
« 6»خزاعة، ومن بين عدي بن كعب: عاقل بن البكري حليف هلم من بين سعد بن ليث ومهج ِ 

 بن بيضاء.« 7»موىل عمر، ومن بين احلارث بن فهر: صفوان 
بن عبد املنذر. ومن بين « 8»وقتل من اْلنصار من بين عمرو بن عوف: سعد بن خيثمة ومبشر 

 بن احلارث وهو الذي يقال له« 9»احلارث بن اخلزرج: يزيد 
__________ 

 ( من السرية، ويف ف: وق ِ.1)
 ( من السرية، ويف ف: يوسرون.2)
 لسرية فحذفناها.( زيد يف ف: على، ومل تكن الزايدة يف ا3)
 كذا.  -( يف اْلصل: مخسني4)
 .176/ 2( من السرية، ويف ف: ذا لشمالني، راج ِ لرتمجته اْلصابة 5 -5)
 .144/ 6مصحفا؛ وله ترمجة يف اْلصابة  -( من السرية، ووق ِ يف ف: معهم6)
 كذا.  -، ويف ف: عفران101/ 2( من السرية 7)
 خِطأ. -( من السرية، ويف ف: ميسرة8)
 مصحف. -ن السرية، ويف ف: زيد( م9)
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ومن بين حبيب بن عبد احلارثة بن « 2»ومن بين سلمة: عمري بن احلمام. « . 1»ابن فسحم « 1»
ومن بين النجار: حارثة ابن سراقة بن احلارث. « . 2»مالك بن غضب بن جشم: راف ِ بن املعلى 

« 4»نا احلارث بن رفاعة بن سواد ومها[ ومعوذ ]اب« 3»]ومن بين غنم بن مالك بن النجار: عوف[ 
 ابنا عفراء.

 قريش واْلنصار أربعة عشر رجال.« 5»فجمي ِ من استشهد من بين 
وقتل علي بن أيب طالب يف ذلك اليوم الوليد بن عتبة بن ربيعة، وقتل طعيمة ابن عدي بن نوفل 

هللا بعد اليوم أبدا؛ وشارك  قال: وهللا! ال ختلصنا يف« 7»، فلما عاله ابلسنة « 6»أخا طعمة « 6»
َحزة يف قتل عتبة بن ربيعة، وقتل عامر بن عبد هللا اْلمناري حليف بين عبد مشس، وقتل النضر بن 

احلارث بن كلدة أحد بين عبد مناف، وقتل العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، وقتل عمر بن 
 اخلِطاب خاله العاص بن هشام بن املغرية.

 شركني يف ذلك اليوم أربعة وسبعون رجال وأسر مثل ذلك.فجمي ِ من قتل من امل
 فسم ِ معاذ بن عمرو بن« 8»مث أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يلتمس أبو جهل 

__________ 
 خِطأ. -( من السرية، ويف ف: مسحم1 -1)
بيب بن ( من السرية، ويف ف: ومن بين عصم بن حيثم بن اخلزرج راف ِ بن املعلى ومن بين ح2 -2)

 كذا.  -عبد بن حارثة بن ملك
 مكان: عوف. -( العبارة احملجوزة زيدت من السرية، ويف ف: ومعاذ3)
 ( زيد من السرية.4)
 ( كذا يف ف، وليس يف السرية.5)
 ( كذا يف ف، وليس يف السرية.6 -6)
 كذا.  -( يف ف: ابلسبة7)
 ( يف ف: أاب جهل.8)
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، فلما « 3»يصلون إليك « 2»احلكم! ال « 1»ملشركني يقولون: أاب اجلموح وهو يِطلبه مجاعة من ا
حنوه، فلما أمكن منه َحل عليه وضربه ضربة « 4»مسعها علم أنه أبو جهل، جعله من شأنه وقصد 
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فقِط ِ قدمه بنصف ساقه، وكان عكرمة بن أيب جهل ابنه معه فحمل على معاذ، فضربه ضربة على 
القتال فقاتل عامة يومه « 6»من جنبه وترك أاب جهل، وأجهضه « 5»عاتقه طرح يده فتعلقت جبلدة 

جبلدة منه، فلما آذته وض ِ عليها قدمه حىت طرحها؛ وعاش « 8»يده خلفه « 7»وإنه يسحب 
« 9»بعدها بال يد حىت كان زمن عثمان. ومر معوذ بن عفراء أبيب جهل وهو مِطروح فضربه حىت أثر 

 فيه وتركه وبه رمق.
مث قال: أخزاك هللا « 10» بن مسعود فوجده آبخر رمق فعرفه فوض ِ رجله على عاتقه مث مر عبد هللا

رجل قتلتموه! أخربين « 13»هل إال « 13»هللا! قال: ومباذا أخزاين « 12»اي عدو « 12« »11»
« 15»؟ فقال ابن مسعود: هلل ولرسوله، وملا رآه أبو جهل قد وطي عنقه « 14»ملن الدائرة ]اليوم[ 

 : لقد ارتقيت اي رويعى الغنم مرتقى صعبا! فاحتزقال له
__________ 

 : أبو.71/ 2( يف السرية 1)
 كذا.  -( يف اْلصل: أال2)
 ( كذا يف ف، ويف السرية: ال خيلص إليه، ويف الكامل: ال خيلص إىل أيب احلكم.3)
 مصحفا، ويف سرية ابن هشام: فصمدت. -( وق ِ يف ف: قصر4)
 « .جبلده»( يف اْلصل 5)
 خِطأ.« أكهضه»( من السرية، ويف ف 6)
 خِطأ.« سيصحب»( من السرية، ويف ف 7)
 خِطأ.« حلفه»( يف ف 8)
 « .أثبته» 72/ 2( يف السرية 9)
 « .عنقه»( يف السرية 10)
 ومل تكن الزايدة يف السرية فحذفناها.« لك»( زيد يف اْلصل 11)
 خِطأ.« لعدو»( من السرية، ويف ف 12 -12)
 « .أعمد من»رية والكامل ( يف الس13 -13)
 ( زيد من الكامل والسرية.14)
 خِطأ.« عتقه»( يف ف 15)
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عبد هللا رأسه مث جاء به فقال: اي رسول هللا! هذا رأس عدو هللا أيب جهل، فقال النيب صلى هللا عليه 
فحمد هللا رسول ؟ فقال ابن مسعود: نعم، وهللا الذي ال إله غريه! « آهلل الذي ال إله غريه»وسلم: 

هللا صلى هللا عليه وسلم على ذلك: وكان عبد الرَحن بن عوف صديقا ْلمية ابن خلف مبكة: 
، فاجعل بيين « 1»أرغبت عن اسم مساك أبوك؟ فيقول: نعم، فيقول أمية: فإين ال أعرف الرَحن 

فال أدعوك مبا ال ، أما أنت فال جتيبين ابمسك اْلول وأما أان « 2»أدعوك ]به[ « 2»وبينك ]شيئا[ 
أعرف، فقال له عبد الرَحن: قل ما شئت، قال: فأنت عبد اْلله، فكان يسميه مبكة عبد اْلله، فمر 

به عبد الرَحن بن عوف يف املعركة وهو واقف ومعه ابنه، وم ِ عبد أدرع حيملها، فلما رآه أمية بن 
قال: نعم، فقال: أان خري لك من خلف قال: عبد عمرو! فلم جيبه عبد الرَحن، قال: اي عبد اْلله! ف

فِطرح « ! 5»إذا « 4»هو هللا « 4« »3»نعم وهللا « 3»هذه اْلدرع اليت معك، فقال عبد الرَحن: 
« 6»عبد الرَحن اْلدرع وأخذ بيده ويد ابنه، فقال له أمية بن خلف: اي عبد اْلله! من الرجل منكم 

الذي فعل بنا « 7»املِطلب، فقال: ذلك  املعلم بريشة نعامة يف صدره؟ قال: ذلك َحزة بن عبد
إذ رآمها بالل فقال: رأس الكفر أمية بن خلف! ال ْنوت « 8»اْلفاعيل، فبينما عبد الرَحن يقودمها 

 ، فقال: ال ْنوت إن ْنا! فقال عبد الرَحن:« 9»أي بالل! أسريى « 9»إن ْنا! فقال عبد الرَحن: 
 ! مث صرخ أبعلى صوته: اي أنصارأتسم ِ اي ابن السوداء قال: ال ْنوت إن ْنا

__________ 
/ 2كذا يف الكامل والسرية   -( وكان امسه عبد عمرو قبل اْلسالم، فتسمى حني أسلم عبد الرَحن1)

70. 
 ( زيد من السرية.2)
 « .نعم هللا»( كذا يف السرية والكامل، ويف ف 3 -3)
 ( كذا يف ف، وليس يف السرية والكامل.4 -4)
 « .قال»رية ( زيد يف الس5)
 خِطأ، ومل تكن الزايدة يف السرية والكامل فحذفناها.« و»( زيد يف ف 6)
 « .ذاك»( يف السرية 7)
 خِطأ.« يعودمها»( يف ف 8)
 مصحفا.« أيب بالل أاب سيدي»( من السرية والكامل، ووق ِ يف ف 9 -9)
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عنه، « 1»مون وعبد الرَحن يذب هللا! رأس الكفر أمية بن خلف! ال ْنوت إن ْنا! فأحاط به املسل
رجل ابلسيف فضرب رجل ابنه فوق ِ، فقال عبد الرَحن: انج بنفسك، فو هللا ما أغىن « 2»فخالف 

منهما، فكان عبد الرَحن يقول بعد ذلك « 3»عنك شيئا! فعالهم املسلمون أبسيافهم حىت فرغوا 
ر أبو اليسر كعب بن عمرو اذهب أدرعي وفجعين أبسريي. وأس« ! 5»يرحم هللا بالال « : 4»

العباس بن عبد املِطلب وأوثقه، فبات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلك الليلة ساهرا، فقيل له 
من واثقه، فقال املسلمون: اي رسول هللا! « 7»فقال: مسعت حنني العباس يف واثقه، فأطلق « 6»

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عليك ابلعري ليس دوهنا شيء، فناداه وهو أسري: ال يصلح! فقال
 « .؟ قال: ْلن هللا وعدك إحدى الِطائفتني وقد أعِطاك ما وعدك« 8»ومل « 8» »

 ؟ فقال أبو بكر:« ما تقولون يف هؤالء اْلسرى»مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم للمسلمني: 
ب عليهم؛ وقال عمر: ، لعل هللا أن يتو « 10»استبقهم واستأهنم « 9»اي رسول هللا! قومك وأهلك 

أعناقهم! قال رسول هللا صلى هللا « 13»فاضرب « 12»قدمهم « 11»كذبوك وأخرجوك قدمهم 
 «14»إن مثلك اي أاب بكر مثل إبراهيم قال: َفَمْن تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِّ اآلية، »عليه وسلم: 

__________ 
 خِطأ.« ندب»( يف اْلصل 1)
 « .لففاخ»( كذا يف ف، ويف السرية 2)
 خِطأ.« فزعوا»، ويف اْلصل 71/ 2( من السرية 3)
 خِطأ.« فلك»( يف ف 4)
 كذا.« بالل»( من الكامل والِطربي، ويف ف 5)
 « .فقال له أصحابه: اي رسول هللا! مالك ال تنام؟»( ويف الكامل 6)
 كذا.« فانِطلق»( من الروض والِطربي، ويف ف 7)
 كذا.« مله» ، ويف اْلصل169/ 3( من الدر املنثور 8 -8)
 كذا.« أصلك»( كذا يف الِطربي، ويف الكامل 9)
 كذا؛ واستأين يف اْلمر وبه: تنظر وترفق، الرجل: مل يعجله.« استبتهم»( من الِطربي، ويف ف 10)
 « .فدمهم»( من الِطربي، ويف ف 11)
 كذا، وليس يف الِطربي.« فدمهم»( يف ف 12)
 « .فضرب»( يف الِطربي 13)
 .36آية  14( سورة 14)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



(1/178) 

 

راا   « .1« »اآلية -وإن مثلك اي عمر مثل نوح قال: َربِّ ال َتَذْر َعَلى اْْلَْرِض ِمَن اْلكاِفرِيَن َدايَّ
سبيلها فإن رسول « 2»مث اندى منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من أسر أم حكيم فليخل 

، فلما مس ِ « 3»وكتفها بذوابتها  هللا صلى هللا عليه وسلم أمنها، وكان أسرها رجل من اْلنصار
 « .4»منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..... 

مث أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلقليب فِطرح فيه جيف املشركني، مث وقف عليهم فقال! اي 
أهل القليب! هل وجدمت ما وعد ربكم حقا؟ فإين وجدت ما وعدين ريب حقا! فقال املسلمون: اي 

لئن كنتم تسمعوهنا »قوما قد ماتوا؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 5»هللا! ]تنادى[ رسول 
 مث قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرضهم ثالاث.« . 6« »لقد مسعوها

وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلفتح إىل أهل املدينة، فبعث عبد هللا بن رواحة بشريا إىل أهل 
على ابنة رسول هللا « 7»ة، وزيد بن حارثة إىل أهل السافلة؛ فقدم زيد املدينة والناس يسوون العالي

صلى هللا عليه وسلم رقية اليت كانت حتت عثمان، فكان عثمان استأذن رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم يف التخلف عن بدر ليقيم على امرأته رقية وهي عليلة، فإذن

__________ 
 .26آية  71( سورة 1)
 « .فليخلي»( يف ف 2)
 كذا.« بدوابتها»( يف اْلصل 3)
وفيها  225/ 8وْلم حكيم ترمجة يف اْلصابة  -( كذا، والظاهرة أنه سقط من هنا بعض العبارة4)

قلت: كذا ذكره  -أم حكيم بنت حرام.. ذكر ابن حبيب أهنا أسرت يوم بدر مث أسلمت وابيعت»
وهي والدة حكيم بن حرام الصحايب املشهور « ابن»من « بنت»ابن اْلثري وقد تصحفت لفظة 

 « .وسيأيت ذكر قصتها يف املبهمات إن شاء هللا تعاىل
 .192/ 1( من كتاب املغازي للواقدي 5)
فقال املسلمون: اي رسول هللا! أتنادي قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم أبمس ِ » 74/ 2( يف السرية 6)

 « .عون أن جييبوينملا أقول منهم ولكنهم ال يستِطي
 « .فأاتان اخلرب حني سوينا الرتاب على رقية»( كذا ويف السرية 7)
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« 1»له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذلك وضرب له بسهمه وحده، فلما فرغوا من دفنها 
ناس وهو أاتهم اخلرب بفتح هللا املسلمني، فجاء أسامة بن زيد أابه، وهو واقف ابملصلى قد غشيه ال

يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو احلكم بن هشام وزمعة ابن اْلسود والعاص بن هشام، 
، فلم « 2»إال أابطيل « 2»فقال: اي أبتاه! أحق هذا؟ فقال: نعم، اي بين! فقال املنافقون: ما هذا 

 مغللني.« 3»يصدقوه؟ حىت جيء بم مصفرين 
جابس بن « 6»بن « 5»ابخلرب مبصابم احليسمان « 4»قريش  مكة من« 4»وكان أول من قدم 

له: ما وراءك؟ فقال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة « 8»، فقيل « 7»عبد هللا املدجلي « 6»
وأبو احلكم بن هشام وأمية بن خلف؛ فقال صفوان بن أمية ابن خلف: وهللا إن يعقل هذا مبا يقول 

يف « 10»ها هو ذلك جالس « 10»ل صفوان بن أمية؟ قال: عين، فقال: ما فع« 9»فسلوه 
 « .11»احلجر! وقد وهللا رأيت أابه وأخاه حني قتال 

مث قدم أبو سفيان بن احلارث بن عبد املِطلب مكة، وكان أبو هلب قد ختلف عن بدر وبعث مكانه 
 العاص بن هشام، فلما رأى أبو هلب أاب سفيان بن احلارث

__________ 
 « .دقتها»صل ( يف اْل1)
 كذا.  -« اْلابطيل -( يف ف2 -2)
 خِطأ.« مصفر بن»( يف ف 3)
 « .من مكة قريش»( من السرية، ويف اْلصل 4 -4)
 كذا.« احليسبان»، ويف اْلصل 78/ 2( التصحيح من الِطربي والسرية 5)
 ( ليس يف السرية والِطربي.6 -6)
 « .اخلزاعي»( يف السرية والِطربي 7)
 « .فقال» ف ( من الِطربي، ويف8)
 كذا.« فسألوه»( من الِطربي، ويف ف 9)
 « .ها هو ذاك جالسا»ويف السرية « هو ذاك جالسا»( يف الِطربي 10 -10)
 « .قتل»( من الِطربي، ويف ف 11)
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، فجلس إليه والناس قيام عليهما، فقال: اي ابن « 1»مقبال قال: هلم اي ابن أخي فعندك اخلرب 
الناس؟ قال: ال شيء وهللا! إن هو إال لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا حىت قتلوان  أخي! كيف كان أمر

م ِ ذلك ما ملت الناس ْلان لقينا رجاال « 3»وأمي هللا « 3»كيف شاءوا وأسروان كيف شاءوا، « 2»
على خيل بلق بني السماء واْلرض، وهللا ال يقوم له شيء! فعاش أبو هلب بعد هذا اخلرب « 4»بيضا 

على « 6»فمات فدفنوه أبعلى مكة، وكانت قريش ال تبكي « 5»عة أايم ورماه هللا ابلعدسة سب
 قتالها خمافة أن يبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا بم.

فقال الذين مجعوا املتاع: « 7»وملا وق ِ أبيدي املسلمني ما وق ِ من املشركني اختلفوا فكانوا ثالاث: 
 كل امرىء ما أصاب، وقال« 7»ل هللا صلى هللا عليه وسلم نفل قد كان رسو 

__________ 
 « .هلم إِل فعندك لعمري اخلرب»خِطأ، ويف السرية « اخلري»( يف ف 1)
 « .يقتلوننا»( يف السرية 2)
 « .ذلك أن»( من السرية ويف ف 3 -3)
 خِطأ.« بيضاء»( من الِطربي، ويف ف 4)
 كذا.« ابلعديسة»( من الِطربي، ويف ف 5)
 خِطأ.« تبكي»( يف ف 6)
أقواال خمتلفة يف تفسري آية َيْسئَ ُلوَنَك َعِن  159/ 3( كذا، وقد ذكر السيوطي يف الدر املنثور 7)

أخرج أَحد وعبد بن َحيد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه واحلاكم والبيهقي يف »اْْلَْنفاِل وفيه 
نزلت  -أصحاب بدر -امت عن اْلنفال فقال: فيناسننه عن أيب أمامة قال: سألت عبادة بن الص

حني اختلفنا يف النفل، فساءت فيه أخالقنا، فانتزعه هللا من أيدينا وجعله إىل رسول هللا صلى هللا 
« . يقول: عن سواء -عليه وسلم، فقسمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني املسلمني عن براء

جنا م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فشهدت معه بدرا وإبسناده عن عبادة بن الصامت قال: خر 
فالتقى الناس فهزم هللا العدو فانِطلقت طائفة يف آاثرهم منهزمون يقتلون، وأكبت طائفة على 

العسكر حيوزونه وجيمعونه، وأحدقت طائفة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يصيب العدو منه 
بعضهم إىل بعض قال الذين مجعوا الغنائم: حنن حويناها ومجعناها غرة، حىت إذا كان الليل وفاء الناس 

فليس ْلحد فيها نصيب، وقال الذي خرجوا يف طلب العدو: لست أبحق با منا، حنن نفينا عنها 
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العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لستم أبحق با منا، حنن 
 عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به؛ فنزلت أحدقنا برسول هللا صلى هللا

َيْسئَ ُلوَنَك َعِن اْْلَْنفاِل ... وعن ابن عباس قال: ملا كان يوم بدر قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 من قتل قتيال فله كذا وكذا،»

(1/181) 

 

حنن شغلنا عنكم القوم حىت أصبتم ما ما أصبتموه، و « 1»الذين كانوا يِطلبون العدو: وهللا! لوال حنن 
كانوا حيرسون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمافة أن خيالف إليه « 2»أصبتم، وقال احلرس الذين 

العدو حني منحوان أكتافهم وأن أنخذ املتاع « 3»العدو: وهللا! ما أنتم أحق به منا، لو أردان أن نقبل 
ا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كرة العدو فقمنا دونه، حني مل يكن أحد دونه فعلنا! ولكنا خفن

فما أنتم أبحق به منا! وذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلم: من صن ِ كذا فله كذا، فتنازعوا 
جاؤا يِطلبون الذي « 4»يف ذلك شباب الرجال وبقيت الشيوخ حتت الراايت، فلما كان القائمون 

هللا عليه وسلم، فقال الشيوخ: ال تستأثروا علينا، فإان كنا وراءكم وكنا حتت جعل هلم رسول هللا صلى 
إلينا، فتنازعوا فأنزل هللا تعاىل َيْسئَ ُلوَنَك َعِن اْْلَْنفاِل « 5»كشفنا لكشفتم « 5»الراايت، ولو أان 

وسلم،  إىل آخر السورة، فانتزع هللا ذلك من أيديهم وجعله إىل رسول هللا صلى هللا عليه -« 6»
 « .7»فوىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الغنائم عبد هللا بن كعب املازين 

مث رحل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بدر بعد ثالث يريد املدينة وَحل اْلسارى معه، فلما 
 احندر من بدر إذا بِطلحة بن عبيد هللا وسعيد بن زيد قد أقبال من احلوران،

__________ 
؛ وأما الشبان فتسارعوا إىل القتل « أسريا فله كذا وكذا، فأما املشيخة فثبتوا حتت الراايتومن أسر 

والغنائم، فقالت املشيخة للشبان: أشركوان معكم فإان كنا لكم ردا، ولو كان منكم شيء للجأمت إلينا، 
 فاختصموا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فنزلت َيْسئَ ُلوَنَك َعِن اْْلَْنفاِل.

 خِطأ.« نقل»( يف اْلصل 1)
 كذا.« الذي»( يف ف 2)
 كذا.« لقبل»( يف ف 3)
 كذا.« القامي»( يف ف 4)
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/ 3كذا، ويف الدر املنثور « لكشفنا انكشفتم»( أي لو اهنزمنا اهنزمتم ملتجئني إلينا، ويف ف 5 -5)
 « .ولو كان منكم شيء للجأمت إلينا» 160

 .1، آية 8( سورة 6)
ي: وجعل على النفل عبد هللا بن كعب بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن ( كذا، ويف الِطرب 7)

 مازن بن النجار.

(1/182) 

 

بلغ النيب صلى هللا عليه وسلم « 1»فضرب هلما النيب صلى هللا عليه وسلم بسهميهما وأجرمها، فلما 
ان أسريا، قتله علي بن وبينهما وبني املدينة ثالث ليال أمر بقتل النضر بن احلارث وك« 2»الصفراء 

فقال عتبة لرسول هللا صلى هللا « 4»قتل عتبة بن أيب معيط « 3»أيب طالب، فلما بلغ عرق الظبية 
 عليه وسلم:

 « .النار»للصبية اي حممد، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: « 5»من 
على من « 6»، قسمها مث قسم الغنائم بني الناس ابلصفراء، وبني الصفراء وبني بدر سبعة عشر ميال

 حضر بدرا وأخذ سهمه م ِ املسلمني.
قبل اْلسارى بيوم مث قدم ابْلسارى « 7»أقبل إىل املدينة « 7»مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

بفتح هللا عليهم، فقال سلمة بن سالمة « 8»يوم الثاين، فلما بلغوا الروحاء لقيهم املسلمون يهنؤوهنم 
به! وهللا إن لقينا إال عجائز صلعا كالبدن املعلقة « 11»ما الذي هتنئون  « :10»بن وقش « 9»

اي ابن أخي! أولئك املأل من »فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال: « ! 12»ننحرها 
 « .قريش

__________ 
 « .راءحىت إذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلصف»خِطأ، ويف السرية « فما»( يف اْلصل 1)
من انحية املدينة وهو واد كثري النخل والزرع واخلري يف طريق احلاج، وسلكه »( يف معجم البلدان 2)

 « .صلى هللا عليه وسلم غري مرة وبينه وبني بدر مرحلة
 خِطأ.« الِطيبة»، ويف ف 77/ 2( من الِطربي والسرية 3)
 « .فقتله عاصم بن اثبت»( زيد يف الِطربي 4)
 « .منف»( يف الِطربي 5)
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فقسم هنا لك النفل الذي أفاء هللا على املسلمني من املشركني على السواء »( ويف الِطربي 6)
 « .واستقى له من ماء يقال له اْلرواق

 « .قبل واملدينة»( من الِطربي، ويف ف 7 -7)
 خِطأ.« يهنوهنم»( من الِطربي، ويف ف 8)
 خِطأ.« سلمة»( من الِطربي، ويف ف 9)
 خِطأ.« وفش»ف  ( من الِطربي، ويف10)
 « .هتنوان»( من الِطربي، ويف ف 11)
 « .فنحرانها»( يف الِطربي 12)

(1/183) 

 

نفسك وبين أخيك عقيل « 1»مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للعباس بن عبد املِطلب: افد 
أحد بين احلارث ابن فهر، فإنك ذو « 2»بن أيب طالب ونوفل بن احلارث، وحليفك عتبة بن عمر 

، فقال رسول هللا « 4»مال؛ فقال اي رسول هللا! إين كنت مسلما ولكن القوم استكرهوين « 3»
فاهلل جيزيك بذلك، فأما « 5»هللا أعلم إبسالمك، إن يكن ما تذكر ]حقا[ »صلى هللا عليه وسلم: 

ن ظاهر أمرك فكان علينا فافد نفسك، وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ منه عشري« 6»
 ، قال:« 7»فاحسبها من فدائي « 7»، فقال العباس: اي رسول هللا! « أوقية من ذهب

، فقال العباس: فإنه ليس ِل مال، فقال رسول هللا « منك« 8»أعِطاان هللا « 8»ال، ذلك شيء »
فأين املال الذي وضعته مبكة حني خرجت عند أم الفضل بنت احلارث فليس »صلى هللا عليه وسلم: 

 ؟« يف سفري فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد هللا كذا« 9»د فقلت هلا: إن أصبت معكما أح
قال: فو الذي بعثك ابحلق! ما علم بذا أحد من الناس غريي وغريها، وإين ْلعلم أنك رسول هللا 

«10. » 
مث بعث قريش يف فك اْلسارى جبري بن مِطعم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقتل النيب صلى 

عليهم، وفادى « 11» عليه وسلم من قتل منهم وفادى من فادى منهم، ومن مل يكن له مال من هللا
من كان من العرب فيهم أبربعني أوقية، من كان منهم من املواِل بعشرين أوقية يف غزوة بدر، ونزلت 

ُكمْ   إىل قوله: َفُكُلوا ممَّا -َلْوال ِكتاٌب ِمَن اَّللَِّ َسَبَق َلَمسَّ
__________ 
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 « .أفدى»( يف اْلصل 1)
 خِطأ.« عجرد»، ويف اْلصل 204/ 3( التصحيح من الدر املنثور 2)
 خِطأ.« ذوا»( يف ف 3)
 « .استنكروين»( من الِطربي، ويف ف 4)
 ( زيد من الِطربي، وقد سقط من ف.5)
 « .فلما»، ويف ف 290/ 2( من الِطربي 6)
 « .احسبها ِل فدائي»( كذا، ويف الِطربي 7 -7)
 « .أعِطاان هللا»من الِطربي، ويف ف  (8 -8)
 خِطأ.« صبت»( من الِطربي، ويف ف 9)
 « .ففدى العباس نفسه وابين أخيه وحليفه»( زيد يف الِطربي 10)
 خِطأ.« عن»( يف ف 11)

(1/184) 

 

مل حتل الغنائم لقوم سود الرءوس من »فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: « . 1»َغِنْمُتْم َحالالا طَيِّباا 
لكم، وذلك أن هللا جل وعال رأى ضعفكم فِطيبها لكم، وكانت الغنائم فيما قبل تنضد فتجيء قب

 النار فتأكلها.
 

 ذكر عدد وتسمية من شهد بدرا م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أخربان احلسن بن سفيان أنبأان أبو بكر بن أيب شيبة ثنا يزيد بن هارون أان َحاد بن سلمة عن عاصم 

إن هللا أطل ِ »النجود عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بن أيب 
 « .2« »على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

عشر « 3»قال: شهد بدرا م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املهاجرين واْلنصار ثالمثائة وثالثة 
وإين ذاكر ما حيضرين من أساميهم على  -ن جاوزوا معه النهرعدد أصحاب طالوت الذي -نفسا

 قبائلهم، لكيال يبعد على سالك سبيل العلم الوقوف على أساميهم إن وقفه هللا لذلك.
عبد « 4»فنبدأ من ذلك من شهد منهم بدرا من قريش، مث من بين هاشم ومن بين املِطلب ابىن 

ناف عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعلي بن مناف: َحزة بن عبد املِطلب بن هاشم بن عبد م
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بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن « 5»أيب طالب بن عبد املِطلب، وزيد بن حارثة بن شرحبيل 
 «6»امرىء القيس الكليب، وأنسة 

__________ 
 .69، 68آية  8( سورة 1)
 يف تفسري سورة املمتحنة. 406/ 2( وقد أخرجه الرتمذي يف جامعه 2)
 كذا.« ثالث»( يف ف 3)
 كذا.« ابنا»( يف ف 4)
 « .شراحيل»( من السرية والِطربي، ويف ف 5)
 كذا.« أنيسة»، ويف ف 93/ 2( من السرية 6)

(1/185) 

 

بن « 2»موىل رسول هللا، وأبو مرثد كناز « 1»موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأبو كبشة 
« 6»بن جالن « 5»بن سعد بن ظريف « 4»خرشة ابن يربوع بن عمرو بن يربوع بن « 3»حصني 

بن مضر، وابنه « 10»بن عيالن « 9»سعد بن قيس « 8»]بن[ « 7»بن غنم بن غين بن يعصر 
حصني بن احلارث بن املِطلب، « 8»بن عبد املِطلب، ]و[ « 11»مرثد بن أيب مرثد حليفا َحزة 

ن كعب: أبو بكر الصديق وامسه بن مرة ب« 13»بن املِطلب، ومن بين تيم « 12»ومسِطح بن أاثثة 
بن مرة، وبالل بن رابح « 14»عبد هللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 

موىل أيب بكر، وعامر بن فهرية موىل أيب بكر، وطلحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو بن  « 15»
« 16»عليه وسلم بعثه لتجسس كعب بن سعد بن تيم بن مرة، مل حيضر بدرا، كان النيب صلى هللا 

 اخلرب، فوافاهم وقد فرغ النيب صلى هللا عليه وسلم من بدر؛ وضرب له بسهمه.
__________ 

 « .انسة حبشي، وأبو كبشة فارسي»( قال ابن هشام 1)
 « .كنان»( من السرية، ويف ف 2)
 ق: كناز بن حصن( هكذا يف ف، وقال ابن هشام: كناز بن حصني، ويف السرية برواية ابن إسحا3)
 خِطأ.« حرشة»( من السرية، ويف ف 4)
 « .طريف»( من السرية، ويف ف 5)
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 خِطأ.« حالن»( من السرية، ويف ف 6)
 خِطأ.« يفيص»( من السرية، ويف ف 7)
 ( زيد من السرية.8)
 « .قبيس»( من السرية، ويف ف 9)
 « .غيالن»( من السرية، ويف ف 10)
 « .حلمزة»( من السرية، ويف ف 11)
 « .بن عباد»( زاد ابن هشام 12)
 « .َتيم»( من اْلصابة، ويف اْلصل 13)
 خِطأ.« نعيم»( من اْلصابة، ويف ف 14)
 خِطأ.« رابج»( من اْلصابة، ويف ف 15)
 « .لتجسيس»( يف ف 16)

(1/186) 

 

بن عبد العزى ابن رايح بن عبد « 1»ومن بين عدي بن كعب بن لؤي: عمر بن اخلِطاب بن نفيل 
بن عدي بن كعب بن لؤي، وأخوه زيد بن اخلِطاب بن نفيل، ومهج ِ موىل « 2»ن قرط بن رزاح هللا ب

عمر بن اخلِطاب وهو أول قتيل قتل ببدر، وعامر ابن ربيعة، وعمرو بن سراقة بن املعتمر بن أنس بن 
 بن رابح بن عدي بن كعب، وأخوه عبد هللا بن سراقة، وواقد بن عبد هللا بن عبد مناف« 3»أذاة 

بن أيب خوىل، وعاقل « 5»حنظلة بن زيد مناة بن َتيم، وخوىل « 4»بن عرين بن ثعلبة ابن يربوع بن 
بن البكري، وإايس بن البكري، وخالد بن البكري بن عبد ايليل بن انشب بن غرية بن سعد بن ليث، 

رايح ]بن بن عبد هللا بن قرط بن « 6»وسعيد بن زيد بن عمرو وبن نفيل بن عبد العزى بن رايح 
بن عدي بن كعب بن لؤي، مل حيضر بدرا، كان م ِ طلحة، بعثهما رسول هللا صلى هللا « 7»رزاح[ 

عليه وسلم يتجسسان خرب العري فوافيا، وقد فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بدر فضرب 
 هلما بسهميهما وأجرمها.

ص بن أمية ابن عبد مشس بن عبد ومن بين عبد مشس بن عبد مناف: عثمان بن عفان بن أيب العا
مناف، ختلف ابملدينة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على امرأته رقية، وكانت عليلة، أذن له 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذلك، وضرب له بسهمه وأجره؛ وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
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 عبد مشس.
بن غنم بن « 8»يعمر بن صربة بن مرة بن كبري ومن حلفائهم: عبد هللا بن جحش بن رائب بن 

 دودان بن أسد بن خزمية، وعكاشة بن حمصن بن حراثن بن
__________ 

 خِطأ.« نقيل»( يف ف 1)
 « .رابح»( من اْلصابة، ويف اْلصل 2)
 كذا.« أخاه»( من السرية، ويف ف 3)
 « .و»( من السرية، ويف ف 4)
 « .حليفان هلمومالك بن أيب خوىل »( زيد يف السرية 5)
 « .رابح»( من اْلصابة، ويف اْلصل 6)
 ( من السرية.7)
 « .كبش»( من السرية، ويف ف 8)

(1/187) 

 

عقبة بن « 3»، وأخوه « 2»بن غنم، ]وشجاع بن وهب بن ربيعة[ « 1»قيس بن مرة بن كبري 
« 6»كبري بن يعمر بن صربة بن مرة بن  « 5»بن رائب « 4»بن ربيعة، ويزيد بن رقيش « 3»وهب 

سنان بن أيب سنان، وحمرز بن « 7»بن غنم، وأبو سنان أخو عكاشة بن حمصن بن حراثن، وابنه 
بن « 10»ابن عمرو بن بكري « 9»بن عبد هللا بن مرة بن كبري بن غنم، وربيعة بن أكثم « 8»نضلة 
 بن عمرو.« 12»بن غنم، ومالك « 11»عامر 

ف بن عبد عوف بن احلارث ابن زهرة بن كالب، وسعد ومن بين زهرة بن كالب: عبد الرَحن بن عو 
بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب، وعمري بن أيب وقاص بن أهيب « 13»بن أيب وقاص 

 أخو سعد.
بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن مثامة بن مِطرود بن عمرو « 14»ومن حلفائهم املقداد 

 بن ثعلبة بن مالك بن الشريد، «16»زهري بن ثور « 15»بن سعد بن « 15»
__________ 

 « .كثري»( من السرية، ويف ف 1)
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 .95/ 2( زيد من السرية 2)
 « .عتبة بن عمرو»( من السرية، ويف ف 3 -3)
 كذا.« قيس» 181( من السرية، ويف ف ومجهرة أنساب العرب، ص: 4)
 خِطأ.« رابب»( يف ف 5)
 « .كبش»( من السرية، ويف ف 6)
 « .ابن»ة، ويف ف ( من السري 7)
 « .فضلة»( من السرية، ويف ف 8)
 ، وزيد يف السرية: بن سخربة.« أكتم»( من السرية، ويف ف 9)
 « .لكيز»( يف السرية 10)
 « .بن كثري»( زيد يف ف 11)
ومن حلفاء بين كبري بن غنم ... ثقف بن »كذا. والتصحيح من السرية، وفيه « فهد»( يف ف 12)

 .154/ 1انظر املغازي  -« ن عمرو ومدجل بن عمروعمرو وأخواه مالك ب
 « .وأبو وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة»( زيد يف السرية 13)
 « .املقدام»( من السرية، ويف ف 14)
 والتصحيح من السرية.« و»( يف ف 15 -15)
 « .لؤي»( من السرية، ويف ف 16)

(1/188) 

 

بن َحالة بن غالب بن حملم ابن عائذة « 1»عبد العزى  ومسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن
بن « 5»بن عبد عمرو ابن نضلة « 4»القارة، وذو الشمالني « 3»بن اهلون بن خزمية من « 2»

بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة، وعبد هللا « 7»بن سليم بن مالك بن أفصى « 6»غبشان 
بن احلارث بن سعد بن هذيل « 8»لة بن كاهل بن مسعود بن احلارث بن مشخ بن خمزوم بن صاه

بن سنان بن عبد عمرو بن الِطفيل بن عامر بن « 11»، وصهيب « 10»، وخباب بن اْلرت « 9»
 « .12»جندلة 

ومن بين أسد بن عبد العزى بن قصي: الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، 
 « .13»وحاطب بن أيب بلتعة، وسعد موىل حاطب 
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ومن بين نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب بن مالك بن احلارث بن 
 مازن بن منصور بن عكرمة، وخباب موىل عتبة بن غزوان.

 ومن بين عبد الدار بن قصي: مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف بن
__________ 

 « .عبد العزيز»( من السرية، ويف ف 1)
 « .عائد»السرية، ويف ف ( من 2)
 « .بن»( من السرية، ويف اْلصل 3)
 كذا.« ذا لشمالني»يف ف « عمري»( وامس ِ 4)
 « .نضرة»( من السرية، ويف ف 5)
 « .عيشان»( من السرية، ويف ف 6)
 « .أقصى»( من السرية، ويف ف 7)
 سرية.، وق ِ هنا يف ف بياض بقدر كلمة، وليس يف ال« كاهلة»( من السرية، ويف ف 8)
 « .هدبل»( من السرية، ويف ف 9)
 « .مثانية نفر»، وزيد يف السرية « اْلرث»( يف ف 10)
وصهيب موىل عبد هللا بن جدعان بن عمرو، ويقال إنه رومي، إمنا كان أسريا »( قال ابن هشام 11)

، وفيه « يف الروم فاشرتى منهم، وجاء يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم صهيب سابق الروم
 انظر اْلصابة.« قال ابن إسحاق: صهيب بن سنان من النمر بن قاسط»
 « .صيدلة»، ويف اْلصل 254/ 4( من اْلصابة 12)
 « .ثالثة نفر»( زيد يف السرية 13)

(1/189) 

 

عبد الدار بن قصي، وكان صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر قتل يوم أحد، وسويبط 
 « .3»بن عبد الدار بن قصي « 2»بن مالك بن عميله بن السباق « 1»بن سعد بن حرملة 

بن عبد اْلسد بن هالل بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم، « 4»ومن بين خمزوم بن يقظة: أبو سلمة 
بن عامر بن خمزوم، واْلرقم بن أيب اْلرقم واسم أيب « 5»ومشاس بن عثمان بن الشريد بن هرمي 

بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم، وعمار بن ايسر، ومعتب بن عوف بن عامر اْلرقم عبد مناف بن أسد 
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 بن الفضل بن عفيف.
ابن حبيب بن حذافة « 6»ومن بين مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي: عثمان بن مظعون 

، ومعمر بن « 8»ابن حبيب « 6»مظعون « 7»، وعبد هللا ]بن[ « 6»بن مجح، وقدامة بن مظعون 
 معمر بن حبيب بن وهب.احلارث بن 

قيس بن عدي بن سعد « 7»بن ]حذافة بن[ « 9»ومن بين سهم بن عمرو بن هصيص: خنيس 
 بن سهم.« 10»

 ، وعبد هللا بن« 11»ابن غالب بن مالك بن حسل « 11»ومن بين عامر بن لؤي: 
__________ 

 حرميلة.؛ ويف السرية: « خزمية»؛ ويف ف 117واجلمهرة ص:  155/ 1( من املغازي 1)
 « .السياق»( من السرية ويف ف 2)
 « .رجالن»( زيد يف السرية 3)
 ( واسم أيب سلمة عبد هللا.4)
 « .هرم»( من السرية واْلصابة، ويف ف 5)
 خِطأ.« مِطعون»( من السرية، ويف ف 6)
 ( زيد من اْلصابة.7)
 كذا.« أخيم»( التصحيح من اْلصابة، ويف ف 8)
 كذا.« حنبس»( من اْلصابة، ويف ف 9)
 « .سعيد»( هكذا يف ف واْلصابة، ويف السرية 10)
ومن بين عامر بن لؤي مث من بين مالك بن »: قال ابن إسحاق 95/ 2( كذا، ويف السرية 11 -11)

حسل بن عامر: أبو سربة بن أيب رهم بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن 
 « .حسل»مكان « حسيل»حسل، ويف ف 

(1/190) 

 

بن مالك بن حسل، وعبد هللا بن سهيل « 1»خمرمة بن عبد العزى بن أيب القيس بن عبدود بن نصر 
سهيل ابن عمرو، وسعد بن « 3»بن عوف موىل « 2»بن عمرو بن عبد مشس بن عبدود، وعمري 

 « .5»حليف له « 4»خولة 
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 بن اجلراح بن هالل بن أهيب ومن بين احلارث بن فهر: أبو عبيدة بن اجلراح وامسه عامر بن عبد هللا
بن ضبة بن احلارث بن فهر، ]وعمرو بن احلارث بن زهري بن أيب شداد بن ربيعة بن هالل بن أهيب 

بن ضبة بن احلارث، وسهيل بن وهب بن ربيعة بن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث، وأخوه 
ربيعة بن هالل بن أهيب  ومها ابنا بيضاء أمهما، وعمرو بن أيب سرح بن« 6»صفوان بن وهب[ 

«5. » 
ومن ضرب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهمه « 7»فجمي ِ من شهد بدرا من املهاجرين 
 وأجره من قريش ثالثة ومثانون رجال.

من بين عبد اْلشهل بن جشم بن احلارث بن اخلزرج بن « 9»من اْلنصار مث « 8»وممن شهد بدرا 
سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرىء القيس بن ]زيد بن[  « :10»عمرو بن مالك بن اْلوس 

 عبد اْلشهل، وعمرو بن معاذ بن النعمان بن« 11»
__________ 

 كذا.« نضر»( من السرية واْلصابة، يف ف 1)
 خِطأ.« عمرو»( من السرية، ويف ف 2)
 خِطأ.« ابن»( من السرية، ويف ف 3)
 خِطأ.« حوله»( من السرية واْلصابة، ويف ف 4)
 « .مخسة نفر»( زيد يف السرية 5)
 ( زيد ما بني احلاجزين من السرية، وقد سقط من ف.6)
 « .املسلمني»( من السرية، ويف ف 7)
 كذا.« بدر»( يف ف 8)
قال ابن إسحاق وشهد بدرا م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من »( كذا يف ف، ويف السرية 9)

حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر مث من بين عبد املسلمني مث من اْلنصار مث من اْلوس بن 
 «اْلشهل..

 « .أوس»( من السرية، ويف ف 10)
 « .يزيد بن» 319( من السرية واْلصابة؛ ويف مجهرة أنساب العرب، ص: 11)
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امرىء القيس أخوه، واحلارث بن أوس بن معاذ بن النعمان، واحلارث بن أنس ابن راف ِ بن امرىء 
بن زغبة « 1»سعد بن زيد بن مالك بن كعب بن عبد اْلشهل، وسلمة بن سالمة بن وقش القيس، و 

« 5»وسلمة بن اثبت « 5»بن وقش، « 4»بن عبد اْلشهل، وعباد بن بشر « 3»بن زعوراء « 2»
بن عبد اْلشهل، واحلارث بن « 3»السكن بن زعوراء « 6»بن وقش، وراف ِ بن يزيد بن ]كرز بن[ 

ن أيب غنم ابن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن احلارث بن اخلزرج، وحممد بن عدي ب« 7»خزمة 
حليف هلم، وسلمة بن أسلم ابن « 8»بن مسلمة ابن خالد بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث 

حريش بن عدي بن جمدعة حليف هلم، وأبو اهليثم بن التيهان امسه مالك، وعبيد بن التيهان حليف 
 « .9»ن سهل هلم، وعبد هللا ب
بن كعب: قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر، وعبيد بن أوس بن مالك بن « 10»ومن بين سواد 

 « .10»سواد 
 بن احلارث، وعبد هللا بن« 13»نصر « : 12»بن كعب « 11»ومن بين رزاح « 11»

__________ 
 خِطأ.« وقس»( من السرية، يف ف 1)
 « .زعبة»، ويف السرية « رغبة»( من اْلصابة والقاموس )وقش( ويف ف 2)
 « .زعور»( من السرية، ويف ف 3)
 « .شر»( من السرية، ويف ف 4)
 « .سالمة بن سعد»؛ ويف ف 158/ 1( من السرية واجلمهرة وكتاب املغازي للواقدي 5 -5)
 ( زيد من السرية واملغازي.6)
 « .خزمية»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 7)
 خِطأ.« بن»( زيد يف ف 8)
 « .سهيل»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 9)
 « .سوادة»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 10)
 « .رايح»( من السرية واملغازي، ويف ف 11 -11)
 خِطأ.« بن»( زيد يف ف 12)
 « .منري»( من السرية واملغازي، ويف ف 13)
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 حليفان هلم.« 1»طارق، ومعتب بن عبيد 
مسعود بن سعد « : 3»عمرو بن مالك بن اْلوس « 2»ث بن اخلزرج ]بن[ ومن بين حارثة بن احلار 

بن عامر بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة بن احلارث، وأبو عبس امسه عبد الرَحن بن جرب 
حارثة بن احلارث، وأبو بردة بن نيار « 2»جشم ابن ]جمدعة بن[ « 2»بن عمرو بن ]زيد بن[ « 4»

 وامسه هاىنء حليف هلم.
« 6»بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف « 5»بين عمرو بن عوف مث من بين ضبيعة  ومن

بن عصمة بن مالك بن  -قيس« 8»وأبو اْلقلح  -« 7»أيب اْلقلح « 7»: عاصم بن اثبت بن 
، وعمرو « 11»بن زيد بن العِطاف « 10»، ومعتب بن قشري بن مليل « 5»بن ضبيعة « 9»أمية 

بن « 12»، وسهل بن حنيف ابن واهب بن العكيم « 11»بن زيد بن العِطاف بن معبد بن اْلزعر 
 ثعلبة بن جمدعة بن احلارث بن عمرو.

 ومن بين أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: مبشر بن عبد
__________ 

 « .عبده»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 1)
 ( من السرية واملغازي.2)
 « .أوس»ي؛ ويف ف ( من السرية واملغاز 3)
 كذا.« مجر»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 4)
 خِطأ.« صنبعة»؛ ويف ف 159/ 1( من السرية واملغازي 5)
 خِطأ.« بن»( زيد يف ف 6)
 « .اْلفلح»( يف ف 7 -7)
 « .أبو اْلفلح»( من السرية واملغازي، ويف ف 8)
 كذا.« أمة»( يف السرية 9)
 « .هليل»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 10)
 كذا.« العكاف»( من السرية، ويف ف 11)
 « .عمري»( يف املغازي 12)
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بن « 2»، وسعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية، وعومي « 1»املنذر بن زنرب 
، « 5»بن أيب عبيد « 5»، وعبيد « 4»، وراف ِ بن عنجدة « 3»عائش بن قيس « 3»ساعدة بن 

 ، وقد قيل إن أاب لبابة بن عبد املنذر واحلارث بن حاطب شهدا بدرا.« 6»ن حاطب وثعلبة ب
ومن بين عبيد بن زيد بن مالك: أنيس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن احلارث بن عبيد، وسامل موىل 

حتت أيب « 7»وهو الذي يقال له سامل موىل أيب حذيفة بن عتبة، وكانت بنت يعار « 7»بنت يعار 
 بن عتبة. حذيفة

زيد بن حارثة بن « 9»بن عجالن، وربعي بن راف ِ بن « 8»ومن حلفائهم: معن بن عدي بن اجلد 
بن العجالن « 8»، وقد قيل: إن عاصم بن عدي ابن اجلد « 10»بن عدي بن العجالن « 9»اجلد 

 النيب صلى هللا عليه وسلم وضرب له بسهمه.« 11»رده 
بن جبري بن النعمان. وعاصم ابن قيس، وأبو « 12»د هللا ومن بين ثعلبة بن عمرو بن عوف: عب

 بن اثبت، وسامل بن عمري، واحلارث بن النعمان بن أيب« 13»ضياح 
__________ 

 « .زر» 314، ويف مجهرة أنساب العرب ص « الزبري»( من السرية واملغازي واْلصابة؛ ويف ف 1)
 ( يف اجلمهرة: عومير.2)
كذا، ويف اجلمهرة « ضلفحة»؛ ويف ف 241/ 1اْلشراف للبالذري ( من اْلصابة وأنساب 3 -3)

 « .عباس بن قيس»
 « .عنجد»( من السرية واملغازي، ويف ف 4)
 ( ليس يف السرية واملغازي.5 -5)
 خِطأ.« أيب حاطب»( وق ِ يف ف 6)
 بال نقط.« يعار»، ويف ف 160/ 1واملغازي  56/ 3( التصحيح من اْلصابة ج 7)
 « .احلرث»؛ ويف ف 160/ 1املغازي ( من السرية و 8)
 « .احلدث»( من السرية؛ ويف ف 9 -9)
 « .عجالن»( من السرية؛ ويف ف 10)
 « .راه»( يف ف 11)
 « .عبيد هللا»( من السرية واملغازي واْلصابة، ويف ف 12)
 خِطأ.« أبو الصباح»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 13)
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  بن النعمان.بن جبري« 2»، وخوات « 1»خزمة 
املنذر بن حممد ابن عقبة بن أحيحة « : 3»ومن بين جحجيب بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف 

بن « 6»بن جحجيب، وأبو عقيل بن عبد هللا بن ثعلبة بن بيحان « 5»بن احلريش « 4»بن اجلالح 
 حليف له.« 7»عامر بن احلارث بن مالك بن ]عامر بن أنيف[ 

سعد بن « : 8»مالك بن اْلوس بن ]حارثة[ « 7»بن ]امرىء القيس بن[  ومن بين غنم بن السلم
موىل بين « 3»عرفجة، وَتيم « 10»، واملنذر بن قدامة، ومالك بن قدامة، وابن « 9»خيثمة 

 غنم بن سلم.« 11»
ومن بين معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: جابر بن عتيك بن احلارث بن قيس بن 

، ومالك « 13»حليف له من بلى « 12»بن أمية بن معاوية، والنعمان بن عصر هيشة بن احلارث 
 حليف هلم.« 14»بن منيلة 

__________ 
 « .أيب خذمة»؛ ويف املغازي « أمية»( يف السرية 1)
 خِطأ.« حراث»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 2)
 خِطأ.« بن»( زيد يف ف 3)
 بال نقط.« احلالح»( يف ف 4)
 « .احلرث»واملغازي؛ ويف ف  ( من السرية5)
 « .تيحان»؛ ويف ف والسرية: 41/ 3( من املغازي والِطبقات البن سعد 6)
 ( من السرية واملغازي.7)
 ( من املغازي.8)
 « .سلمة»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 9)
 خِطأ.« أبو»؛ ويف ف « احلارث»، واسم ابن عرفجة 48/ 3( من السرية واملغازي والِطبقات 10)
 « .بن»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 11)
 « .عمر»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 12)
 « .بين»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 13)
 خِطأ.« غيلة»( من السرية واملغازي، ويف ف 14)
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ة امرىء القيس بن ثعلبة، وخارج« 1»ومن بين احلارث بن اخلزرج: عبد هللا بن رواحة بن ]ثعلبة بن[ 
بن زيد بن أيب زهري بن مالك بن امرىء القيس، وخالد ابن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن 

 امرىء القيس.
بن زيد ابن مالك، وسبي ِ « 2»ومن بين زيد بن مالك بن ثعلبة: بشري بن سعد بن ثعلبة بن خالس 

 «3»س بن قيس بن عيشة بن مالك، وعبادة بن قيس، ومساك بن سعد، وعبد هللا بن عب
 « .5»ابن فسحم « 5« »4»، ويزيد بن احلارث ابن قيس و ]هو الذي يقال له[ 

بن زيد ابن احلارث بن « 6»ومن بين جشم بن احلارث: عبد هللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد ]ربه[ 
« 7»اخلزرج الذي رأى النداء يف النوم، وأخوه حريث بن زيد بن ثعلبة، وخبيب بن إساف بن عنبة 

 « .9»وسفيان بن بشر « 9»بن عامر بن جشم، « 8»بن خديج بن عمرو 
 «12»زيد بن املري « 12« : »11»بن عوف بن احلارث بن اخلزرج « 10»ومن بين جدارة 

__________ 
 .79/ 3( زيد من السرية واملغازي واْلصابة والِطبقات 1)
ويقال »ل ابن هشام ؛ وقا83/ 3؛ والتصحيح من السرية والِطبقات « جالس»( يف ف واملغازي 2)

 « .ضبِطه الدارقِطين بفتح اخلاء املعجمة وتثقيل الالم»، ويف اْلصابة « جالس وهو عندان خِطأ
 : عمري.88/ 3( كذا يف السرية؛ ويف املغازي والِطبقات 3)
 ( زيد من السرية، انظر املغازي واْلصابة أيضا.4)
 حفا.مص« يزيد من شحم»( من السرية واْلصابة؛ ووق ِ يف ف 5 -5)
 ( زيد من السرية واملغازي.6)
؛ ويف ف « بكسر املهملة وفتح النون بعدها موحدة»واْلصابة، ولفظها  166/ 1( من املغازي 7)

 « .عتبة»ويف السرية « عبيد»
 خِطأ.« مريح»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 8)
 « .شقيق بن بسر»( من السرية واملغازي، ويف ف 9 -9)
 خِطأ.« جرار»ازي؛ ويف ف ( من السرية واملغ10)
 خِطأ.« بن»( زيد يف ف 11)
 « .يزيد بن املزين»( يف املغازي 12 -12)
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أمية « 3»بن قيس بن ]عدي بن[ « 2»، وَتيم بن يعار « 1»ابن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة 
 « .4»، وعبد هللا بن عمري بن حارثة « 1»بن جدارة 

 بن عباد ابن اْلجبر.« 5» بن الربي ِ بن قيس بن عمرو ومن بين اْلحبر بن عوف: عبد هللا
مالك بن احلارث بن عبيد بن « 3»ومن بين عوف بن اخلزرج: عبد هللا بن عبد هللا بن أيب ]بن[ 

 مالك، وأوس بن خوِل بن عبد هللا بن احلارث بن عبيد بن مالك.
عمرو بن قيس « 9»عة بن بن ودي« 8»زيد « : 7»بن عدي بن مالك بن سامل « 6»ومن بين جزء 

، ورفاعة بن عمرو بن زيد، وعقبة بن وهب بن كلدة، وعامر بن سلمة بن عامر « 6»بن جزء 
بن سامل بن غنم ويكىن معبد أاب « 11»بن املقدم « 10»حليفان هلم، ومعبد بن عباد بن قشعر 

 حليفه.« 12»مخيصة، وعامر بن البكري 
 اخلزرج: نوفل بن« 13»بن[  ومن بين سامل بن عوف بن عمرو بن ]عوف

__________ 
 كذا.« جدار»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 1)
 خِطأ.« تعار»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 2)
 ( زيد من السرية واملغازي.3)
 .88/ 3( انظر الِطبقات 4)
 : عامر؛ وليس يف املغازي.89/ 3، ويف الِطبقات « عمر»( من السرية واْلصابة، ويف ف 5)
 كذا.« حزم»من السرية واملغازي؛ ويف ف  (6)
 خِطأ.« و»وزيد بعده « السالم»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 7)
 « .يزيد»، ويف ف 91/ 3( من السرية واملغازي والِطبقات 8)
 خِطأ.« و»( من السرية واملغازي؛ ويف ف 9)
قال ابن هشام »ها ، ويف السرية: قشري، وفي« شري»؛ ويف ف 92/ 3( من املغازي والِطبقات 10)

 « .بشري»، ويف اْلصابة « ... قشغر
 « .القدم»، ويف املغازي « الفدم»( كذا يف السرية، ويف رواية منها، ويف الِطبقات واْلصابة 11)
؛ ويف « قال ابن هشام: عامر بن العكري ويقال عاصم بن العكري»( كذا يف السرية؛ وفيها 12)

 « .اصم بن العكريع: »93/ 3والِطبقات  167/ 1املغازي 
 .96/ 3( من السرية واملغازي والِطبقات 13)
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ابن « 2»بن مالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سامل، ومليل بن وبرة « 1»عبد هللا بن نضلة 
بن مالك بن عمرو بن العجالن، وعصمة بن احلصني « 4»عتبان « 3»خالد بن العجالن بن زيد، و 

 بن العجالن.« 5»وبرة بن خالد « 5»بن 
بن قربوس « 7»بن غنم: أمية بن لوذان بن سامل بن اثبت بن هزال بن عمرو « 6»ومن بين قربوس 

«8. » 
ومن بين أصرم بن فهر ]بن ثعلبة بن غنم بن سامل بن عوف: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم، 

 وأخوه أوس بن الصامت.
وهو من « 10»لنعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد ا« : 9»ومن بين دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم[ 

 « .11»الذين يقال هلم القواقل 
مالك بن الدخشم بن مالك بن ]الدخشم بن[ « : 12»ومن بين مرضخة بن غنم بن ]عوف[ 

 مرضخة بن غنم.« 13»
__________ 

 « .ثعلبة»( من السرية واملغازي والِطبقات؛ ويف ف 1)
 ، وليس يف السرية.« وقرة»، ويف ف 97/ 3( من املغازي والِطبقات 2)
 خِطأ.« بن»( من املغازي، ويف ف 3)
 ، وليس يف السرية.« غسان»واْلصابة، ويف املغازي  96/ 3( كذا يف الِطبقات 4)
 « .وثرة بن خالد»، ويف ف 97/ 3( من املغازي والِطبقات 5 -5)
« قريوس» رواية من السرية ويف« قريوش»، ويف املغازي « مربوش»( من السرية واْلصابة، ويف ف 6)
. 
 « .عمر»( من السرية واملغازي، ويف 7)
، ويف رواية من السرية « قريوش»، ويف املغازي « مربوش»( من السرية واْلصابة؛ ويف ف 8)

 « .قريوس»
 أيضا. 94، 93/ 3( العبارة احملجوزة سقِطت من ف وزدانها من السرية، انظر املغازي والِطبقات 9)
 كذا.  -« دعدع»، ويف ف 95/ 3ة واملغازي والِطبقات ( من السري 10)
 ( .39/ 4( مج ِ قوقل مبعىن أرتق )القاموس احمليط 11)
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؛ ويف « سامل»: ويف السرية 335واْلصابةو مجهرة أنساب العرب  96/ 3( زيد من الِطبقات 12)
 « .خمتلف يف نسبته»ويف اْلصابة « مالك»املغازي 

 ( زيد من السرية والِطبقات.13)
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بن إايس، « 1»ومن بين لوذان بن غنم: الربي ِ بن إايس بن عمرو بن غنم بن أمية بن لوذان، وورقة 
 بن إايس.« 2»وعمرو 

، و « 5»بن عمرو بن عمارة « 4»بن عمرو بن زمزمة « 3»اجملذر بن زايد « 3»ومن حلفائهم: 
بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم،  ، وعبد هللا« 7»بن عمرو بن زمزمة « 6»عباد بن اخلشخاش « 6»

بن معاوية « 11»ربيعة بن خالد « 10»بن أصرم، وعتبة بن « 9»بن ثعلبة بن خزمة « 8»وحناب 
 حليف هلم.

ومن بين ساعدة بن كعب بن اخلزرج: أبو دجانة وامسه مساك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبدود 
ابن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان  ثعلبة بن اخلزرج بن ساعدة، واملنذر« 12»بن ]زيد بن[ 

 بن عبدود بن زيد بن ثعلبة.
 بن عوف بن حارثة بن عمرو بن اخلزرج، وأبو« 14»عامر « : 13»ومن بين البدن 

__________ 
ودقة ... واختلف يف ضبِطه فقيل »خِطأ، ويف اْلصابة: « الربي ِ»( من السرية واملغازي، ويف ف 1)

 98/ 3، ويف الِطبقات « ثر على أنه ابلدال، وذكره ابن هشام ابلراءابلفاء وقيل ابلقاف، واْلك
 « .وذفة»
 كذا.« العمرو»( من السرية واملغازي ويف ف 2)
 « .اجملزر بن زايد»( من السرية واملغازي والِطبقات، ويف ف 3 -3)
 ( يف املغازي: زمرة.4)
 خِطأ.« عباد»( يف ف 5)
: عبدة 99/ 3والِطبقات  168/ 1؛ ويف املغازي  «عباد اخلشخاش»( من السرية، ويف ف 6 -6)

 بن احلسحاس.
 ( يف املغازي: زمرة.7)
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ولكن مساه ابن »ويف اْلصابة « . حباث»( كذا يف السرية، ويف املغازي والِطبقات واْلصابة 8)
 « .قال ابن هشام: حناث»ويف رواية من السرية « بنون أوله وموحدة آخره -إسحاق: حناب

 خِطأ.« خزم»( يف ف 9)
 ( سقط عن ف.10)
 ( يف املغازي: خلف.11)
 .101/ 3( زيد من السرية والِطبقات 12)
 : اليدي.102/ 3ويف الِطبقات « . البدى»( كذا يف اْلصابة، ويف السرية واملغازي 13)
 « .بن»( زيد يف املغازي 14)

(1/199) 

 

 مالك بن ربيعة بن البدن، ومالك بن مسعود.« 1»أسيد 
 بن ثعلبة بن طريف.« 3»بن حق بن أوس بن وقش « 2»ن اخلزرج: عبد هللا ومن بين طريف ب

 بن ثعلبة بن خالد، وبسبس بن عمرو، وضمرة، وزايد.« 4»ومن حلفائه: كعب بن َحار 
حرام « 6»بن ]زيد ابن[ « 5»ومن بين جشم بن اخلزرج: خراش بن الصمة بن عمرو بن اجلموح 

بن الصمة، « 10»سلمة، وَتيم موىل خراش « 9»بن ]كعب بن[ « 8»بن كعب بن غنم « 7»
، بن كعب، وعمري بن احلمام بن « 11»بن ثعلبة بن حرام « 11»وعبد هللا بن عمرو بن حرام 

، واحلباب بن املنذر بن اجلموح بن ]زيد « 13»بن كعب « 11»حرام « 12»اجلموح بن ]زيد بن[ 
، ومعوذ ابن عمرو بن اجلموح، بن كعب، ومعاذ بن عمرو بن اجلموح« 11»حرام « 14»بن[ 

 ، وعقبة بن عامر بن« 15»وخالد بن عمرو بن اجلموح 
__________ 

 « .أسد». ويف ف 102/ 3( من السرية واملغازي والِطبقات 1)
عبد هللا بن أوس بن ونش، وقيل عبد هللا » 38/ 4( يف السرية واملغازي: عبد ربه، ويف اْلصابة 2)

 « .ألف ... ويقال بل امسه عبد ربه بن حق بزايدة -بن حق، ويقال: أحق
 ويف املغازي: قيس.« قس»( من السرية واْلصابة، ويف ف 3)
 « .مجاز»( يف املغازي ورواية من السرية 4)
 كذا.  -، ويف ف: اخلزرج340( من السرية واملغازي واْلصابة ومجهرة أنساب العرب ص: 5)
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 ( زيد من السرية واْلصابة واجلمهرة.6)
 « .حذام»السرية واملغازي، ويف ف واجلمهرة  ( من7)
 « .تيم»( من اجلمهرة والسرية، ويف ف 8)
 ( زيد من اجلمهرة والسرية.9)
 خِطأ.« فراش»( من السرية واملغازي. ويف ف 10)
 « .حزام»( من السرية واملغازي، ويف ف 11)
 ( من السرية واْلصابة.12)
 خِطأ.« بن»( زيد يف ف 13)
 ة واملغازي.( زيد من السري 14)
 مكررا.« ومعوذ بن عمرو بن اجلموح»( وق ِ يف ف 15)

(1/200) 

 

بن اْلسود موالهم، واثبت بن ثعلبة بن زيد ابن احلارث « 2»بن زيد بن حرام، وحبيب « 1»انىبء 
 ، وعمري بن احلارث بن ثعلبة.« 4»وهو الذي يقال له اجلذع « 3»بن حرام 

: عبد هللا بن اجلد بن قيس بن صخر بن خنساء، وبشر بن بن غنم« 5»ومن بين عبيد ]بن عدي[ 
بن صخر بن خنساء، والِطفيل بن « 6»الرباء بن معرور بن صخر بن خنساء، وسنان بن صيفي 

 النعمان بن خنساء، وعبد هللا بن َحري وخارجة بن َحري حليفان هلم من أشج ِ.
بن « 8»بن عبد هللا بن رائب  عدي بن غنم: جابر« 7»ومن بين النعمان بن سنان بن عبيد بن 

، بن قيس بن « 9»وخليدة « 9»النعمان بن سنان، وعبد هللا بن عبد مناف بن النعمان بن سنان، 
 النعمان بن سنان.

، ويزيد بن املنذر بن سرح بن « 10»جبار بن صخر بن أمية بن خناس « 10»ومن بين خناس: 
 بن« 12»ناس، والضحاك بن خ« 11»خناس، وعبد هللا بن النعمان بن بلدمة 

__________ 
 « .هاين»( من السرية واملغازي واجلمهرة، ويف ف 1)
 خِطأ.« حليف»( من السرية واملغازي، ويف ف 2)
 « .حزام»( من السرية واملغازي، ويف ف 3)
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 كذا.« اجلدع»( من السرية واملغازي، ويف ف 4)
 ( زيد من السرية واملغازي.5)
 « .رضي ِ»اْلصابة، ويف ف ( من السرية واملغازي و 6)
 « .عبد بن: »170/ 1( زيد يف املغازي 7)
 « .واتب»( من السرية واملغازي، ويف ف 8)
 كذا.« بن خلد»( من السرية واملغازي، ويف ف 9 -9)
جبار بن صخر بن أمية »ولفظهما « يف بين خنساء بن عبيد»( ذكر يف السرية واملغازي 10 -10)

ويف ف: جابر بن « قال ابن هشام: ويقال: جبار بن صخر بن خناس»، ويف السرية « بن خنساء
 فخر بن أمية بن حناس.

 « .بلذمة»( يف املغازي ويف رواية من السرية 11)
 « .من بين ثعلبة بن عبيد»( زيد يف املغازي 12)

(1/201) 

 

بن حرام ، ومعبد بن قيس بن صخر ا« 2»بن ثعلبة « 1»حارثة بن زيد بن ثعلبة، وسواد بن زريق 
 « .3»، وعبد هللا بن قيس بن صخر بن حرام « 3»

، « 4»بن عمرو ابن سواد « 5»بن غنم بن كعب: سليم بن عمرو بن حديدة « 4»ومن بين سواد 
« 7»أبو املنذر، وعنرتة موىل « 6»، ويزيد بن عامر بن حديدة « 6»وقِطبة بن عامر بن حديدة 

 سليم بن عمرو.
معاذ بن جبل بن عمرو بن عائذ بن « : 9»بن كعب « 8»رو بن سواد ومن بين عدي بن انيب بن عم

بن « 12»بن سعد بن علي بن أسد ابن ساردة « 11»أدى « 10»عدي بن كعب بن ]عمرو بن[ 
عدي، وأبو « 14»بن « 13»تزيد بن جشم، وعبس بن عامر بن عدي بن انيب، وثعلبة بن غنمة 

، وعبد هللا بن أنيس، وعمرو بن « 16»ن سواد بن عباد بن عمرو ب« 15»اليسر كعب بن عمرو 
 طلق بن زيد بن أمية بن سنان بن كعب،

__________ 
 « .رزن بن زيد»ويف رواية من السرية « زيد»( يف املغازي 1)
 « .عتبة»( من السرية واملغازي، ويف ف 2)
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 والتصحيح من السرية واملغازي.« حزام»( يف ف 3)
 « .سوادة»، ويف ف 117/ 3قات ( من السرية واملغازي والِطب4)
 « .جديرة»، ويف ف 118/ 3( من السرية واملغازي والِطبقات 5)
 خِطأ.« جديرة»( يف ف 6)
 « .بين»( زيد يف ف 7)
 « .سوادة»( من السرية واملغازي، ويف ف 8)
 « .غنم»( يف السرية 9)
 .120/ 3( من اْلصابة والِطبقات 10)
 « .أذن»السرية ( كذا يف اْلصابة والِطبقات، ويف 11)
 « .سادرة»، ويف ف 339( من السرية واْلصابة ومجهرة أنساب العرب ص: 12)
 « .عيمد»، ويف ف 118/ 3( من السرية واملغازي والِطبقات 13)
 مكررا.« بن»( وق ِ يف ف 14)
 « .عمر»( من السرية واملغازي والِطبقات، ويف ف 15)
 « .دةسوا»( من السرية واملغازي والِطبقات، ويف ف 16)

(1/202) 

 

 كعب بن القني بن كعب.« 1»وسهل بن قيس بن أيب 
بن خملد، « 5»بن عثمان بن خلدة « 4»سعد « : 3»عامر بن زريق « 2»ومن بين ]زريق بن[ 

بن قيس بن خالد بن خملد، وجبري بن إايس بن خالد بن خملد، وعباد بن قيس بن « 6»واحلارث 
الفاكه بن زيد بن « 9»وأسعد بن يزيد ابن « 9»، « 8»بن زريق « 7»عامر بن خالد بن عامر 

عائذ بن « 11»الفاكه بن زيد بن خلدة، و « 10»بشر بن « 10»خلدة بن عامر، والفاكه بن 
 بن قيس بن خلدة، وأخوه معاذ بن ماعص، ومسعود بن سعد بن قيس بن خلدة.« 11»ماعص 

بن راف ِ بن مالك ابن العجالن، وأخوه  رفاعة« : 12»ومن بين العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق 
 خالد بن راف ِ، وعبيد بن زيد بن عامر بن العجالن.

زايد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية « : 12»ومن بين بياضة بن عامر بن زريق 
 بن عامر« 14»بن عبيد « 13»بن بياضة، وفروة بن عمرو بن وذفة 
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__________ 
 خِطأ.« بن»( زيد يف ف 1)
، 338ومجهرة أنساب العرب ص:  126/ 3والِطبقات  171/ 1( زيد من السرية واملغازي 2)

 سقط من السرية.« بن»ولفظ 
 خِطأ.« بن»( زيد يف ف 3)
 ( يف املغازي: سعيد.4)
 ( من السرية واْلصابة واجلمهرة، ويف ف واملغازي: خالد.5)
 ( زيد يف ف: بن خالد.6)
 والِطبقات، ويف ف: خملد. ( من السرية واملغازي7)
 ( يف ف: رزيق.8)
 ، ويف ف: سعيد بن.128/ 3( من السرية واملغازي واْلصابة والِطبقات 9 -9)
 : نسر بن.219/ 3( من السرية واملغازي واْلصابة، ويف ف: بشري، ويف الِطبقات 10 -10)
 كذا.  -( من السرية واملغازي، ويف ف: عائد بن ساعص11 -11)
 واملغازي، ويف ف: رزيق. ( من السرية12)
 ويف ف: ودفة.« . قال ابن هشام: ويقال: ودفة»( من السرية واملغازي، ويف رواية من السرية 13)
 ( من السرية واملغازي: ويف ف: عمري، خِطأ.14)

(1/203) 

 

ابن بياضة، ورخيلة بن ثعلبة بن عامر بن بياضة، وخالد بن قيس بن مالك بن العجالن بن عامر بن 
 « .3»عمرو مالك بن عامر بن فهرية ابن بياضة « 3»عدي بن « 2»]بن[ « 1»ضة، وخليفة بيا

عدي بن زيد « 6»بن حارثة بن « 5»حارثة: راف ِ بن املعلى بن لوذان « 4»ومن بين حبيب بن عبد 
 حارثة.« 7»زيد مناة بن حبيب بن ]عبد[ « 6»بن ثعلبة بن 

بن عمرو بن اخلزرج: أبو أيوب خالد بن زيد بن  « 8»ة وهو تيم هللا بن ثعلب« 8»ومن بين النجار 
 عوف بن غنم.« 10»بن ثعلبة بن عبد « 9»كليب 

عوف: عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان، وسراقة بن كعب « 10»عبد « 11»ومن بين ]عمرو بن[ 
 ، واثبت بن خالد بن النعمان بن خنساء ابن عسرية.« 12»بن عبد العزى بن غزية 
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 ثعلبة بن غنم بن مالك: حارثة بن النعمان بن راف ِ بن« 13»يد بن[ ومن بين ]عب
__________ 

، ويف ف: حلفه، وقال ابن هشام: ويقال عليقة، 338( من السرية ومجهرة أنساب العرب ص: 1)
 : حليفة.173/ 1ويف املغازي 

 ( زيد من السرية واملغازي واجلمهرة.2)
 كذا.  -( يف ف: املعال3 -3)
 ة واملغازي، ويف ف: عدي بن.( من السري 4)
 ، ويف ف: لودان.171/ 1( من السرية واملغازي 5)
( كذا يف السرية، ويف املغازي: زيد بن حارثة بن ثعلبة بن عدي بن مالك، انظر مجهرة أنساب 6 -6)

 .336العرب ص: 
 ( من اجلمهرة.7)
رة أنساب العرب ص: كذا، والتصحيح من السرية ومجه  -( يف ف: وهم تيم الالت بن ملك8 -8)

 .161/ 1، راج ِ أيضا املغازي 326
 كذا.  -( من السرية واملغازي واجلمهرة؛ ويف ف: كليبد9)
 ( زيد يف اجلمهرة: بن.10)
 .328واجلمهرة ص:  162/ 1( من السرية واملغازي 11)
 ( من السرية واملغازي واجلمهرة؛ ويف ف: عرزة.12)
 .329واجلمهرة ص:  162/ 1( زيد من السرية واملغازي 13)

(1/204) 

 

بن قيس بن ثعلبة ابن  -« 2»خالد « 1»واسم قهد  -« 1»زيد بن عبيد، وسليم بن قيس بن قهد 
 عبيد بن ثعلبة.« 3»

بن ثعلبة بن غنم بن مالك: سهيل بن راف ِ بن أيب عمرو بن عائذ بن ثعلبة، « 4»ومن بين عائذ 
 حليف هلم.« 5»وعدي بن أيب الزغبا 

بن « 6»يد بن ثعلبة بن غنم: مسعود بن أوس ]بن زيد، وأبو خزمية بن أوس بن زيد[ ومن بين ز 
 أصرم بن زيد بن ثعلبة، وراف ِ بن احلارث بن سواد بن زيد.
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ومن بين سواد بن مالك بن غنم: عوف بن احلارث، ومعوذ بن احلارث، ومعاذ بن احلارث، ورفاعة بن 
بن عمرو بن رفاعة بن احلارث بن سواد، ]وعامر « 7»وأمهم عفراء، والنعمان  -احلارث بن سواد

بن سواد، وقيس بن عمرو بن « 9»، وعبد هللا بن قيس بن زيد « 8»بن خملد بن احلارث بن سواد[ 
 ، واثبت بن عمرو بن زيد، وعصيمة، ووديعة بن عمرو حليفان هلم.« 10»قيس 

 مبذول: ومن بين عامر بن مالك بن النجار مث من بين عتيك بن عمرو بن
ثعلبة بن عمرو بن حمصن بن عمرو بن عتيك، ]وسهل بن عتيك بن النعمان ابن عمرو بن عتيك، 

 كسر به« 11»واحلارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك[ 
__________ 

 ، ويف ف: فهد.162/ 1( من السرية واملغازي 1)
 خِطأ. -( من السرية واملغازي، ويف ف: ذكر2)
 غازي، ويف ف: وخِطأ.( التصحيح من السرية وامل3)
 ( من السرية واملغازي، ويف ف: عائد.4)
 خِطأ. -( من السرية واملغازي، ويف ف: الزعرا5)
 ( زيد من السرية واملغازي، إال أن يف املغازي: أبو خزمية بن أوس بن أصرم.6)
 واملغازي.( يف املغازي ورواية من السرية: نعيمان؛ وزيد يف ف: بن عبد، فحدفناه مِطابقة للسرية 7)
 ( من السرية واملغازي.8)
 واملغازي: خالد بن خلدة بن احلارث. 100/ 2( كذا، ويف السرية 9)
 ( من املغازي، ويف ف: قيسرة، وليس ذكره يف السرية.10)
 .163/ 1( من السرية واملغازي 11)

(1/205) 

 

 ابلروحاء فرج ِ فضرب له النيب صلى هللا عليه وسلم بسهمه.
، وأنس ابن معاذ بن أنس « 1»ن عبيد بن زيد: ]أيب بن كعب بن قيس بن عبيد[ ومن بين قيس ب

 بن قيس بن عبيد.
ومن بين عدي بن عمرو بن مالك بن النجار: أبو طلحة وامسه زيد بن سهل ابن اْلسود بن حرام 

بن عمرو بن « 2»بن زيد مناة بن عدي، وأوس بن اثبت بن املنذر ابن حرام « 3»بن عمرو « 2»
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 « .5»أخوه « 4»مناة، وأبو شيخ بن اثبت بن املنذر  زيد
 بن عامر بن غنم بن النجار:« 6»ومن بين عدي ]بن النجار مث من عدي[ 

عمرو بن ثعلبة بن « 7»]حارثة بن سراقة بن احلارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر، و[ 
« 9»قيس ابن  بن« 8»عمرو أبو خارجة « 8»وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر، و 

مالك ابن « 11»بن قيس بن ]عمرو بن عتيك بن[ « 10»وسليط « 9»مالك بن عدي بن عامر 
 بن عمرو بن مالك بن« 12»عدي، وأبو سليط امسه أسرية، واثبت بن خنساء 

__________ 
 ( زيد من السرية واملغازي، وليس يف السرية: بن عبيد.1)
 ف: حزام، خِطأ. ( من السرية واْلصابة واملغازي، ويف2)
 خِطأ. -« َحري»( من السرية واْلصابة، ويف ف 3)
 خِطأ.« و»( زيد يف ف 4)
ومن بين عدي بن عمرو بن مالك بن النجار: أوس بن اثبت بن » 163/ 1( كذا، ويف املغازي 5)

 « .املنذر ابن حرام أخو حسان بن اثبت، وأبو شيخ وامسه أيب بن اثبت بن املنذر بن حرام بن عمرو
 .100/ 2( زيدت هذه العبارة من السرية 6)
 أيضا. 163/ 1( زيدت هذه العبارة من السرية، انظر املغازي 7)
 « .وعمرو يكىن أاب خارجة»خِطأ؛ ويف املغازي « سلمة»( من السرية، ويف ف 8 -8)
بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن »( من السرية واملغازي؛ وزيد يف املغازي بعده 9 -9)

 « .عمرو بن عبيد بن مالك بن عامر»، ويف ف « عامر
 خِطأ، وليس يف السرية واملغازي فحذفناه.« بن عمرو»( زيد هنا يف ف 10)
 « .عمرو بن عبيد»( زيد من السرية، ويف املغازي 11)
 « .خسا»( من السرية، ويف ف 12)
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، وسواد بن غزية بن « 2»بن مالك بن عدي « 1»عدي، وعامر بن أمية بن زيد بن احلسحاس 
 حليف هلم.« 3»وهيب 

« 5»بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار: أبو اْلعور ]كعب بن[ « 4»ومن بين حرام 
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بن « 7»زعور « 6»احلارث بن ظامل بن عبس بن حرام بن جندب وقيس بن السكن بن ]قيس بن[ 
بن خالد بن زيد بن حرام بن واسم ملحان مالك  -حرام، وسليم بن ملحان، وحرام بن ملحان

 جندب.
واسم ]أيب[  -قيس بن أيب صعصعة« : 8»ومن بين مازن بن النجار مث من بين عوف بن مبذول 

« 10»صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول، ]وعبد هللا ابن كعب بن عمرو بن عوف[ « 9»
 حليف هلم.« 11»وعصيمة 

ثعلبة بن صخر بن حبيب بن احلارث بن ثعلبة بن  مازن: قيس بن خملد بن« 12»ومن بين ثعلبة بن 
 مازن.

ومن بين مسعود بن عبد اْلشهل بن حارثة بن دينار بن النجار: النعمان بن عبد عمرو بن مسعود بن 
 عبد اْلشهل، والضحاك بن عبد عمرو بن مسعود، وسليم

__________ 
 خِطأ.« اخلشخاش»، ويف ف 164/ 1( من السرية واملغازي 1)
 « .هنا: وحمرز بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي 164/ 1د يف املغازي ( زي2)
 « .أهيب»( يف السرية واملغازي 3)
 « .حزام»( من السرية واملغازي، ويف ف 4)
 .331( من املغازي واجلمهرة ص: 5)
 ( من السرية واملغازي.6)
 كذا.  -( يف املغازي: زيد، ويف اجلمهرة: زعوراء7)
 « .مبدول»من السرية، ويف ف  (8)
 ( زيد من السرية واملغازي.9)
 .164/ 1( زيدت هذه العبارة من السرية واملغازي 10)
 ( يف املغازي: عصيم.11)
 ( زيد يف ف: صخر بن حبيب بن احلارث بن ثعلبة بن.12)
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بن عبد اْلشهل « 2»د ، وجابر بن خال« 1»ابن احلارث بن ثعلبة بن كعب بن حارثة أخومها ْلمهما 
 بن سهل بن عبد اْلشهل.« 3»بن حارثة، وسعد 

بن كعب بن حارثة، وجبري بن أيب جبري حليف « 4»ومن بين قيس بن مالك: كعب بن زيد بن مالك 
 هلم.

عشر « 5»فجمي ِ من شهد بدرا من املسلمني م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالمثائة وثالثة 
، ومائة وسبعون رجال « 7»نون رجال من املهاجرين وستون رجال من اْلوس ثالثة ومثا« 6»رجال، 

 من اخلزرج.
بن احلصن « 8»مث كان قتل عصماء، والعصماء هذه بنت مروان من بين أمية بن زيد، زوجها زيد 

بن عدي « 10»وتقول الشعر، فجعل عمري « 9»اخلِطمي، كانت حترض على املسلمني وتؤذيهم 
هللا رسوله ساملا من بدر ليقتلنها، فلما قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة بعد عليه نذرا لئن رد 

« 12»]الليل[ « 11»فراغه من بدر عدا عمري بن عدي على عصماء فدخل عليها يف جوف 
 خلمس ليال بقني من رمضان فقتلها، مث حلق

__________ 
  السرية.وليس يف« وكعب بن زيد ... » 165/ 1( زيد يف املغازي 1)
 « .عبد هللا»( من السرية واملغازي، ويف ف 2)
 « .سعيد»( كذا يف اْلصابة يف ترمجته، ويف املغازي 3)
 « .قيس»( كذا يف املغازي، ويف السرية 4)
 خِطأ.« ثالث»( يف ف 5)
 « .ثالمثائة رجل وأربعة عشر رجال ... »( ويف السرية 6)
 ون رجال.ومن اْلوس واحد وست»( كذا، ويف السرية 7)
 : يزيد بن زيد.172/ 1( كذا، ويف املغازي 8)
 « .تود بم»( من اْلصابة، ويف ف 9)
عمري بن عدي بن خرشة ... كان أبوه عدي شاعرا وأخوه »وفيه  34/ 5( له ترمجة يف اْلصابة 10)

احلارث بن عدي قتل أبحد وهو اْلنصاري مث اخلِطمي، ذكره ابن السكن يف الصحابة وقال هو 
ري الذي كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزوره يف بين واقف ويشهد بدرا لضرارته، وقال ابن البص

 « .إسحاق كان أول من أسلم من بين خِطمة وهو الذي قتل عصماء بنت مروان ... 
 خِطأ.« خوف»( يف ف 11)
 .173/ 1( من املغازي 12)
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لى معه الصبح وكان صلى هللا عليه وسلم ابلنيب صلى هللا عليه وسلم؛ فصف م ِ الناس وص
بن عدي: أقتلت عصماء؟ قال: « 2»، إذا قام يريد الدخول إىل منزله فقال لعمري « 1»يتصلخهم 

ال ينتِطح « 3» »نعم اي رسول هللا! هل علي يف قتلها شيء؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « « .3»فيها عنزان 

 يف آخر شهر رمضان.« 5» أبو قيس بن اْلسلت« 4»ومات 
، وأمرهم بزكاة الفِطر قبل أن يغدو إىل « 6»مث خِطب النيب صلى هللا عليه وسلم قبل الفِطر بيوم 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الفضاء والعنزة ركزت بني يديه وصلى « 7»املصلى، مث خرج 
للزبري بن « 8»سة، وكانت العنزة إليها من غري أذان وال إقامة ركعتني، مث خِطب خِطبتني بينهما جل

 النجاشي، فوهبها الزبري لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.« 9»العوام أعِطاها إايه 
 

 كانت غزوة بين قينقاع« 10»مث 
ال يعينوا عليهم « 12»أن املسلمني ملا قدموا املدينة وادعتهم اليهود أن « 11»يف شوال، وذلك 

 صلى هللا عليه وسلم من قتل بدر ورج ِ إىل املدينةأحدا، فلما قفل رسول هللا « 12»
__________ 

 ( كذا.1)
 ( يف ف: عمري.2)
 خِطأ.« ال يفتِطح فيها عرتان»( من اْلصابة واملغازي، ويف ف 3 -3)
 خِطأ.« مان»( يف ف 4)
 .158/ 7( له ترمجة يف اْلصابة 5)
نيب صلى هللا عليه وسلم خِطب أمر الناس إبخراج زكاة الفِطر وقيل إن ال» 266/ 2( يف الِطربي 6)

 « .الناس قبل الفِطر بيوم أو يومني وأمرهم بذلك
خرج إىل املصلى فصلى بم صالة العيد وكان ذلك أول خرجة خرجها »( كذا، ويف الِطربي 7)

 « .ابلناس إىل املصلى لصالة العيد
نت للزبري بن العوام  فيما ذكر: َحلت العنزة له إىل املصلى فصلى إليها وكا»( كذا، ويف الِطربي 8)

كان النجاشي وهبها له فكانت حتمل بني يديه يف اْلعياد وهي اليوم فيما بلغين عند املؤذنني 
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 « .ابملدينة
 كذا.« إايها»( يف ف 9)
 خِطأ.« أم»( وق ِ يف ف 10)
 مصحفا.« فلك»( وق ِ يف ف 11)
النيب صلى هللا عليه أي على « ويف الِطربي ال يعينوا عليه« ال يفتنوا عليه»( يف ف 12 -12)

 وسلم.
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عندان قتاال ال « 2»حيسن القتال، لو لقينا للقي « 1»أظهروا البغي وقالوا: مل يلق حممد أحدا ]من[ 
 اآلية.« 4»قتاهلم، فأنزل هللا َوِإمَّا خَتاَفنَّ ِمْن قَ ْوٍم ِخيانَةا فَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم « 3»يشبه 

ه وسلم إليهم، حيمل لواءه َحزة بن عبد املِطلب، واستخلف على فصار رسول هللا صلى هللا علي
ليلة ال يِطل ِ منهم « 6»بن عبد املنذر، حىت أاتهم فحاصرهم مخس عشرة « 5»املدينة أاب لبابة 

أحد، مث نزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأمر بم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
« 9»درع « 8»وأخذ جبم ِ « 8»لهم، فكلمه فيهم عبد هللا بن أيب قت« 7»وأراد « 7»فكتفوا 

ِل، فقال النيب صلى هللا « 10»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: ما أان مبرسلك حىت هتبهم 
مث أمر إبجالئهم. وغنم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمون ما  « ! خلوا عنهم»عليه وسلم: 

، فأخذ رسول هللا « 12»مل يكن هلم اْلرضون وال قراب « 11»ا صاغة كان هلم من مال، وكانو 
 صلى هللا عليه وسلم سالحهم

__________ 
 ( من الِطربي.1)
 « .القى»( كذا، ويف الِطربي 2)
 « .ال يشبهه»( يف الِطربي 3)
 .58آية  8( سورة 4)
 « .أاب لباقة»( من الِطربي، ويف ف 5)
 .« مخسة عشر»( من الِطربي، ويف ف 6)
 « .وهو يريد»( ويف الِطربي 7 -7)
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فحاصرهم رسول » 297/ 2ويف الِطربي « فأدخل يده يف جنب درع»( كذا، ويف املغازي، 8 -8)
هللا صلى هللا عليه وسلم حىت نزلوا على حكمه فقال إليه عبد هللا بن أيب بن سلول حني أمكنه هللا 

صلى هللا عليه وسلم، قال فأدخل يده يف منهم. فقال: اي حممد أحسن يف مواِل، فأعرض عنه النيب 
وغضب رسول  -جيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرسلين

قال: ال « ! وحيك أرسلين»يعين تلّوان، مث قال:  -هللا صلى هللا عليه وسلم حىت رأوا يف وجهه ظالال
ة حاسر وثالمثائة دارع، قد منعوين من اْلسود واْلَحر وهللا ال أرسلك حىت حتسن إىل مواِل أربعمائ

حتصدهم يف غداة واحدة وإين وهللا ال آمن وأخشى الدوائر، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 « .هم لك»
 « .مرع»، ويف ف 177/ 1( من املغازي 9)
حىت »ويف املغازي  «حىت حتسن إىل مواِل»والصواب ما أثبتناه، ويف الِطربي « هتننهم»( يف ف 10)

 « .حتسن يف مواِل
 خِطأ.« صاعة»( من الِطربي، ويف ف 11)
 كذا.« تراث»، ويف ف 179/ 1( من املغازي 12)
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، ووىل أكثر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حممد بن مسلمة، مث أمر رسول « 1»وآلة صياغة 
هم وخيرجهم بذراريهم من املدينة، فمضى بم هللا صلى هللا عليه وسلم عبادة بن الصامت أن جيلي

مخسها رسول هللا صلى هللا « 3»وأجالهم. وهذه الغنيمة أول مخس « 2»عبادة حىت بلغوا ذابب 
على « 6»، وقسم أربعة أمخاسا « 5»ومخسه « 4»عليه وسلم يف اْلسالم، أخذ منهم صفيه 

 املسلمني.
 

 مث كانت غزوة السويق
ك أن أاب سفيان ملا رج ِ من الشام ابلعري وأفلت با نذر أن النساء والدهن وذل« . 7»يف ذي القعدة 

عليه حرام حىت يِطلب أثره من حممد صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، فخرج يف مائيت راكب حىت أتى 
بين النضري وسلك الّنجدية ودق على حي بن أخِطب اببه، فأىب أن يفتح له، ودق على ساّلم من 

 راه وسقاه مخرا، وأخربه سالم أبخبار النيب صلى هللا عليه وسلم وأخبار املدينة.مشكم ففتح له فق
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فلما كان يف السحر خرج فمر ابلعريض، فإذا رجل معه أجري له معبد بن عمرو من املسلمني فقتلهما 
اخلرب إىل رسول هللا صلى هللا « 10»ورأى أن ميينه قد بر؛ فجاء « 9»هناك وتبنا « 8»وحرق أبياات 

 عليه وسلم، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أثره يف مائيت رجل من
__________ 

 « .صناعتهم»وبامش الِطربي « الصناعة»( من الِطربي، ويف ف 1)
 خِطأ.« دابب»( من الِطربي، ويف ف 2)
، ويف ف: « ( من الِطربي، وفيها: وفيها كان أول مخس مخسه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم3)

 يس.مخ
فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صفيه »، ويف الِطربي َتامه « صفية»( من الِطربي، ويف ف 4)

 « .واخلمس وسهمه وفض أربعة أمخاس على أصحابه
 « .اخلمس»، ويف الِطربي « مخسة»( يف ف 5)
 « .أمخسا»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 6)
وأما الواقدي » 300جة. وقال الِطربي يف ص : ذي احل299/ 2والِطربي  181/ 1( يف املغازي 7)

 « .فزعم أن غزوة السويق كانت يف ذي القعدة من سنة اثنتني من اهلجرة
 ( من الِطربي، ويف ف: إثباات.8)
 ( من الِطربي، ويف ف: بيتا.9)
 ( يف الِطربي: قد حلت.10)
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، « 1»نذر، فأعجزهم أبو سفيان املهاجرين واْلنصار، واستخلف على املدينة أاب لبابة بن عبد امل
السويق يتخففون بذلك، فسميت هذه « 2»وكان هو وأصحابه عامة زادهم السويق، فجعلوا يلقون 

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أثرهم، فلما أعجزهم ومل يلحقهم رج ِ « غزوة السويق»الغزوة 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة.

مث ضحى رسول هللا صلى هللا عليه « . 4»يف ذي احلجة « 3»ب عثمان بن مظعون ومات أبو السائ
وسلم فخرج ابلناس إىل املصلى، وهي أول ضحية ضحى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ذبح  

كبشني أملحني أقرنني بيده، ووض ِ رجله على صفاحهما ومسى وكرب، وضحى املسلمون معه. مث بىن 
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 هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذي احلجة.علّي بفاطمة بنت رسول 
 

 السنة الثالثة من اهلجرة
بن إبراهيم بن أيب إسرائيل « 6»بن علي بن املثىن ثنا أبو يعلى ابملوصل ثنا إسحاق « 5»أخربان أَحد 

من »ثنا سفيان عن عمرو بن دينار مس ِ جابر بن عبد هللا يقول قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
« 9»أان له « : 8»فقال له حممد بن مسلمة « ! فإنه قد آذى هللا ورسوله« 7»ف؟ لكعب بن اْلشر 

 أأتذن ِل أقول شيئا؟« 10»اي رسول هللا! 
 « :10»، فأاته فقال: إن هذا سألنا صدقة يف أموالنا، قال وأيضا « بلى»قال: 

__________ 
 ( يف ف: أاب سفيان.1)
 ( يف ف: يلعون.2)
 « .مِطعون»( يف ف 3)
فدفنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلبقي ِ، وجعل عند رأسه حجرا عالمة »زاد يف الِطربي: ( 4)

 « .لقربه
 ( أييت ترمجته يف اجلزء الراب ِ من هذا الكتاب.5)
 .223/ 1( ذكر ابن حجر ترمجته يف التهذيب 6)
ويف « اْلشرفمن ِل من ابن »إبسناده ابختالف يسري، ويف ابتدائه  3/ 3( وقد ذكره الِطربي 7)

 « .من ِل اببن اْلشرف فقد آذاين ... » 187/ 1املغازي 
 « .سلمة»( من الِطربي واملغازي واْلصابة؛ ويف ف 8)
 « .به»، ويف املغازي « لك به»( يف الِطربي 9)
أان أقتله، قال: فافعل إن قدرت على ذلك، فرج ِ »( كذا ذكر خمتصرا؛ ويف الِطربي َتامه 10 -10)

 حممد
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قال: فإان قد اتبعناه فنكره أن ندعه حىت ننظر إىل أي شيء يصري شأنه، وإين قد « 1»وهللا ... 
 ، قالوا: كيف نرهنك نساءان؟« فارهنوا نسائكم»أتيتك استسلفك، قال: 
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، قالوا: كيف نرهنك أبناءان؟ تسب الدهر وتعري، « وكنت أمجل العرب، قال: فارهنوين أبناءكم
ومعه أبو « 4»أي السالح، فأاته « 3»، ولكنا نرهنك الألمة « 2»و وسقني فيقال: رهني بوسق أ

 واحلارث بن ]أوس بن[ معاذ وعباد بن بشر وأبو« 5»عبس بن جرب 
__________ 

ابن مسلمة فمكث ثالاث ال أيكل وال يشرب إال ما يعلق نفسه، فذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه 
؟ قال: اي رسول هللا! قلت قوال ال أدري أيف به « لِطعام والشرابمل تركت ا»وسلم فدعاه فقال له: 

قولوا ما بدا »، قال: اي رسول هللا! إنه ال بد لنا من أن نقول، قال: « إمنا عليك اجلهد»أم ال، قال: 
قال: فاجتم ِ يف قتله حممد بن مسلمة وسلكان بن سالمة بن وقش « . لكم فأنتم يف حل من ذلك

وكان أخا كعب من الرضاعة، وعباد بن بشر بن وتش أحد بين  -بين عبد اْلشهل وهو أبو انئلة أحد
عبد اْلشهل واحلارث بن أوس بن معاذ أحد بين عبد اْلشهل وأبو عبس بن جرب أخو بين حارثة، مث 
قدموا إىل ابن اْلشرف قبل أن أيتوه سلكان بن سالمة أاب انئلة، فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشدا 

أبو انئلة يقول الشعر مث قال: وحيك اي ابن اْلشرف إين قد جئتك حلاجة أريد ذكرها لك  شعرا، وكان
فأكتم علي، قال: افعل، قال: كان قدوم هذا الرجل بالء عادتنا العرب ورموان عن قوس واحدة 

وقِطعت عنا السبل حىت ضاع العيال وجهدت اْلنفس وأصبحنا قد جهدان وجهد عيالنا، فقال  
اْلشرف، أما وهللا لقد كنت أخربتك اي ابن سالمة أن اْلمر سيصري إىل ما كنت أقول،  كعب: أان ابن

فقال سلكان: إين قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وحتسن يف ذلك، قال: ترهنوين 
أبناءكم، فقال: قد أردت أن تفضحنا إن معي أصحااب ِل على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك بم 

سن ذلك ونرهنك من احللقة ما فيه لك وفاء، وأراد سلكان أن ال ينكر السالح إذا فتبيعهم وحت
جاءوا با، فقال: إن يف احللقة لوفاء. قال: فرج ِ سلكان إىل أصحابه فأخربهم خربه وأمرهم أن 

 « .أيخذوا السالح فينِطلقوا فيجتمعوا إليه، فاجتمعوا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فقال كعب: قد وهللا كنت أحدثك بذا اي » 188/ 1ا بياض يف اْلصل، ويف املغازي ( كذا، هن1)

 « .ابن سالمة أن اْلمر سيصري إليه ... 
قالوا إان نستحي أن يعري أبناؤان فيقال هذا رهينة وسق وهذا رهينة » 23/ 1( كذا، ويف الِطبقات 2)

 « .وسقني
 « .ابلفتح: الدرع -الألمة»( ويف اْلقرب: 3)
 خِطأ.« فأاند»( يف ف 4)
 « .حرب»( من الِطربي، ويف ف 5)
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فاضربوا. « اضربوا»، فإذا قلت « 1»انئلة، فقال هلم حممد بن مسلمة: إين حمبس رأسه وممسكه 
 رأسك؟« 2»فقال له حممد بن مسلمة: أأتذن ِل أن أشم 

ي أعظم نساء العرب، مث فقال: نعم، فمس وقال: ما أطيبك وما أطيب رحيك! قال: عندي فالنة وه
رأسك؟ قال: نعم، فمس رأسه حىت استمكن منه، قال هلم: اضربوه، « 2»قال له: أأتذن ِل أن أشم 

 فضربوه حىت قتلوه، فرجعوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربوه.
ابن أيب وداعة السهمي « 3»قال: خرج كعب بن اْلشرف إىل مكة فقدمها ووض ِ رجله عند املِطلب 

جعل ينشد اْلشعار وحيرض الناس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويبكي على قتلى بدر من و 
أصحاب القليب، مث رج ِ إىل املدينة، فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: من لكعب 

اب يف كذ  -يريد -بن اْلشرف؟ فإنه قد آذى هللا ورسوله! فقال حممد بن مسلمة: أان إن أتذن أن أقول
احلرب، فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فخرج حممد بن مسلمة، ومعه أربعة نفر: أبو عبس 

سلكان بن سالمة بن وقش، واحلارث بن أوس بن « 4»بن جرب، وعباد بن بشر بن وقش، وأبو انئلة 
دينة، فقال من آطام امل« 5»معاذ بن أخي سعد بن معاذ! فانتهوا إىل كعب بن اْلشرف وهو يف أطم 

مث قال له: أتيتك  -املال منه« 6»وأراد  -له حممد بن مسلمة: إن حممدا أيخذ صدقة أموالنا
السالح، مث جاء يغمر رأسه، فلما استمكن منه ضربه وضربوه حىت قتل، « 7»أستسلفك فأرهن 

 واحتزوا رأسه وجاءوا به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.
__________ 

 مصحفا.« وهمشمكم»( يف ف 1)
 « .أسر»( يف ف 2 -2)
حىت قدم مكة فنزل على »وفيه  3/ 3مصحفا، والتصحيح من الِطربي « املكلب»( وق ِ يف ف 3)

 « .املِطلب ابن أيب وداعة
 خِطأ.« انيكة»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 4)
 « .أطام»( يف ف 5)
 كذا.« أراه»( يف ف 6)
 آنفا.وقد مضى ما يف الِطربي « فارهنوا»( يف ف 7)
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، حامل لواءه علي بن أيب طالب، « 1»مث غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة قرقرة الكدر 
 واستخلف على املدينة ابن أم مكتوم، مث رج ِ ومل يلق كيدا.

مث زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم كلثوم ابنته اْلخرى من عثمان بن عفان يف أول شهر ربي ِ 
 اْلول.

يف شهر ربي ِ اْلول، فلما بلغ « 2»بذي أمر « 2»مث غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة 
غِطفان، أصاب رسول هللا صلى « 4»عسكر به ذا من « 3»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذا أمر 

الت فعلقها على شجرة ليستجفها وانم حتتها، فق« 5»هللا عليه وسلم مِطر فبل ثوبه، ]مث نزع ثيابه[ 
من أصحابه وأنت ال جتد « 8»حممد « 7»لدعثور بن احلارث وكان شجاعا: تفرد « 6»غِطفان 

أخلى منه الساعة! فأخذ سيفا صارما مث احندر ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم مضِطج ِ ينتظر « 9»
 جفوف ثيابه، فلم يشعر إال بدعثور بن احلارث واقف على رأسه ابلسيف وهو

__________ 
وفيه: يقال له الكدر فأقام عليه ثالث ليال مث رج ِ إىل املدينة ومل يلق   119/ 2السرية ( من 1)

ويقال قرقرة الكدر، وهي بناحية معدن »وبامشه « غزوة قرارة الكدر» 182/ 1ويف املغازي « كيدا
 « .بين سليم قريب من اْلخضية وراء سد معونة، وبني املعدن وبني املدينة مثانية برد

 كذا.« أمنار»يف ف ( 2 -2)
مصحفا، ويف معجم البلدان « أمن»، ويف اْلصل 210/ 1( التصحيح من اخلصائص الكربى، 3)

موض ِ غزاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. قال  -أمر بلفظ الفعل من أمر أيمر معرب ذو أمر»
عليه وسلم خرج الواقدي هو من انحية اخليل وهو بنجد من داير غِطفان وكان رسول هللا صلى هللا 

يف ربي ِ اْلول من سنة ثالث للهجرة جلم ِ بلغه أنه اجتم ِ من حمارب وغريهم فهرب القوم منهم إىل 
 « .رؤوس اجلبال وزعيمها دعثور بن احلارث احملاريب فعسكر املسلمون بذي أمر ... 

 كذا.« أمن»( يف اْلصل 4)
 عليه وسلم وادي ذي أمر بينه وبني ، وفيه: وقد جعل رسول هللا صلى هللا195/ 1( من املغازي 5)

 « .أصحابه مث نزع ثيابه فنشرها لتجف وألقاها على شجرة
 « .عِطفان»( يف اْلصل 6)
 « .قد انفرد من أصحابه»( يف املغازي 7)
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 « .حممدا»( يف ف 8)
 « .ال جترد»( يف ف 9)
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ودفعه « ! 2»ليه وسلم: ]هللا[ رسول هللا صلى هللا ع« 1»يقول: من مينعك مين؟ اي حممد! فقال 
جربيل يف صدره فوق ِ السيف من يده، فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السيف، مث قام على 

قم فاذهب »رأسه وقال: من مينعك مين؟ قال: ال أحد، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
أان أحق » صلى هللا عليه وسلم: ، فلما وىل قال: أنت خري نيب اي حممد! قال رسول هللا« لشأنك

، فلما مسعت اْلعراب من غِطفان برسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلقت بذي اجلبال، « بذلك منك
 « .3»فلما أعجزوه رج ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة 

 بن يزيد ابن أخت منر.« 4»وولد السائب 
حبران معدن بناحية الفرع، مث رج ِ « 5»ر مجادى اْلوىل وغزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شه

 « .6»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يلق كيدا 
 

 مث كانت سرية الفردة
علينا حممد متجران وهو على طريقنا، وإن أقمنا مبكة أكلنا « 7»وذلك أن قريشا قالت: قد عور 

 أان« : 9»ب بن اْلسود بن املِطل« 8»رؤوس أموالنا؛ فقال أبو زمعة 
__________ 

 ( يف ف: فقام.1)
 ( من املغازي.2)
 فرامجها. -بر؟؟؟ الواقدي 210/ 1( ذكره السيوطي يف اخلصائص الكربى 3)
 .62/ 3( له ترمجة يف اْلصابة 4)
مث رج ِ إىل املدينة ومل يلق كيدا » 2/ 3ويف السرية « اْلول»، ويف ف 196/ 1( من املغازي 5)

اْلول كله إال قليال منه، مث غزا يريد قريشا وبين سليم حىت بلغ حبران معدان فلبث با شهر ربي ِ 
 « .ابحلجاز من انحية الفرع، فأقام با شهر ربي ِ اآلخر ومجادى اْلوىل ... 

 « .استخلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املدينة ابن أم مكتوم»( يف املغازي 6)
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فقال صفوان بن أمية: إن حممدا » 197/ 1املغازي  ؛ ويف« عود»( من الِطربي، ويف ف 7)
وأصحابه قد عوروا علينا متجران، فما ندري كيف نصن ِ أبصحابه ال يربحون الساحل وأهل الساحل 

قد وادعهم ودخل عامتهم معه فما ندري أين نسلك وإن أقمنا أنكل رؤوس أموالنا وحنن يف داران 
 « .هذه ما لنا با نفاق ... 

 : زمعة.6/ 3ف واملغازي، ويف الِطربي  ( كذا يف8)
 خِطأ.« املِطلب»( يف ف 9)

(1/216) 

 

« 2»العينني « 1»أدلكم على رجل يسلك بكم طريقا ينكب عن حممد وأصحابه، لو سلكها مغمض 
وكان دليال، فاستأجره  -الهتدى! فقال صفوان بن أمية: من هو؟ قال: فرات بن حيان العجلي

، فلما بلغ « 4»مث على غمرة « 3» الشتاء وسلك بم على ذات عرق صفوان بن أمية وخرج بم يف
، فاعرتض العري « 5»اخلرب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث زيد بن حارثة يف مجادى اْلوىل 

فظفر با، وأفلت أعيان القوم وأسر فرات بن حيان العجلي، وكان له مال كثري وأواقي من فضة، 
هللا عليه وسلم الغنائم على من حضر الواقعة وأخذ اخلمس عشرين ألفا،  فقسم رسول هللا صلى

 « .6»وأطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرات بن حيان فرج ِ إىل مكة 
مث تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبفصة بنت عمر بن اخلِطاب، قال عمر بن اخلِطاب: ملا 

 « :9»فعرضتها عليه، فقال لقيت عثمان بن عفان « 8»حفصة « 7»أتميت 
 إن شئت زوجتك حفصة، قال: سأنظر يف ذلك، فمكث ليال مث لقيين فقال: بدأ

__________ 
 « .معمص»( التصحيح من الِطربي واملغازي، ويف ف 1)
 « .العني»( كذا، ويف املغازي 2)
 « .ذات عرق: منهل أهل العراق، وهو احلد بني ْند وهتامة»( يف معجم البلدان 3)
 « .عمرة»( من الِطربي، ويف ف 4)
 « .مجادى اآلخرة»( يف املغازي والِطربي 5)
وكان يف اْلسرى فرات بن حيان فأتى به فقيل له: أسلم، إن تسلم نرتكك من »( يف املغازي 6)

 وانظر الِطربي أيضا.« القتل، فأسلم فرتكه من القتل
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 « .وجأتميت حفصة من ابن خنيس ال تتز »( يف جمم ِ حبار اْلنوار 7)
حفصة بنت عمر بن اخلِطاب أمري املؤمنني هي أم املؤمنني »وفيها  50/ 8( هلا ترمجة يف اْلصابة 8)

... وكانت قبل أن يتزوجها النيب صلى هللا عليه وسلم عند خنيس بن حذافة وكان ممن شهد بدرا 
 ماتت ومات ابملدينة فانقضت عدهتا فعرضها عمر على أيب بكر فسكت فعرضها على عثمان حني

رقية بنت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: ما أريد أن أتزوج اليوم، فذكر ذلك عمر لرسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فقال: يتزوج حفصة من هو خري من عثمان، ويتزوج عثمان من هو خري من حفصة، 

ة فلم أكن فلقي أبو بكر عمر قال: ال جتد علي فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر حفص
أفشي سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولو تركها لزوجتها، وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 « .حفصة بعد عائشة
 ( كذا، والصواب: فقلت.9)

(1/217) 

 

ِل أن ال أتزوج يومي هذا؛ قال عمر: فلقيت أاب بكر فقلت له: إن شئت زوجتك حفصة! فصمت 
أوجد مين على عثمان، مث مكثت ليال « 1»بشيء، فكنت على أيب بكر  أبو بكر ومل يرج ِ إِلّ 

فخِطبها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنكحتها إايه، فلقيين أبو بكر فقال: لعلك وجدت يف 
نفسك؟ فقلت: نعم، فقال أبو بكر: مل مينعين أن أرج ِ إليك فيها بشيء إال أن النيب صلى هللا عليه 

 « .2»ها فلم أكن أفشي سره، ولو تركها قبلتها وسلم قد كان ذكر 
بنت خزمية من بين هالل اليت يقال هلا أم « 3»مث تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زينب 

املساكني، ودخل با حيث تزوجها يف أول شهر رمضان، وكانت قبله حتت الِطفيل بن احلارث 
ف من شهر رمضان، وعق عنه رسول هللا صلى فِطلقها؛ مث ولد احلسن بن علي بن أيب طالب يف النص

من « 4»هللا عليه وسلم بكبشني وحلق رأسه، وأمر أن يصدق بوزن شعره فضة على اْلوقاص 
 املساكني.

 
 مث كانت غزوة أحد

ربيعة املخزومي وعكرمة بن « 5»وذلك أن أاب سفيان ملا رج ِ بعريه إىل مكة قال عبد هللا بن ]أيب[ 
أصيب آابؤهم وأبناؤهم وإخواهنم ببدر: اي معشر قريش! إن « 6»ش ممن أيب جهل ورجال من قري
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ندرك منه بعض ما أصاب منا! « 7»حممدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينوان على حربه لعلنا ]أن[ 
 فاجتمعت قريش ]على[ املسري

__________ 
 « .أبو بكر»( يف ف 1)
 .9/ 3 -( وقد ذكره الِطربي خمتصرا2)
 .94/ 8يف اْلصابة ( هلا ترمجة 3)
انظر اتج  -( اْلوقاص أي الزعانف، وهي الِطائفة من كل شيء، يقال: أاتان أوقاص من بين فالن4)

 العروس )وقص( .
 .199واملغازي  10/ 3( من الِطربي 5)
 « .من»( من الِطربي، ويف ف 6)
 ( من الِطربي.7)

(1/218) 

 

، « 2»مكة وغريها « 2»من قبائل « 1»اعها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبحابيشها ومن أط
، فخرج أبو سفيان بن حرب بند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية، وخرج « 3»وخرجوا معهم ابلظعن 

بنت احلارث بن هشام، وخرج احلارث بن هشام بفاطمة بنت « 4»عكرمة بن أيب جهل أبم حكيم 
ة مسعود بن عمرو وهي أم عبد هللا بن صفوان، ابن« 5»الوليد بن املغرية، وخرج صفوان بن أمية بربة 

ابنة منبه بن احلجاج السهمي وهي أم عبد هللا بن عمرو، وخرج « 6»وخرج عمرو بن العاص بريِطة 
، « 8»أحد بين عروة بن عوف م ِ نسوة غريهن « 8»ابن شهيد « 7»طلحة بن أيب طلحة بسالفة 

طعيمة بن عدي فأنت « 9»حممد َحزة بعمي ودعا جبري بن مِطعم غالمه وحشيا فقال: إن قتلت عم 
عتيق. فخرجت قريش تريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت نزلوا بعينني جبل ببِطن السبخة 

على شفري الوادي مما يلي املدينة وهم ثالثة آالف رجل، معهم من اخليل مائتا فرس، ومن « 10»
إين رأيت فيما يرى »ه وسلم ملا مس ِ بم: الظعن مخسة عشر امرأة؛ فقال رسول هللا صلى هللا علي

درع « 12»، ورأيت بقرة حنرت، ورأيت كأين أدخلت يدي يف « 11»النائم يف ذابب سيفي ثلمة 
وكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخلروج إليهم، فقال « . املدينة« 13»؛ فتأولتها « 12»حصينة 
 عبد هللا
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__________ 
 كذا.« اعهماأط»( من الِطربي، ويف ف 1)
 ( يف الِطربي: كنانة وأهل هتامة.2 -2)
 كذا.« خرجت معهم ابلِطعن»( من الِطربي، ويف ف 3)
أم » 203/ 1ويف املغازي « أم حكيمة»، ويف ف 311( من الِطربي وكتاب نسب قريش ص 4)

 « .جهيم
 « .وقيل: بربة»ويف الِطربي « بربزة»( يف املغازي والِطربي 5)
هند بنت » 203/ 1خِطأ، ويف املغازي « بريكة»، ويف ف 411ش ص: ( من الِطربي ونسب قري6)

 « .منبه ابن احلجاج وهي أم عبد هللا بن عمرو
 « .سالفة»( من الِطربي، ويف ف 7)
 ( كذا.8 -8)
 خِطأ.« يعين»( التصحيح من الِطربي، ويف اْلصل 9)
 .249/ 6( انظر معجم البلدان 10)
 مصحف.« عةثل»ويف ف « ثلما» 11/ 3( يف الِطربي 11)
 ، والتصحيح من الِطربي.« دوع حصنة»( يف ف: 12 -12)
 « .فأولتها»( كذا، ويف الِطربي 13)

(1/219) 

 

ابن أيب بن سلول: اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! ال خترج إليهم، فو هللا! ما خرجنا إىل عدو قط 
ني ممن كان فاهتم بدر: اي رسول إال أصاب منا، وما دخلها علينا إال أصبناه. فقال رجال من املسلم

عنهم أو ضعفنا، فقال عبد هللا بن أيب: اي « 1»أان جبّنا « 1»هللا! اخرج بنا إىل أعداء هللا، ال يرون 
الرجال « 4»، وإن دخلوا علينا قاتلهم « 3»أقاموا بشر جملس « 2»رسول هللا! أقم فإن ]أقاموا[ 

فلم يزل برسول هللا صلى هللا عليه « . 5»من فوقهم  يف وجوههم ورماهم النساء والصبيان ابحلجارة
وسلم الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حىت دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلبس ْلمته 

مث خرج عليهم، وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يكن لنا « 6»
صلى هللا عليك! فقال  -كرهناك ومل يكن لنا ذلك، إن شئت فاقعدذلك، مث قالوا: اي رسول هللا است
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فخرج رسول « ! ما ينبغي لنيب إذا لبس ْلمته أن يضعها حىت يقاتل»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
هللا صلى هللا عليه وسلم يف شوال يوم السبت يف ألف رجل، واستخلف على املدينة ابن أم مكتوم، 

 « .8»وقد قيل: ابلشوط  -يف طرف املدينة« 7» وصلى املغرب ابلشيخني
__________ 

 « .إن أجبنا»( من الِطربي، ويف ف 1 -1)
 ( زيد من الِطربي.2)
 « .حمبس: »210/ 2( يف املغازي 3)
 « .قاتلتهم»( من الِطربي، ويف ف 4)
 « .وإن رجعوا رجعوا خائبني كما جاءوا»( زيد يف الِطربي 5)
ذلك يوم اجلمعة حني فرغ من الصالة، وقد مات يف ذلك اليوم رجل من و »( زيد يف الِطربي بعده 6)

 « .اْلنصار يقال له مالك بن عمرو أحد بين النجار فصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
شيخان موض ِ : »319/ 5( يف ف: ابلسخني، والتصحيح من الِطربي، ويف معجم البلدان 7)

ويف « . صلى هللا عليه وسلم ليلة خرج لقتال املشركني أبحد ابملدينة كان فيه معسكر رسول هللا
قال أبو جعفر قال حممد بن عمر الواقدي اخنزل عبد هللا بن أيب عن رسول هللا صلى هللا »الِطربي 

عليه وسلم من الشيخني بثالمثائة وبقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سبعمائة، وكان املشركون 
ئيت فرس والظعن مخس عشرة امرأة. قال: وكان يف املشركني سبعمائة دارع، ثالثة آالف واخليل ما

وكان يف املسلمني مائة دارع، ومل يكن معهم من اخليل إال فرسان فرس لرسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم وفرس ْليب بردة بن نيار احلارثي، فأدجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الشيخني حني 

ومها أطمان كان يهودي ويهودية أعميان يقومان عليهما فيتحداثن فلذلك مسيا طلعت احلمراء 
 « .الشيخني وهو يف طرف املدينة

 من املعجم. 308/ 5، انظر « ابلشوك»( من الِطربي، ويف ف 8)

(1/220) 

 

مث عرض املقاتلة فأجاز من أجاز ورد من رد، فكان فيمن رد زيد بن اثبت وعبد هللا بن عمر وأسيد 
والرباء بن عازب وعرابة بن أوس احلارثي وأبو سعيد اخلدري. وأجاز مسرة بن جندب، « 1»ظهري  بن

وتِطاول « 2»وأما راف ِ بن خديج فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استصغره، فقام على خفني 
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ه وسلم على أطرافه، فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجازه. وكان دليل النيب صلى هللا علي
 احلارثي. فقال عبد هللا بن أيب ملن معه:« 3»أبو حثمة 

أطاعهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعصاين، وهللا ما ندري على ما نقتل أنفسنا معه، أيها الناس 
 ارجعوا! فعزل من العسكر ثالمثائة رجل ممن تبعه ورج ِ بم املدينة.

ائة رجل وسلك حرة بين حارثة مث نزل حىت مضى ومضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سبعم
 « .ال يقاتلن أحد حىت آمره»الوادي وجعل ظهره إىل أحد، وقال: « 4»ابلشعب من أحد يف عدوة 

مث أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الرماة عبد هللا بن جبري أحد بين عمرو بن عوف، وهم 
من خلفنا، إن كانت علينا أو لنا فاثبت « 5»وان انضح عنا اخليل ال أيت»مخسون رجال، وقال: 

مث ظاهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف درعني، وأعِطى « ! من قبلك« 6»مكانك، ال نؤتني 
؟ قال أبو دجانة مساك بن « من أيخذ مين هذا السيف حبقه»، وقال: « 7»اللواء علّي بن أيب طالب 

 خرشة: وما حقه اي رسول هللا؟ قال:
وكان أبو  -، فقال: اي رسول هللا! أان آخذه حبقه، فأعِطاه إايه« به يف العدو حىت ينحين تضرب»

 عند احلرب، وكان إذا« 8»دجانة رجال شجاعا خيتال 
__________ 

 « .حضري»، ويف ف 216/ 1( من الِطربي واملغازي 1)
 كذا.« حصري»( من الِطربي، ويف ف 2)
 « .حيثمة»ويف ف  ،218/ 1واملغازي  13/ 3( من الِطربي 3)
 « .عدة»( من الِطربي، ويف ف 4)
 ، ويف ف: ال نؤتى.13/ 3( من الِطربي 5)
 ( من الِطربي، ويف ف: ال تؤتني.6)
: أعِطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللواء رجال من قريش يقال له 14/ 3( يف الِطربي 7)

 « .مصعب بن عمري
 « .حيتال»( من الِطربي، ويف ف 8)
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له َحراء ويعصب با رأسه، فإذا رأوا ذلك علموا أنه سيقاتل؛ فأخذ السيف « 2»بعصابة « 1»علم أ
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخرج عصابة فعصب با رأسه مث أخذ يتبخرت بني الصفني، فقال 

 « .إهنا ملشية يبغضها هللا إال يف هذا املوطن»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ت قريش، وجعلوا على ميمنة اخليل خالد بن الوليد، وعلى ميسرهتا عكرمة بن أيب جهل؛ وقال وتعبأ

أبو سفيان بن حرب ْلصحابه: إنكلم قد وليتم لواءان يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإمنا يؤتى الناس 
وبينه فنكفيكموه فإما أن تكفوان لواءان وإما أن ختلوا بيننا « 3»إذا مالت مالوا « 3»من قبل راايهتم 

 به وتواعدوه وقالوا:« 5»، فهموا « 4»
معها حيرضنهم « 6»حنن نسلم إليك ستعلم كيف نصن ِ! وجاءت هند بنت عتبة والنسوة اللوايت 

 « :7»وتقول فيما تقول « 7»على القتال، 
 نعانق ... ونفرش النمارق« 8»إن تقبلوا 

 «10»تدبروا نفارق ... فراق غري دامق « 9»أو 
 ل من خرج من املشركني أبو عامر بن أمية يف اْلحابيش وقال:وأو 

 «11»اي معشر اْلوس! أان أبو عامر! قالوا: فال أنعم هللا بك عينا، مث راضخ 
__________ 

 مكررا.« اعلم»( وق ِ يف ف 1)
 والصواب ما أثبتناه ومثله يف الِطربي. -خِطأ« بعصباة»( يف ف 2)
 ت زالوا.: إذا زال16/ 3( يف الِطربي 3 -3)
 « .فسنكفيكموه»( كذا، ويف الِطربي 4)
 خِطأ.« فهوا»( من الِطربي، ويف ف 5)
 « .اليت»، ويف ف 16/ 3( من الِطربي 6)
 ( يف ف: يقول فيما يقول.7 -7)
 كذا.« تقتلوا»، ويف ف 225/ 1( من الِطربي واملغازي 8)
 « .وإن»( من الِطربي واملغازي، ويف ف 9)
خِطأ. ويقال إن هذا الرجز هلند بنت طارق بن بياضة « والق»ويف ف ( من الِطربي واملغازي، 10)

 .129/ 2انظر الروض اْلنف  -اْلايدية يف حرب الفهرس
 « .فرتاموا»، ويف املغازي « راضخهم»ويف الِطربي « . انضح»( يف ف 11)
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ملسلمني حىت َحيت ، وقاتل أبو دجانة يف رجال من ا« 1»املسلمني ابحلجارة وقاتلهم قتاال شديدا 
احلرب وأنزل هللا النصر، وكشفهم املسلمون عن معسكرهم، وكانت اهلزمية عليهم، فلم يكن بني أخذ 

املسلمني هندا وصواحبها إال شيء يسري، وقتل علي بن أيب طالب طلحة وهو حامل لواء قريش، و 
بن أيب « 4»، وأمية « 3» ، وعبيد هللا بن جبري بن أيب زهري« 2»]أاب[ احلكم بن اْلخنس بن شريق 

فرماه سعد بن أيب وقاص فقتله، وبقي اللواء « 5»حذيفة بن املغرية. وأخذ اللواء بعد طلحة أبو سعد 
فأخذ اللواء وأقامه لقريش، « 6»صريعا ال أيخذه أحد، فتقدم رجل من املشركني يقال له صؤاب 

 فكر املسلمون عليه حىت قِطعوا يديه مث قتل، وصرع اللواء.
فلما رأى الرماة الذين خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن املشركني قد اهنزموا وتركوا، تركوا 

مصافهم يريدون النهب وخلوا ظهور املسلمني للخيل، وأاتهم املشركون من خلفهم وصرخ صارخ: 
إىل[  أال! أن حممدا قد قتل! فانكشف املسلمون فصاروا بني قتيل وجريح ومنهزم حىت خلص ]العدوّ 

كيف يفلح »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصيب رابعيته، فجعل ميسح الدم عن وجهه ويقول: 
 « .قوم خضبوا وجه نبيهم

مث قام زايد بن السكن يف مخسة من اْلنصار، فقاتلوا دون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال رجال 
راحة، وجاء املسلمون فأجهضوهم عنه فأثبتته اجل« 7»حىت قتلوا، وكان آخرهم زايد بن السكن 

 فوسده قدمه« ! ادنوه مين»، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 7»
__________ 

 « .شرييدا»( من الِطربي، ويف ف 1)
 « .احلكم بن اْلخنس بن شريف»، ويف ف 308/ 1( من املغازي 2)
املغازي « بن َحيد بن زهري، قتله أبو دجانة عبد هللا»( ما وجدانه يف املراج ِ اليت بني أيدينا، لعله 3)

1 /307. 
 ، والتصحيح من املغازي.« أاب أمية»( يف ف 4)
 .227/ 1انظر املغازي  -( هو أبو سعد بن أيب طلحة5)
 « .صعاب»، ويف ف 230/ 1واملغازي  17/ 3( من الِطربي 6)
: كان آخرهم 18/ 3ي ، ويف الِطرب « فأتيت فيه وجاء املسلمون فأحبضوهم عنه»( يف ف 7 -7)

 زايد أو
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أبو دجانة دون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنفسه، « 2»، وتّرس « 1»حىت مات يف حجره « 1»
فيه النبل. وقاتل مصعب بن « 4»عليه حىت كثرت « 3»فكانت النبل تق ِ يف ظهره وهو ينحين 

الليثي وهو يظن أنه « 5»ابن قميئة  عمري دون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت قتل، أصابه
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

مث رج ِ إىل قريش وقال: قتلت حممدا! والتقى حنظلة بن أيب عامر وأبو سفيان فاستعلى حنظلة أاب 
أن أاب سفيان قد عاله حنظلة ابلسيف ضربه « 7»ابن شعوب « 6»سفيان ابلسيف، فلما رآه 

وخرج َحزة بن عبد املِطلب فمر به سباع « ! ن صاحبكم لتغسله املالئكةإ»فقتله، فقال رسول هللا: 
فالتقيا « ! 9»وكان يكىن أاب نيار، فقال: هلم اي ابن مقِطعة البظور « 8»بن عبد العزى اخلزاعي 

فضربه َحزة فقتل، مث جعل يرجتز ومعه سيفان إذ عثر دابته فسقط على قفاه وانكشف الدرع عن 
 حربته فهزها ورماها فبقر با بدنه مث أخذ حربته وتنحاه.« 10»بِطنه، فانتزع وحشي 

أنس بن النضر عم أنس بن مالك إىل عمر بن اخلِطاب وطلحة ابن عبيد هللا « 11»وقد انتهى 
 ورجال من املهاجرين واْلنصار قد أسقِطوا ]ما[ يف أيديهم وألقوا

__________ 
 ة مث فاءت من املسلمني فئة حىت أجهضوهم عنه.عمارة بن زايد بن السكن فقاتل حىت أثبتته اجلراح

 « .فمات وخده على قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»( يف الِطربي 1 -1)
 « .اترس»( من الِطربي، ويف ف 2)
 « .منحن»( يف الِطربي 3)
 « .كثر»( يف ف 4)
 « .قمية»( من الِطربي، ويف ف 5)
 .21/ 3ربي انظر الِط -والصواب ما أثبتناه« جعونة»( يف ف 6)
 ( كان يقال لشداد بن اْلسود بن شعوب.7)
يف بين خزاعة » 230ويف مجهرة أنساب العرب ص: « الغبشاين» 18/ 3( كذا، ويف الِطربي 8)

 « .سباع بن عبد عمرو بن ثعلبة بن عمرو بن غبشان، قتله َحزة بن عبد املِطلب
 خِطأ.« البكور»( من الِطربي، ويف ف 9)
 كما يف الِطربي.  -مِطعم( هو غالم جبري بن 10)
 حتريف.« انتحى»، ويف ف 19/ 3( من الِطربي 11)
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قتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ قال: فما « 2»ما جيلسكم؟ ]قالوا[ « : 1»أبيديهم فقال 
تصنعون ابحلياة بعده! قوموا فموتوا على ما مات عليه! مث استقبل القوم فقاتل حىت قتل، ووجد فيه 

 ضربة ابلسيف والرمح.سبعون 
وكان أول من عرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث كانت اهلزمية كعب بن مالك، قال: عرفت 

عينيه تزهران من حتت املغفر فناديت بصويت: اي معشر املسلمني! ابشروا فهذا رسول هللا صلى هللا 
« : 4»م هنضوا إليه، فيهم فلما عرف املسلمون رسول هللا صلى هللا عليه وسل« ! 3»عليه وسلم 

أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبري وسعد واحلارث بن الصمة، فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 « .ارم فداك أيب وأمي»يناول النبل سعدا ويقول: 

مث أدرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيب بن خلف وهو يقول: اي حممد! ال ْنوت إن ْنوت. فقال 
فلما دان تناول رسول هللا صلى هللا « ! دعوه»اي رسول هللا! أيعِطف عليه رجل منا؟ فقال: القوم: 

عليه وسلم احلربة من احلارث بن الصمة مث انتفض با انتفاضة مث استقبله وطعنه با فمال عن فرسه، 
د أعلفه العو « 5»وقد كان أيب بن خلف يلقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة فيقول: إن عندي 

بل أان أقتلك »أقتلك عليه! فيقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 6»كل يوم فرقا من ذرة « 5»
فرج ِ أيب بن خلف إىل املشركني وقد خدشته حربة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « . إن شاء هللا

 خدشا غري كبري، فقال: قتلين وهللا حممد، فقالوا:
من أبس، فقال: إنه قد كان يقول مبكة: إين أقتلك، وهللا! لو « 7»بك  ذهب وهللا فؤادك وهللا إن

 وهم قافلون إىل مكة.« 8»بصق علّي لقتلين، فمات بسرف 
__________ 

 « .فقالوا»( من الِطربي، ويف ف 1)
 ( من الِطربي.2)
 « .فأشار إِّل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أنصت»( زيد يف الِطربي 3)
 « .وهنضوا به وهنض حنو الشعب معه»الِطربي  ( كذا، ويف4)
 كذا.« قعودا أعِطه»( من الِطربي، ويف ف 5 -5)
 ، والتصحيح من الِطربي.« درة»( يف ف 6)
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 « .إن يكن»( من الِطربي، ويف ف 7)
 .71/ 5انظر معجم البلدان  -( بفتح السني وكسر الراء موض ِ على ستة أميال من مكة8)

(1/225) 

 

صلى هللا عليه وسلم مبن معه من أصحابه إىل الشعب، ومر علي بن أيب طالب حىت  فانتهى رسول هللا
مأل درقته من املهراس، وجاء با إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأراد رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم شربه فوجد له رحيا فعافه فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وقال: 
صلى هللا عليه وسلم. مث هنض رسول هللا صلى هللا « ب هللا على من دّمى وجه رسول هللااشتد غض»

عليه وسلم إىل الصخرة ليعلوها، فلما ذهب لينهض مل يستِط ِ ذلك، فجلس طلحة حتته فنهض 
 « !.1« »أوجب طلحة اجلنة»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت استوى على الصخرة، مث قال: 

اليت معها جعلن ميثلن ابلقتلى من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيد عن وكانت هند وال
« 3»اآلذان واآلانف حىت اختذت هند قالئد من آذان املسلمني وآنفهم وبقرت عن كبد َحزة « 2»

 -، مث علت صخرة مشرفة فصرخت أبعلى صوهتا بشعر هلا طويل« 3»فالكته فلم تستِطعه فلفظته 
من املسلمني سبعون رجال يف ذلك اليوم، منهم أربعة من املهاجرين. وكان  أكره ذكره. فقتل

أاب حذيفة وهم ال يعرفونه، فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن « 4»املسلمون قتلوا اليمان 
 خيرجوا ديته. وقتل من املشركني ثالثة وعشرون رجال.

__________ 
  ِ برسول هللا ما صن ِ.: أوجب طلحة حني صن21/ 3( يف الِطربي 1)
 خِطأ.« حيدعون»وهو الصواب، ويف ف  23/ 3( من الِطربي 2)
 والكبد مؤنثة وقال الفراء تذكر وتؤنث.« فالكتها ... فلفظتها»( ويف الِطربي 3 -3)
ملا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أحد وق ِ حسيل بن جابر » 25/ 3( ويف الِطربي 4)

ن اليمان واثبت بن وقش بن زعوراء يف اآلطام م ِ النساء والصبيان، فقال وهو اليمان أبو حذيفة ب
أحدمها لصاحبه ومها شيخان كبريان: ال أاب لك ما تنتظر؟ فو هللا إن بقي لواحد منا من عمره إال 

ظمء َحار إمنا حنن هامة اليوم أو غد أفال أنخذ أسيافنا مث نلحق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعل 
عز وجل يرزقنا شهادة م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! فأخذا أسيافهما مث خرجا حىت دخال  هللا

يف الناس ومل يعلم بما، فأما اثبت بن وقش فقتله املشركون، وأما حسيل بن جابر اليمان فاختلفت 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



وصدقوا. قال عليه أسياف املسلمني فقتلوه وال يعرفونه، فقال حذيفة: أيب! قالوا: وهللا إن عرفناه 
حذيفة: يغفر هللا لكم وهو أرحم الراَحني! فأراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يديه، فتصدق 

 « .حذيفة بديته على املسلمني فزادته عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خريا

(1/226) 

 

، « 1»يوم بدر مث أن أاب سفيان أراد االنصراف فصرخ أبعلى صوته: احلرب سجال أعل هبل يوم ب
هللا أعلى وأجل ال سواء! قتالان يف اجلنة وقتالكم يف »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث انحية: 

ليسم ِ  « 3»أنشدك هللا أقتلنا حممدا؟ فقال: اللهم ال وإنه « 2»فقال أبو سفيان: اي عمر « . النار
كم بدر، فقال رسول هللا صلى ، ولكن موعد « 4»كالمك. فقال: أنت أصدق عندي من ابن قميئة 

 « .5« »هو بيننا وبينكم»هللا عليه وسلم: 
 رحل أبو سفيان ابملشركني، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب:

اخليل وامتِطوا اْلبل فإهنم يريدون مكة، وإن ركبوا « 6»أخرج يف آاثر القوم، فإن كانوا قد اجتنبوا »
فإهنم يريدون املدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها ْلسرين إليهم فيها مث  اخليل وساقوا اْلبل

فخرج يف آاثرهم فرآهم قد اجتنبوا اخليل وامتِطوا اْلبل ووجهوا إىل مكة، فرج ِ إىل « ! 7« »ْلْنزهتم
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه.

 «وفرغ الناس لقتالهم
م يلتمس َحزة فوجده ببِطن الوادي قد بقر بِطنه عن كبده ، وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ما غيبته ولرتكته « 10»تكون سنة بعدي « 9»لوال أن حتزن صفية أن »ومثل به، فوقف عليه وقال: 
 ،« 11»حىت يكون يف بِطون السباع والِطري 

__________ 
 كذا.« ببدر»( يف اْلصل 1)
 خِطأ.« عم»( يف ف 2)
 خِطأ.« أال»( زيد يف ف 3)
 كذا.« ابن قمة»( من الِطربي، ويف ف 4)
نعم هي بيننا »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرجل من أصحابه قل: » 24/ 3( يف الِطربي 5)

 « .وبينك موعد
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 « .اجتنوا»( من الِطربي، ويف ف 6)
 « .ْلانجزهنم»( كذا، ويف الِطربي 7)
 « .لقتاهلم»( من الِطربي، ويف ف 8)
 « .أو» 35/ 3( كذا، ويف الِطربي 9)
 « .من بعدي»( كذا، ويف الِطربي 10)
 ( يف الِطربي: وحواصل الِطري.11)

(1/227) 

 

ُتْم « ! 1« »ولئن أظهرين هللا عليهم ْلمثلن ، مث أمر « 3»َفعاِقُبوا اآلية « 2»فأنزل هللا َوِإْن عاقَ ب ْ
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسجى بربدة.

من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربي ِ، أيف اْلحياء هو أم يف »لم: صلى هللا عليه وس« 4»مث ]قال[ 
؟ فقال رجل من اْلنصار: أان اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! فنظره فوجده ]جرحيا[ « اْلموات

يف القتلى وبه رمق، فقال له: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرين أن أنظر يف اْلحياء أنت « 5»
وقل « 5»فقال: أان يف اْلموات، أبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]عين السالم[  أم يف اْلموات،

عن أمته، وأبلغ قومك « 7»؛ جزاك هللا عنا خري ما جزى نيب « 6»له إن سعد بن الربي ِ يقول 
السالم، وقل هلم إن سعدا يقول لكم إنه ال عذر لكم عند هللا إن خلص إىل نبيكم وفيكم عني 

 ات؛ فجاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخربه.مث م -تِطرف
واحتمل الناس قتالهم، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يدفنوهم حيث صرعوا بدمائهم وأن 

أيهم »ال يغسلوا وال يصلى عليهم، فكان جيم ِ بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد، ويقول: 
أان شهيد على هؤالء » إليه أبحدمها قدمه يف اللحد، وقال: ؟ فإذا أشري« أكثر أخذا للقرآن« 8»

« 10»فإهنما كان متصافيني « 9»قال: انظروا عمرو بن اجلموح وعبد هللا بن عمرو « . يوم القيامة
 « .يف الدنيا فاجعلومها يف قرب واحد

__________ 
هللا صلى هللا عليه وسلم بثالثني رجال منهم. فلما رأى املسلمون حزن رسول »( زيد يف الِطربي 1)

وغيظه على ما فعل بعمه قالوا: وهللا لئن ظهران عليهم يوما من الدهر لنمثلن بم مثلة مل ميثلها أحد 
 « .من العرب أبحد قط
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 « .عاقبتهم»، ويف ف 126آية  16( من سورة 2)
 ( زيد يف الِطربي: فعفا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصرب وهنى عن املثلة.3)
 ( سقط من ف، وال بد منه.4)
 .34/ 3( زيد من الِطربي 5)
 « .لك»( زيد يف الِطربي 6)
 « .نبينا»( من الِطربي، ويف ف 7)
 تصحيف.« أهنم»( ف 8)
 « .بن حرام»( زيد يف الِطربي 9)
 « .متصادفني»( التصحيح من الِطربي، ويف اْلصل 10)

(1/228) 

 

احهم يف أجواف طري خضر، ترد أهنار اجلنة وأتكل من إن هللا جعل أرو »مث قال صلى هللا عليه وسلم: 
مثارها، وأتوى إىل قناديل من ذهب يف ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربم ومأكلهم وسقياهم 

« 1»فأنزل هللا َوال حَتَْسنَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ « ! قالوا: اي ليت إخواننا يعلمون ما صن ِ ربنا بنا
مل يرتك إال بردة واحدة، فكانوا إذا غِطوا رأسه بدت رجاله، وإذا غِطوا « 2»وكان ابن عمري  اآلية.

غِطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا »رأسه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 3»رجليه بدا 
 « .من اْلذخر« 4»

اْلنصار « 5»فمر بدار من دور مث قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة مبن معه من املسلمني، 
سعد بن معاذ « 7»لكن َحزة ال بواكي له! فلما مس ِ »، فقال: « 6»فسم ِ البكاء على قتالهم 

نساء بين عبد اْلشهل أن يذهنب فيبكني على عم رسول هللا صلى هللا « 8»وأسيد بن حضري أمرا 
 عليه وسلم، فلما مس ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكاءهن قال:

 « .9« »اجعل»
 وقال: اغسلي عن هذا دمه،« 10»مث انول علي بن أيب طالب سيفه فاطمة 

__________ 
 .169آية  3( سورة 1)
من ترمجته وهو مصعب بن عمري، وقد  101/ 6والتصحيح من اْلصابة « . عمر»( يف اْلصل 2)
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 فراجعه. -ذكرت هذه الرواية فيه
 ( يف ف: رجاله بدت.3)
 ( يف ف: شيء.4)
 كذا.« ديور»، ويف ف 27/ 3( من الِطربي 5)
 « .فذرفت عينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبكى»( زيد يف الِطربي 6)
فلما رج ِ سعد بن معاذ وأسيد بن حضري إىل دار بين عبد اْلشهل أمرا »( كذا، ويف الِطربي 7)

 « .منساءهم أن يتحزمن مث يذهنب فيبكني على عم رسول هللا صلى هللا عليه وسل
 « .أمر»( من الِطربي، ويف ف 8)
رضي »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: : »317/ 1( كذا يف ف، ولعله: أجل؛ ويف املغازي 9)

 « .، وهناهن الغد عن النوح أشد النهي« هللا عنكن ... 
ته فاطمة فلما انتهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أهله انول سيفه ابن»( كذا، ويف الِطربي 10)

 « .وانوهلا علي عليه السالم سيفه« ! اغسلي عن هذا دمه اي بنية»فقال: 

(1/229) 

 

لئن كنت صدقت القتال »اليوم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 1»فو هللا! لقد صدقين 
 « .اليوم لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة

صلى هللا عليه وسلم ابخلروج يف طلب القوم، فخرج  فلما كان اثين يوم أحد أذن مؤذن رسول هللا
ال خيرج معنا إال من »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستخلف على املدينة ابن ]أم[ مكتوم، وقال: 

حضر يومنا ابْلمس، وكان أكثر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جرحى. فمر على رسول 
« 2»وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة  -معبد اخلزاعي هللا صلى هللا عليه وسلم معبد بن أيب

فقال: وهللا اي حممد! لقد عز علينا ما أصابك ولوددان أن هللا  -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتهامة
فلحق أاب سفيان ابلروحاء ومن معه من قريش وقد « 4»مث خرج « . 3»كان أعفاك منهم « 3»

قبل أن « 6» صلى هللا عليه وسلم وقد توامروا بينهم وقالوا: رجعنا إىل رسول هللا« 5»أزمعوا الرجوع 
 «على بقيتهم؛ فلما رأى أبو سفيان معبدا مقبال« 8»أصحاب حممد، نرج ِ فنكر « 7»نصِطلم 

قال: ما وراءك اي معبد؟ قال: حممد قد خرج يف أصحابه يف طلبكم يف مج ِ مل أر مثله قط يتحرقون 
وهللا لقد أمجعنا الكرة على أصحابه « ! 11»تقول « 10»ويلك ما « 10»عليكم حترقا؛ قال: 
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 قال: فإين وهللا أهناك عن ذلك بم!« . 12»لنصِطلمهم 
__________ 

 « .صدقتما»( من الِطربي، ويف ف 1)
 مصحف.« عى مهج»، ويف ف 28/ 3( من الِطربي 2)
لى كعبك وأن املصيبة كانت كذا؛ ويف املغازي: أع« وهللا عفاك فيهم»( من الِطربي، ويف ف 3 -3)

 بغريك.
مث خرج من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبمراء اْلسد حىت لقي أاب »( كذا، ويف الِطربي 4)

 « .سفيان ... 
 ( يف الِطربي: أمجعوا الرجعة.5)
قالوا أصبنا جد أصحابه وقادهتم وأشرافهم مث رجعنا قبل أن نستأصلهم »( كذا، ويف الِطربي 6)

 « .على بقيتهم فلنفرغن منهملنكون 
 « .يصِطلم»، ويف ف « نستأصلهم»( يف الِطربي 7)
 ( يف ف: فتكر.8)
 خِطأ. -( يف ف: مقتال9)
 ( يف ف: ويلكما.10 -10)
 « .قال وهللا ما أراك ترحتل حىت ترى نواصي اخليل، قال»( زيد يف الِطربي 11)
 م.: لنستأصل بقيته29/ 3، ويف الِطربي « لنصِطلهم»( يف ف 12)

(1/230) 

 

 عليكم من اجلود بشيء ما رأيته بقوم على قوم قط، فساءه ذلك.
ومر أبيب سفيان ركبة من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد املدينة، قال: ومل؟ قالوا: نريد 

 « .2»قد أمجعنا الكرة عليه وعلى أصحابه لنصِطلمهم « 1»املرية، قال: فاخربوا حممدا أان 
و سفيان راحال إىل مكة، ومر الركب برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربوه مبا قال أبو مث رحل أب

، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمون: حسبنا هللا ونعم الوكيل! فأنزل هللا « 3»سفيان 
ُ ُذو  ملا صرف عنهم « 4»َفْضٍل َعِظيٍم جل وعال يف ذلك الَِّذيَن اْسَتجابُوا َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل إىل قوله َواَّللَّ

ْيِطاُن خُيَوُِّف َأْولِياَءُه  ا ذِلُكُم الشَّ اآلية. فأقام رسول هللا صلى هللا عليه  -« 5»من لقاء عدوهم ِإمنَّ
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 حبمراء اْلسد ثالاث، مث انصرف إىل املدينة.« 6»وسلم 
 

 السنة الرابعة من اهلجرة
أَحد بن أيب بكر الزهري عن مالك عن إسحاق بن عبد أخربان احلسني بن إدريس اْلنصاري قال أان 

هللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال: دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الذين قتلوا 
أصحاب بئر معونة ثالثني صباحا، يدعو على رعل وذكوان وعصية، قال أنس: فأنزل هللا يف الذين 

لقينا ربنا فرضى عنا « 7»قومنا إان قد « 7»بلغوا عنا » قتلوا ببئر معونة قرآان قرأانه حىت نسخ
 « .عنه« 8»ورضينا 

__________ 
 ( زيد يف ف: كنا.1)
 : لنستأصل بقيتهم.29/ 3، ويف الِطربي « لنصِطلهم»( يف ف 2)
 خِطأ.« رسول أيب سفيان»( يف ف 3)
 .174آية  4( سورة 4)
 .175آية  3( سورة 5)
كذا، ويف املغازي: فأقام يداوي   -الذي من اجلراح الذي بم ( زيد يف ف: ابملسلمني ايتون6)

 إخل. -جرحه
 .350/ 1( ليس يف املغازي 7)
 « .رضيت»واملغازي، ويف ف  36/ 3( من الِطربي 8)

(1/231) 

 

قال: يف أول هذه السنة كانت غزوة بئر معونة، وذلك أن أاب براء عامر بن مالك مالعب اْلسنة 
ى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرسني وراحلتني، فقال رسول هللا صلى قدم املدينة ]فأهد« 1»

، فعرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه اْلسالم[ « ال أقبل هدية مشرك»هللا عليه وسلم: 
وقال: اي حممد! لو بعثت معي رجاال من أصحابك إىل ْند رجوت أن يستجيبوا « 3»فلم يسلم « 2»

، فقال أبو براء: أان « إين أخاف عليهم من أهل ْند»صلى هللا عليه وسلم:  لك؛ فقال رسول هللا
الناس إىل ما أمرك هللا به، فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 5»فابعثهم فليدعوا « 4»جلار 
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الساعدي يف أربعني راكبا، وقد قيل يف سبعني رجال من اْلنصار، حىت نزلوا « 6»املنذر بن عمرو 
وهي بئر أرض بين عامر وحرة بين سليم، مث بعثوا حرام بن ملحان من بين عدي بن  -نةببئر معو 

النجار بكتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل عامر بن الِطفيل، فلما أاته مل ينظر يف كتابه حىت 
لن خنفر بين عامر فأبوا أن جييبوه مبا دعاهم إليه وقالوا: « 7»عدا عليه فقتله، مث استصرخ ]عليهم[ 

قبائل من سليم: رعال وذكوان « 7»قد عقد هلم عقدا. فاستصرخ ]عليهم[ « 9»أاب براء إنه « 8»
وعصية، فأجابوه إىل ذلك، فخرج حىت غشي القوم يف رحاهلم فأحاطوا بم، فلما رآهم « 10»

 ه رمق.املسلمون أخذوا أسيافهم مث قاتلوا حىت قتلوا عن آخرهم إال كعب بن زيد، فإهنم تركوه وب
__________ 

عامر بن مالك بن جعفر بن كالب العامري الكاليب أبو براء »وفيه  16/ 4( له ترمجة يف اْلصابة 1)
 «املعروف مبالعب اْلسنة ... 

 .34 -33/ 3وال بد منه، انظر الِطربي  346/ 1( زيد من املغازي 2)
 د.؛ وزيد يف الِطربي واملغازي بعده: ومل يبع« ومل يسلم»( يف ف 3)
 : هلم جار.346/ 1( يف الِطربي واملغازي 4)
 ( يف ف: يدعون إىل.5)
 « .عمر»( يف ف 6)
 ( من الِطربي واملغازي.7)
 مصحفا.« حنقر»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 8)
 ( يف ف: إن.9)
 خِطأ.« وعال»( من الِطربي، ويف ف 10)

(1/232) 

 

ابلرمح، مث طلب يف « 1»لكاليب جبار بن سلمى ا« 1»وكان يف املسلمني عامر بن فهرية طعنه 
 القتلى فلم يوجد جثته، فمن ذلك قيل: رف ِ عامر بن فهرية إىل السماء.

ينبئهما « 4»فلم « 3»ورجل من اْلنصار من بين عمرو بن عوف « 2»وكان يف سرحهم ابن أمية 
لينظرا فإذا  الِطري حتوم على العسكر، فقاال: إن هلذا الِطري لشأان! فأقبال« 4»مبصاب أصحابما إال 

لعمرو بن أمية: ماذا ترى؟ « 5»القوم يف دمائهم وإذا اخليل اليت أصابتهم واقفة، فقال اْلنصاري 
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برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنخربه، فقال اْلنصاري: لكين ما كنت « 6»قال: أرى أن نلحق 
بن أمية حىت « 8»ورج ِ عمرو « . 7»ْلرغب عن موطن قتل فيه هؤالء، مث تقدم فقاتل حىت قتل 

قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه اخلرب، فدعا النيب صلى هللا عليه وسلم على رعل وذكوان 
 « .9« »بلغوا عنا قومنا أان لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه»وعصية ثالثني صباحا، فأنزل هللا فيهم 

 
 مث كانت غزوة الرجي ِ يف صفر

 وخالد« 10»فيها قتل عاصم بن اثبت بن أيب اْلقلح أمريها مرثد بن أيب مرثد، 
__________ 

 خِطأ. -« جابر بن سليم الكالعي»( من الِطربي واملغازي، ويف ف 1 -1)
 .348/ 1واملغازي  34/ 3( هو عمرو بن أمية، انظر الِطربي 2)
 كما يف املغازي.  -( امسه احلارث بن الصمة3)
 « .بينهما مبا صاب أصحابم إىل»( التصحيح من الِطربي، ويف اْلصل 4 -4)
 ، ويف املغازي: احلارث بن الصمة.« اْلنصار»( من الِطربي، ويف اْلصل 5)
 « .تلحق»( من الِطربي ويف اْلصل 6)
 ( انظر الِطربي واملغازي، وفيهما تفصيل.7)
 خِطأ.« عمر»( يف ف 8)
 ( قد مضى ما فيه يف ابتداء السنة الرابعة.9)
 خِطأ.« اْلفلح»، ويف ف 355/ 1ملغازي وا 30/ 3( من الِطربي 10)

(1/233) 

 

 «ابن البكري؛ وأسر
 « .3»بما إىل مكة وابعومها « 2»خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، وخرجوا 

 
 مث كانت غزوة بين النضري

وكان السبب يف ذلك أن عمرو بن أمية ملا انفلت من رعل وذكوان وعصية وجاء إىل رسول هللا صلى 
وأخربه بقتل أصحاب بئر معونة لقيه يف الِطريق رجالن من بين عامر، وقد كان معهم  هللا عليه وسلم
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عهد من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجوار ال يعلم عمرو بذلك، فلما نزال سأهلما عمرو: من 
أنتما؟ قاال: رجالن من بين عامر، فأمهلهما حىت إذا انما عدا عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه قد 

من بين عامر مبا أصابوا من أصحاب بئر معونة. فلما أخرب رسول هللا صلى هللا عليه « 4»أثرة  أصاب
وكتب عامر بن الِطفيل إىل رسول هللا صلى « . بئس ما عملت قد كان هلما مين جوار»وسلم قال: 

 هللا عليه وسلم إنك قد قتلت رجلني هلما منك جوار فابعث بديتهما، فانِطلق رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم إىل قباء مث مال إىل بين النضري ليستعني يف ديتهما ومعه نفر من املهاجرين، فجلس رسول 

لك أن « 5»هللا صلى هللا عليه وسلم إىل جملسهم فاستند إىل جدار هناك فكلمهم، فقالوا: أىن 
وآتمروا « 8»، « 7»، فأقم عندان حىت تتغدى « 6»نفعل ما أحببت « 6»تزوران، اي أاب القاسم! 

بن عمرو بن كعب: اي معشر بين النضري! وهللا ال جتدونه « 9»بينهم، فقال عمرو بن جحاش « 8»
 أقرب منه الساعة! أرقى على ظهر هذا البيت فأدِل عليه صخرة فأقتله با، فنهاهم سالم بن

__________ 
 كذا.« استوى أسري»( يف ف 1)
 « .خرج»( يف ف 2)
 .354/ 1واملغازي  29/ 3زوة وذكر بِطوهلا يف الِطربي ( اختصر هنا هذه الغ3)
 « .ثؤرة» 34/ 3( يف الِطربي 4)
 .364/ 1( يف ف: إن، والتصحيح من املغازي 5)
 « .بعقل»( من املغازي، ويف ف 6 -6)
 ( يف املغازي: نِطعمك.7)
 « .فتناجوا»، ويف املغازي « وتوامروا»( يف ف 8 -8)
 خِطأ.« حجاش»ويف ف ، 37/ 3( من املغازي والِطربي 9)

(1/234) 

 

وصعد عمرو بن جحاش ليدحرج الصخرة، وأخرب هللا جال وعال رسوله فقام  « . 1»مشكم فعصوه 
كأنه يريد حاجة، وانتظر أصحابه من املسلمني فأبِطأ عليهم، وجعلت اليهود تقول: ما حبس أاب 

جاءه وهللا اخلرب الذي « : 2»القاسم! فلما أبِطأ على املسلمني انصرفوا، فقال كنانة ابن صوراي 
مهمتم به! فلقي أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم رجال مقبال من املدينة فقالوا: أرأيت رسول هللا 
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صلى هللا عليه وسلم؟ فقال: رأيته داخال املدينة، فانتهوا إليه وهو جالس يف املسجد فقالوا: اي رسول 
، « ، ادعوا ِل حممد بن مسلمة« 3»ليهود بقتلي مهت ا»هللا! انتظرانك فمضيت وتركتنا، فقال: 

« 5»اذهب إىل اليهود فقل هلم: اخرجوا من املدينة، ال تساكنونين »، فقال: « 4»فأيت مبحمد 
 « .ومهمتم مبا مهمتم من الغدر

فجاءهم حممد بن مسلمة فقال هلم: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمركم أن تظعنوا من بالده، 
اي حممد! ما كنا نظن أن جييئنا بذا رجل من اْلوس، فقال حممد ابن مسلمة: تغريت القلوب فقالوا: 

ال خترجوا فإن معي ألفي « 6»وحما اْلسالم العهود، فقالوا: نتحمل؛ فأرسل إليهم عبد هللا بن أيب: 
صاحب « 7»رجل من العرب يدخلون معكم، وقريظة تدخل معكم. فبلغ اخلرب كعب بن أسد « 6»

 العهد رجل من بين قريظة وأان حي.« 8»د بين قريظة، فقال، ال ينقض عه
 فأرسل حيي بن أخِطب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان من سادات بين النضري: إان ال

__________ 
( ويف الِطربي: هناهم عن ذلك سالم بن مشكم وخوفهم احلرب وقال: هو يعلم ما تريدون، 1)

 فعصوه.
 ؛ صويراء.365/ 1خِطأ؛ ويف املغازي « صويرب»ي، ويف ف ( من الِطرب 2)
 « .وأخربنيه هللا عز وجل»( زيد يف الِطربي 3)
 « .فأتى حممد بن مسلمة»( أي حممد بن مسلمة، ويف الِطربي 4)
 : فال تساكنوين.37/ 3( يف ف: ال تساكنون، ويف الِطربي 5)
وممن انضوى إِل من قومي ألفني ال خترجوا فإن معي من العرب » 38/ 3( ويف الِطربي 6 -6)

 « .فأقيموا فهم يدخلون معكم وقريظة تدخل معكم ... 
 مصحفا.« اسر»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 7)
 « .ال ينقص»، ويف ف 369/ 1( من الِطربي واملغازي 8)

(1/235) 

 

« 1»اربت نفارق دايران فاصن ِ ما بدا لك! فكرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمون وقال: ح
 يهود.

مث زحف إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيمل لواءه علي بن أيب طالب، واستخلف على املدينة 
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مخسة عشر يوما، وقِط ِ خنلهم وحرقها، وكان الذي حرق « 2»ابن أم مكتوم، حىت أاتهم فحاصرهم 
ن أهل بدر، فقِط ِ أبو ليلى خنلهم وقِطعها عبد هللا بن سالم وعبد الرَحن بن كعب أبو ليلى احلراين م

؟ قال « مل قِطعتهم العجوة»العجوة، وقِط ِ ابن سالم اللون، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
« 3»أبو ليلى: اي رسول هللا! كانت العجوة أحرق هلم وأغيظ، فنزل ما َقَِطْعُتْم ِمْن لِيَنٍة َأْو تَ رَْكُتُموها 

ة على أصوهلا العجوة، فنادوا: اي حممد! قد كنت تنهى عن الفساد اآلية، فاللينة ألوان النخل، والقائم
 وتعيبه على من صنعه فما لك وقِط ِ النخل وحتريقها.

مث تربصت اليهود نصرة عبد هللا بن أيب إايهم، فلما مل جيىء وقذف هللا يف قلوبم الرعب صاحلوا 
موال، وينجلون من دايرهم على أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن حيقن هلم دماءهم وله اْل

هلم ما َحلت اْلبل من أمواهلم. فاحتملوا ما استقلت به اْلبل، حىت أن كان الرجل منهم يهدم بيته 
« 4»فيض ِ اببه على ظهر بعريه فينِطلق به، وخرجوا إىل خيرب وذلك قوله خُيْرِبُوَن بُ ُيوهَتُْم أِبَْيِديِهْم 

 اآلية.
بن « 6»، وأبو سعد « 5»ايمني بن عمري بن كعب « 5»ال رجالن: ومل يسلم من بين النضري إ

 ؛ فقسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« 7»أمواهلما، فأحرزاها « 7»وهب، أسلما على 
__________ 

 مصحفا.« رأيت»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 1)
 « .حماصرهم»( من الِطربي، ويف ف 2)
 .5آية  59( سورة 3)
 .2آية  59( سورة 4)
« اي من بن عمر بن وهب»؛ ويف ف 333/ 6، وله ترمجة يف اْلصابة 39/ 3( من الِطربي 5 -5)
. 
 .83/ 7( له ترمجة يف اْلصابة 6)
 « .أمواهلا وأخذوها»( من الِطربي، ويف ف 7 -7)
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 غنائمهم على املهاجرين، فأنزل هللا سورة احلشر إىل آخرها.
أاب « 1»سلم إىل املدينة، مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث رج ِ رسول هللا صلى هللا عليه و 
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إىل ماء لبين أسد، فقتل عروة بن مسعود اْلنصاري وغنم نعما وشاء، « 1»سلمة بن عبد اْلسد 
 « .2»ورج ِ إىل املدينة 

ومات عبد هللا بن عثمان بن عفان وهو ابن ست سنني، فصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
 بن علي بن أيب طالب للياِل خلون من شعبان.« 3»ونزل يف حفرته عثمان بن عفان. مث ولد احلسني 

 
 مث كانت بدر املوعد

هللا صلى هللا عليه وسلم: موعدك بدر « 4»وذلك أن أاب سفيان ملا انصرف من أحد قال لرسول 
نة مثانية أايم، فلما قرب املوسم، وكان بدر موض ِ سوق هلم يف اجلاهلية، جيتمعون إليها يف كل س

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لغزوة املوعد.« 5»امليعاد جهز 
فقالوا: اي نعيم! من أين « 7»قد اعتمر وقدم على قريش « 6»وكان نعيم بن مسعود اْلشجعي 

 وجهك؟ قال: من يثرب، قالوا: هل رأيت حملمد حركة؟ قال: نعم
__________ 

إىل سلمة بن عبد »؛ ووق ِ يف ف 90/ 7واْلصابة  342/ 1زي ( التصحيح من املغا1 -1)
 مصحفا.« اْلشهل

فبعث رسول هللا صلى هللا »هذه القصة أبسانيد خمتلفة وفيه  342/ 1( فكر الواقدي يف املغازي 2)
عليه وسلم أاب سلمة فخرج يف أصحابه وخرج معه الِطائي دليال فأغّذوا السري، ونكب بم عن سنن 

ماء من مياه بين  -الِطريق وسار بم ليال وهنارا فسبقوا اْلخبار وانتهوا إىل أدىن قِطن الِطريق وعارض
وَحل رجل من اْلعراب على مسعود بن عروة، فحمل عليه ابلرمح » 345/ 1وفيه « أسد ... 

 « .فقتله، وخاف املسلمون على صاحبهم أن يسلب من ثيابه فحازوه إليهم ... 
 خِطأ.« احلسن»( يف ف 3)
 « .له رسول»يف ف  (4)
 « .قرب»( يف ف 5)
 « .شجعي»( من الِطربي، ويف ف 6)
 ( من الِطربي، ويف ف بياض.7)

(1/237) 
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 وذلك قبل أن يسلم نعيم، فقال له ]أبو[ سفيان: -تركته على هيئة اخلروج ليغزوكم
 «ترعى« 1»اي نعيم! إن هذا عام جدب وال يصلحنا إال عام غيداق 

اللنب، وقد جاء أوان موعد حممد، فاحلق ابملدينة فثبِطهم « 4»ر ونشرب الشج« 3»فيه ]اْلبل[ 
، ولك عشر « 6»اخللف منهم « 5»حىت أييت « 5»وأخربهم أننا يف مج ِ كثري وال طاقة هلم بنا 

فقال: اي أاب يزيد! تضمن « 7»نعيم سهيال « 7»فرائض أضعها لك على يد سهيل بن عمرو! فجاء 
 لق إىل حممد فأثبِطه؟ فقال: نعم.ِل هذه الفرائض وانِط« 8»

هلم ويقول: هذا « 9»فجلس يتجسس « 9»فخرج نعيم حىت أتى املدينة، فوجد الناس يتجهزون 
« 10»ليس برأيي قدموا عليكم يف عقر دوركم وأصابوكم فتخرجون إليهم، ليس هذا برأيي، أمل جيرح 

روج حىت بلغ رسول هللا صلى هللا أمل يقتل عامة أصحابه! فثبط الناس عن اخل« ! 11»حممد بنفسه 
 « .وحدي« 12»والذي نفسي بيده! لو مل خيرج معي أحد خرجت »عليه وسلم، قال: 

، واستخلف على املدينة « 13»مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمون يف شهر رمضان 
 عبد هللا بن رواحة، وم ِ املسلمني جتارات كثرية، حىت وافوا بدر املوعد

__________ 
 مصحفا؛ وغيداق: واس ِ خمصب.« عنداق»( وق ِ يف ف 1)
 « .برعى»، ويف ف 42/ 3( من الِطربي 2)
 ( زيد من الِطربي، وقد سقط من ف.3)
 « .فيه»( زيد يف الِطربي 4)
 « .فيأيت»( يف الِطربي 5 -5)
 « .أحب إىل من أن أييت من قبلنا»( زيد يف الِطربي 6)
 خِطأ.« سهيل نعيما»، ويف 386/ 1( من الِطربي واملغازي 7 -7)
 كذا، والتصحيح من الِطربي واملغازي.« تضعن»( يف ف 8)
 « .فتدسس»( يف الِطربي 9 -9)
 « .خيرج»( من الِطربي، ويف ف 10)
 « .يف نفسه»( يف الِطربي 11)
 « .خلرجت»( يف الِطربي 12)
 « .فانتهوا إىل بدر ليلة هالل ذي القعدة» 387/ 1( يف املغازي 13)
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مث رج ِ رسول هللا صلى هللا « . 1»فأصابوا با سوقا عظيما، ورحبوا لدرهم درمها، ومل يلقوا عدوا 
 عليه وسلم إىل املدينة.

أيب أمية يف شوال، ودخل با يف ذلك « 2»مث تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبم سلمة بنت 
 زومي.الشهر، وكانت قبله حتت أيب سلمة بن عبد اْلسد املخ

 مث رجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يهوداي ويهودية حتاكما إليه وكاان حمصنني.
أن « 3»وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيد بن اثبت أن يتعلم كتاب اليهود وقال: إين ال آمن 

 يبدلوا كتايب! فتعلم زيد بن اثبت ذلك يف مخسة عشر يوما.
 

 بن أيب احلقيق« 4»م مث كانت سرية اخلزرج إىل سال
كان مما صن ِ هللا به لرسوله صلى هللا عليه وسلم أن هذين احليني من اْلنصار اْلوس « 5»وذلك أنه 

واخلزرج كاان يتصاوالن م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تصاول الفحلني، ال تصن ِ اْلوس شيئا فيه 
وهللا ال يذهبون بذه فضال علينا عند  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غناء إال قالت اخلزرج:

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اْلسالم! قال: فال ينتهون حىت يوقعوا مثلها، وإذا فعلت اخلزرج 
، فلما أصابت اْلوس كعب بن اْلشرف قالت اخلزرج: من رجل « 5»شيئا قالت اْلس مثل ذلك 

 ،« 6»ن اْلشرف يف العداوة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ككعب ب
__________ 

مث أهنج هللا عز وجل للمسلمني بصائرهم فخرجوا بتجارات فأصابوا »( كذا يف ف، ويف الِطربي 1)
للدرهم درمهني ومل يلقوا عدوا وهي بدر املوعد، وكانت موض ِ سوق هلم يف اجلاهلية جيتمعون إليها يف  

 « .كل عام مثانية أايم
 خِطأ.« بن»ويف ف ، 42/ 3( التصحيح من الِطربي 2)
 « .ال أشتهي»( من الِطربي، ويف ف 3)
 « .سامل»، ويف ف 209/ 2( من سرية ابن هشام 4)
جل عال مما صن ِ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم منا وأن اْلوس »( من السرية؛ ويف ف 5 -5)

اْلخوان أن  واخلزرج ْلهنما كاان يتصاوال يف تصاول الفحل ال يقل يف أحد من الفريقني إال التمس
 كذا.« يقتل مثله
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قالت اخلزرج: وهللا ال يذهبون با فضال علينا أبدا، قال: فتذاكروا من رجل لرسول »( يف السرية 6)
 « .هللا صلى هللا عليه وسلم يف العداوة كابن اْلشرف

(1/239) 

 

يف قتله، فأذن هلم خبيرب، فاستأذنوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 1»فذكروا سالم بن أيب احلقيق 
بن أنيس ومسعود « 3»عبد هللا بن عتيك وعبد هللا « 2»وهناهم عن قتل النساء والولدان. فخرج 

« 6»حليف « 5»وخزاعي بن أسود « 4»بلدمة بن سلمة « 4»بن سنان وأبو قتادة بن ربعي بن 
ومل يبق يف الدار  قدموا خيرب فدخلوا على سالم بن أيب احلقيق داره ليال،« 7»هلم من أسلم، حىت 

بيت إال أغلقوه، مث صعدوا يف درجة إىل علية له فضربوا عليه اببه، فخرجت امرأته وقالت: من أنتم؟ 
يف البيت، فدخلوا عليه وغّلقوا الباب « 9»املرية، فقالت: هو ذاك « 8»قالوا: نفر من العرب أردان 

، فابتدروه « 10»وكأنه قبِطي  عليهم، فما دهلم عليه إال بياضه يف ظلمة البيت وكان أبيض
امرأته، « 12»، وهتفت « 11»أبسيافهم، وحتامل عليه عبد هللا بن أنيس فوض ِ سيفه يف بِطنه 

فوثئت « 13»وخرجوا. وكان عبد هللا ابن عتيك أمري القوم وكان يف بصره شيء، فسقط من الدرجة 
 شديدا.« 13»يده وأث 

وسلم وأخربوه، واختلفوا يف قتله وادعى كل واحد منهم أنه فلما قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه 
 قتله، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هاتوا سيوفكم، فأعِطوه، فنظر فقال: سيف

__________ 
 « .وهو»( زيد يف سرية ابن هشام 1)
 « .فخرج إليه من اخلزرج من بين سلمة مخسة نفر»( كذا، ويف سرية ابن هشام 2)
 خِطأ.« عبيد هللا»، ويف ف 391/ 1لسرية واملغازي ( من ا3)
كذا، والتصحيح من مجهرة أنساب « وبلدة ابن سلمة»( ليس يف سرية ابن هشام، ويف ف 4 -4)

 .204/ 12وهتذيب التهذيب  341العرب ص: 
 ( كذا يف السرية، ويف املغازي: اْلسود بن خزاعي.5)
 ( وق ِ يف ف مكررا.6)
فخرجوا وأمر عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن »هشام  ( زيد هنا يف سرية ابن7)

 وسيأيت.« عتيك
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 « .نلتمس» 210/ 2( يف سرية ابن هشام 8)
 « .ذلك»، ويف ف 392/ 1( من املغازي 9)
 « .كأنه قِطنة ملقاة»، ويف املغازي « كأنه قبِطية ملقاة»( كذا، ويف سرية ابن هشام، 10)
 « .حىت أنفذه وهو يقول: قِطين قِطين، أي حسيب حسيب»ن هشام ( زيد يف سرية اب11)
وملا صاحت امرأته جعل الرجل منا يرف ِ عليها »خِطأ، ويف سرية ابن هشام « هنقت»( يف ف 12)

 « .سيفه مث يذكر هني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيكف يده ولوال ذلك لفرغنا منها بليل
 خِطأ.« فوتى وتيا»( من سرية ابن هشام، ويف ف 13 -13)

(1/240) 

 

 عبد هللا بن أنيس هذا قتله، أرى فيه أثر الِطعام.
 

 السنة اخلامسة من اهلجرة
عون الدمايت ثنا عمار بن احلسن اهلمداين ثنا سلمة بن الفضل عن « 1»حدثنا حممد بن أَحد بن أيب 

 «حممد بن إسحاق حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود
من أهل « 4»من فيه قال: كنت رجال جموسيا « 3»باس حدثين سلمان الفارسي بن لبيد عن ابن ع

إليه، « 8»، وكنت أحب اخللق « 7»دهقان ]قريته[ « 6»من أهل أصبهان، وكان أيب « 5»جّي 
فما زال به حبه إايي حىت حبسين يف البيت كما حتبس اجلارية، وكنت قد اجتهدت يف اجملوسية حىت  

، وكانت ْليب ضيعة فيها بعض العمل « 9»ذي يوقدها ال يرتكها ختبو ساعة قِطن النار ال« 9»كنت 
« 13»، فدعاين فقال: أي بين! « 12»يف داره « 12»بنياان له « 11»بين أيب « 11»، « 10»

إين قد شغلت يف بنياين هذا اليوم عن ضيعيت فاذهب إليها فاطلعها، وأمرين فيها ببعض ما يريد، مث 
، « 14»كنت أهم عندي مما أان فيه « 13»عين، فإنك إن احتبست عين  قال ِل: وال حتتبس

 فخرجت فمررت
__________ 

وعنه ... حممد »راج ِ ترمجة عمار بن احلسن ففيها  -399/ 7( كذا يف ف، وليس يف التهذيب 1)
 .373/ 5راج ِ اْلنساب  -وليست فيه النسبة، ولعله: الدمائي« بن أَحد بن عون

 خِطأ.« حممد»؛ ويف ف 65/ 10والتهذيب  73 /1( من السرية 2)
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 « .سلمان أبو عبد هللا الفارسي»وفيه  113/ 3( وله ترمجة يف اْلصابة 3)
 « .فارسيا»( يف السرية 4)
 .196/ 3ابملهملة، والتصحيح من معجم البلدان  -( يف ف والسرية: حي5)
 « .فيه»( من السرية، ويف ف 6)
 ( من السرية.7)
 « .خلق هللا»( يف السرية 8)
 « .قاطن النار اليت توقد»( من السرية، ويف ف 9 -9)
 « .يف بعض عمله»، ويف ف 192/ 6( من هتذيب اتريخ ابن عساكر 10)
 « .وكان»( من التهذيب، ويف ف 11 -11)
 ( ليس يف السرية وال يف التهذيب.12 -12)
 « .أنه قد شغلين من كل ضيعة و»( من السرية، ويف ف 13 -13)
وزيد « كنت أهم إىل من ضيعيت وشغلتين عن كل شيء من أمري»كذا يف ف، ويف السرية   (14)

 بعده

(1/241) 

 

ودخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فو « 1»بكنيسة النصارى وهم يصلون فيها، فسمعت أصواهتم 
أحبه  هللا! ما زلت قاعدا عندهم وأعجبين دينهم وما رأيت من صالهتم، وأخذ بقليب فأحببتهم حبا مل

شيئا قط، وكنت ال أخرج قبل ذلك وال أدري ما أمر الناس، فقلت يف نفسي: هذا وهللا خري من 
أرسلين إليها وما رجعت « 2»ديننا، فو هللا! ما برحت حىت غربت الشمس، وتركت حاجة أيب اليت 

 حيث أرسلين، فبعث رسله فبغوين بكل« 3»يلتمس ِل، فلم جيد « 3»إليه، مث بعث يف الِطلب 
مكان حىت جئته عشيا، وقد قلت للنصارى حني رأيت ما أعجبين من هيئتهم: أين أصل هذا الدين؟ 

قالوا: ابلشام؛ فلما أتيت أيب فقال: أي بين! أين كنت؟ أمل أكن عهدت إليك أن ال حتتبس علي؟ 
مررت على كنيسة النصارى فأعجبين ما رأيت من أمرهم وحسن صالهتم، « 4»فقلت: بلى، وإين 

، قال: كال اي بين! إن ذلك الدين ال خري فيه، دينك ودين آابئك خري منه، « 5»أيت دينهم خريا ور 
مث « 7»فخافين أن أذهب من عنده فكلبين « 6»فقلت: كال ]وهللا إنه خلري من ديننا! قال[ 

إىل النصارى وأخربهتم أين قد رضيت أمرهم، وقلت: إذا قدم عليكم ركب « 8»حبسين، فأرسلت 
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 لشام فأخربوين بم أذهب معهم.من ا
 فأرسلوا إِّل، فأرسلت إليهم« 9»فقدم عليهم ركب من الشام فأخربوين بم 

__________ 
 « .قال: فخرجت أريد ضيعته اليت بعثين إليها»
 « .صالهتم»( من السرية؛ ويف ف 1)
 « .الذي»( يف ف 2)
 كذا.« التمس له فلم أجد»( يف ف 3 -3)
 كذا.« م ِ»ظ ال يتضح وصورته ( زيد هنا يف ف لف4)
 خِطأ.« خري»( وق ِ يف ف 5)
 ( زيد من السرية.6)
 « .فجعل يف رجلي قيدا»( يف السرية 7)
 « .وبعثت»، ويف السرية « فارسلته»( يف ف 8)
 « .منهم»( من السرية، ويف ف 9)

(1/242) 

 

لما قدمت الشام سألت عن إذا أرادوا الرجعة فأخربوين، فلما أرادوا اخلروج جئتهم فانِطلقت معهم، ف
، فقالوا: صاحب الكنيسة أسقفهم، فدخلت عليه فأخربته خربي وقلت له: إين أحب « 1»عاملهم 

أن أكون معك يف كنيستك أخدمك وأصلي معك وأتعلم منك، فإين قد رغبت يف دينك، قال: أقم! 
أيمرهم ابلصدقة ويرغبهم فمكثت معه يف الكنيسة أتفقه يف النصرانية، وكان رجل سوء فاجر يف دينه، 

فيها فإذا مجعوا إليه اْلموال اكتنزها لنفسه، وكنت أبغضه ملا أرى من فجوره، وقد مج ِ سب ِ قالل 
داننري ودراهم، مث إنه مات؛ فاجتمعت النصارى ليدفنوه، فقلت هلم: تعلمون أن صاحبكم هذا « 2»

لنفسه ومل يعط املساكني منها شيئا « 3»رجل سوء، كان أيمركم ابلصدقة فإذا جئتموه با اكتنزها 
 ، قالوا: وما عالمة ذلك؟ قلت:« 4»

أدلكم على كنزه؟ قالوا: أنت وذاك، فدللتهم عليه، فأخرجوا قالال مملوءة ذهبا وورقا، قال: فلما 
ورمجوه ابحلجارة، وجاءوا برجل « 6»أبدا! فصلبوه على خشبة « 5»رأوها قالوا: وهللا ال نغيبه 

رأيت رجال ال يصلي اخلمس أرى « 8»سلمان: اي ابن أخي! ما « 7»قال: فيقول  فجعلوه مكانه،
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منه « 10»يف الدنيا وال أرغب يف اآلخرة وال أدأب ]ليال وال هنارا[ « 9»أنه أفضل منه زهادة 
اجتهادا يف العبادة، قال سلمان: فأقمت معه وأحببته حبا ما علمت أين أحببت شيئا كان قبله، 

 ه وأصلي معهفكنت معه أخدم
__________ 

 « .قلت: من أفضل أهل هذا الدين علما»( يف السرية 1)
 « .سب ِ قالل»، ويف السرية « قالاي»( يف ف 2)
 مصحفا.« أكثرها»( من السرية وكذا سبق آنفا، ووق ِ هنا يف ف 3)
 « .شيء»( من السرية، ووق ِ يف ف 4)
 « .ال ندفنه»ويف السرية « ال نغيبوه»( يف ف 5)
 « .مث صلبوه»زيد يف ف  (6)
 « .قال يقول»( يف السرية 7)
 « .فما»( يف السرية 8)
 « .أزهد»( يف السرية 9)
 ( من السرية.10)

(1/243) 

 

يف الكنيسة حىت حضرته الوفاة، قلت: اي فالن! إين قد كنت معك وما أحببت حبك شيئا قط فإىل 
؟ قال: « 3» ِ أمرك ومصدق حديثك ومن ذا الذي أتمرين، متب« 3»؟ « 2»من توصي ]يب[ « 1»

كنا « 4»أي بين! ما أعلم أحدا على مثل ما حنن عليه إال رجال ابملوصل يقال له فالن، فإين وإنه 
على أمر واحد يف الرأي والدين، وهو رجل صاحل، وستجد عنده بعض ما كنت ترى مين، فأما الناس 

ته خربي، فقال: أقم! فكنت معه يف  قد بدلوا وهلكوا. فلما تويف حلقت بصاحب املوصل فأخرب 
كنيسته فوجدته كما قال صاحيب رجال صاحلا، فكنت معه ما شاء هللا، فلما حضرته الوفاة قلت: اي 

، وقد حضرك من أمر هللا ما ترى، فإىل « 5»حني حضرته الوفاة « 5»فالن! إن فالان أوصاين إليك 
أي بين! ما أعلم أحدا على أمران إال  ؟ قال:« 3»وإىل من أتمرين « 3»؟ « 2»من توصي ]يب[ 

رجال بنصيبني يقال له فالن فاحلق به. فلما تويف حلقت بصاحب نصيبني وأخربته خربي، وأقمت 
عنده فوجدته على مثل ما كان عليه صاحباه، فمثكت معه ما شاء هللا، مث حضرته الوفاة، فقلت له: 
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صاحب املوصل إليك، فإىل من توصي ]يب[ إن فالان أوصاين إىل فالن صاحب املوصل مث أوصاين 
بعمورية يف أرض « 7»؟ قال أيب بين! ما أعلم أحدا على مثل ما حنن عليه إال رجال « 6»بعدك 

الروم، فإنك واجد عنده بعض ما تريد، فإن استِطعت أن تلحق به فاحلق به. فلما تويف حلقت 
 فوجدته على مثل ما كان عليه ، فأقمت عنده« 8»بصاحب عمورية وأخربته خربي، فقال: أقم 

__________ 
 « .قال»( من السرية، ويف ف 1)
 ( من السرية.2)
 « .ومب أتمرين»( يف السرية 3 -3)
 « .إايه»( يف ف 4)
 « .وأمرين ابللحوق بك»( يف السرية 5 -5)
 « .فإىل من توصيين ومب أتمرين»( يف السرية 6)
 « .رجل»( يف ف 7)
 .( زيد يف السرية: عندي8)

(1/244) 

 

بقرات وغنيمة، مث حضرته الوفاة، فقلت له: إن فالان « 2»ِل شيئا حىت اختذت « 1»أصحابه وأاثب 
أوصاين إىل فالن صاحب املوصل، مث أوصاين صاحب املوصل إىل فالن صاحب نصيبني، مث أوصاين 

 ؟« 3»صاحب نصيبني إليك، فإىل من توصي يب 
هذه اْلرض أحد على ما كنا عليه، لكنك قد أظلك خروج  يف« 4»قال: اي بين! ما أعلمه أصبح 

خيرج أبرض العرب، يبعث بدين إبراهيم احلنفية، يكون منها مهاجره وقراره إىل أرض يكون « 5»نيب 
نعتها بكذا وكذا، بظهره خامت النبوة بني كتفيه، إذا رأيته عرفته، أيكل اهلدية  -با النخل بني حرتني

 ات.وال أيكل الصدقة، مث م
فمر يب ركب من كلب فسألتهم من هم؟ فقالوا: من العرب، فسألتهم من بالدهم، فأخربوين عنها، 

قالوا: نعم، « 7»هذا على أن حتملوين حىت تقدموا أرضكم، « 6»فقلت هلم: أعِطيكم بقري وغنمي 
برجل فباعوين « 8»وادي القرى ]ظلموين[ « 7»فأعِطيتهم إايها وَحلوين معهم، حىت إذا جاءوا يب 

، حىت « 9»من اليهود. فأقمت ورأيت با النخل ورجوت أن يكون البلد الذي وصف ِل صاحيب 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



قدم رجل من يهود بين قريظة فابتاعين من ذلك اليهودي، مث خرج يب حىت قدم املدينة، فو هللا! ما 
يف بين قريظة هو إال أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحيب وأيقنت أنه البلد؛ فمكثت با أعمل له يف ماله 

 وخفي علّي أمره وأان يف رقي مشغول، حىت قدم« 10»حىت بعث حممد 
__________ 

 ( يف ف: اتب.1)
 « .اكتسبت حىت كانت ِل»( يف السرية 2)
 « .ومب أتمرين»( زيد يف السرية 3)
 كذا.« أصلح»( من السرية، ويف اْلصل 4)
 « .وث بدين إبراهيم عليه السالمولكنه قد أظل زمان نيب وهو مبع»( كذا، ويف السرية 5)
 « .بقرايت هذه وغنيميت هذه»( كذا، ويف السرية 6)
 « .فافعلوا فقدموين»( من التهذيب، ويف ف 7 -7)
 ( من السرية.8)
 « .ومل حيق يف نفسي»( زيد يف السرية 9)
 « .حممدا»( يف ف 10)

(1/245) 

 

إين لفي رأس خنلة أعمل لصاحيب « 1»هللا!  املدينة مهاجرا فنزل يف قباء يف بين عمرو بن عوف، فو
« 2»وصاحيب حتيت جالس إذ أقبل ابن عم له من اليهود فقال: اي فالن! قاتل هللا بين قيلة « 1»فيها 

يقبلون على رجل بقباء قدم من مكة يزعمون أنه نيب؛ فو هللا! ما هو « 4»آنفا جملتمعون « 3»! إهنم 
على صاحيب، فنزلت « 6»، حىت ظننت أين سقِطت « 5»لنخلة إال أن قاهلا له أخذتين رعدة من ا

ورف ِ يده فضر بين با « 8»مما رأى يّف « 7»سريعا فقلت: أي سيدي! ما الذي تقول؟ فغضب 
 شديدة، مث قال:« 9»ضربة 

« 10»مسعت منك شيئا فأردت أن أعلمه « 10»ما لك وهلذا! أقبل على عملك، قلت: ال شيء، 
على عملي. فلما أمسيت مجعت ما كان عندي حىت أتيت رسول هللا صلى ، فسكت عنه مث أقبلت 

هللا عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه، فقلت: بلغين أنك رجل صاحل وأن 
معك أصحااب لك أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة من طعام يسري فجئتكم 
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كلوا، « : 12»قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]ْلصحابه[ إليه، ف« 11»فقربت  -به وهو ذا
وأمسك يده وأيب أن أيكل؛ فقلت يف نفسي: هذه واحدة من صفة فالن، مث رجعت؛ فتحول رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة، فجمعت
__________ 

 « .إين لفي رأس عذق لسيدي أعمل له فيه بعض العمل»( يف السرية 1 -1)
قال ابن هشام: قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم »( يف السرية 2)

 « .بن احلاف بن قضاعة أم اْلوس واخلزرج
 « .وهللا إهنم اآلن»( يف السرية 3)
 والتصحيح من السرية.« ملنقصون»( يف ف 4)
عرواء الرعدة من الربد واالنتفاض، قال ابن هشام: ال -أخذتين العرواء»( كذا يف ف، ويف السرية 5)

 « .فإن كان م ِ ذلك عرق فهي الرحضاء، وكالمها ممدود
 « .سأسقط»( كذا، ويف السرية 6)
 « .سيدي»( زيد يف السرية 7)
 كذا.« فىت»( ويف ف 8)
 « .فلكمين لكمة شديدة»، ويف السرية « ضربته»( يف ف 9)
 « .أستثبته عما قالإمنا أردت أن »( كذا يف ف، ويف السرية 10 -10)
 « .فقربته»( يف السرية 11)
 ( من السرية.12)

(1/246) 

 

شيئا مث جئته فسلمت عليه فقلت: هذا شيء كان ِل وأحببت أن أكرمك وهو هدية أهديها لك  
كرامة ليست بصدقة، فإين رأيتك ال أتكل الصدقة، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحابه 

قلت يف نفسي: هااتن اثنتان، مث رجعت فمكثت شيئا مث جئته وهو ببقي ِ فأكلوا وأكل معهم؛ ف
مرتداي بواحدة ومتزرا ابْلخرى، « 2»، مشى م ِ جنازة وحوله أصحابه، وعليه مشلتان « 1»الغرقد 

عليه، مث حتولت حىت قمت وراءه ْلنظر يف ظهره، فعرف رسول هللا صلى هللا عليه « 3»فسلمت 
، فقال بردائه فألقاه عن ظهره، فنظرت إىل اخلامت بني كتفيه  « 4»[ أنظر وأثبته وسلم إين إمنا أريد ]أن
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كما وصفه ِل صاحيب، فأكببت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقّبل موض ِ اخلامت من ظهره 
، فتحولت عنه فجلست بني يديه وقصصت عليه قصيت وشأين « حتول عين»وأبكي، فقال: 

 صلى هللا عليه وسلم وأحب أن يسم ِ ذلك أصحابه، مث أسلمت وحديثي، فأعجب رسول هللا
ومكثت مملوكا حىت مضى شأن بدر وشأن أحد، وشغلين الرق فلم أشهد جمام ِ النيب صلى هللا عليه 

، فسألت صاحيب الكتابة، فلم « كاتب نفسك»وسلم. مث قال ِل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
وتلك أربعة آالف؛ فقال  -له ثالمثائة خنلة وأربعني أوقية ورق« 5»أزل حىت كاتبين على أن أيف 

، فأعانين الرجل بقدر « أعينوا أخاكم ابلنخل« : »6»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]ْلصحابه[ 
والثمان واْلرب ِ « 7»ما عنده، منهم من يعِطيين العشرين والثالثني والعشرة واخلمس والست والسب ِ 

 اذهب فإذا»، فقال ِل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 8»والثالث حىت مجعتها 
__________ 

 « .بنقي ِ الغرقد»( من السرية، ويف ف 1)
 « .علّي مشلتان ِل»( كذا، ويف السرية والتهذيب 2)
 « .فسلمنا»( من السرية، ويف ف 3)
 « .عرف أين أستثبت يف شيء وصف ِل»( ويف السرية 4)
 مصحفا.« أخي»( وق ِ يف ف 5)
 ( زيد من السرية.6)
 كذا.« البس ِ»( يف ف 7)
فأعانوين ابلنخل، الرجل بثالثني ودية، والرجل بعشرين ودية، والرجل خبمس »( كذا، ويف السرية 8)

 « .عشرة ودية، والرجل بعشر، يعني الرجل بقدر ما عنده، حىت اجتمعت ِل ثالمثائة ودية

(1/247) 

 

« 2»فقمت يف تفقريها « 2»أان أضعها لك بيدي، « 1»فأتين حىت أكون « 1»أردت أن تضعها 
، وجاء أصحايب كل رجل مبا أعانين من النخل « 4»حىت فرغنا من شربا « 3»وأعانين أصحابه 

فوضعته، مث جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته، فخرج فجعلنا حنمل إليه النخل فيضعها 
اي »مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 6»راهم ، فما مات منها ودية؛ وبقيت الد« 5»بيده 

، فبينا « 8»أغنيك مبثل ما بقي من مكاتبتك « 7»سلمان! إذا مسعت بشيء قد جاءين ]فأتين[ 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم يف أصحابه إذ أاته رجل من أصحابه مبثل البيضة من ذهب 
]خذ هذه فأدها مما عليك » ول هللا صلى هللا عليه وسلم: ، فقال رس« 9»أصابا يف بعض املغازي 

 أين تق ِ هذه مما علّي من املال؟« 10»قال قلت: و[ « ! اي سلمان
حقهم « 12»عنك، فو الذي نفسي بيده! لقد وزنت هلم أربعني أوقية « 11»قال: إن هللا سيؤديها 

 مجيعا.
 ندق وما كان بعده من املغازي.وعتق سلمان وغزا م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخل

 كوتب عليه.« 14»وأداؤه مبا « 13»قال: يف أول هذه السنة كان فك سلمان من الرق 
__________ 

 « .فإذا فرغت فأتين أكن»، ويف السرية « حىت أتتيين فأكون»( يف ف 1 -1)
 « .تنقريها»ويف ف « ففقرت»( يف السرية 2 -2)
 « .أصحايب»( كذا، ويف السرية والتهذيب 3)
 كذا وهو غري واضح فحذفناها.« من شربا»( زيد يف ف 4)
 « .فجعلنا نقرب إليه الودى ويضعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده حىت فرغنا»( يف السرية 5)
فو الذي نفس سلمان بيده! ما ماتت منها ودية واحدة، فأديت النخل وبقي علّي »( يف السرية 6)

 « .املال
 « .فإذا فرغت فأتين»لعبارة اْلخرى ( من ا7)
 « .مكاتبك»( يف ف 8)
فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض »( كذا، ويف السرية 9)

 « .املعادن
 ( زيد من السرية.10)
 « .خذها فإن هللا سيؤدي با عنك»( كذا، ويف السرية 11)
 « .وقية»( من السرية، ويف ف 12)
 مصحفا.« الورق»( وق ِ يف ف 13)
 « .ما»( يف ف 14)
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 مث كانت غزوة ذات الرقاع يف احملرم
بن عفان يريد بين « 2»خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستخلف على املدينة عثمان « 1»

ناس فتقارب ال« 4»، فلقي با مجعا من غِطفان « 3»حمارب وبين ثعلبة من غِطفان، حىت نزل خنال 
ومل يكن بينهم حرب إال أن الناس قد خاف بعضهم من بعض، حىت صلى رسول هللا صلى هللا « 4»

ذات الرقاع ْلن اخليل كان فيها سواد « 5»عليه وسلم صالة اخلوف، وإمنا مسيت هذه الغزاة غزاة 
 « .6»وبياض فسميت الغزوة بتلك اخليل 

ون، فبينا جابر إذ أبِطأ عليه مجله فقال حلقه رسول مث انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلم
؟ قال: أبِطأ علي مجلي، « ما شأنك»قال: نعم، قال: « ! اي جابر»هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 

، فقال جابر: ولقد رأيتين أكفه عن « اركب»فحجنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبحجنه وقال: 
؟ « بكرا أم ثيبا»؟ قلت: نعم، قال: « اي جابر! تزوجت»قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ف

؟ قلت: إن ِل أخوات فأحببت أن أتزوج مبن « أفال جارية تالعبها وتالعبك»قلت: بل ثيبا، قال: 
 أما! إنك قادم»عليهن، قال: « 7»جيمعهن وميشِطهن وتقوم 

__________ 
الِطربي أيضا يف حوادث السنة الرابعة، ، وذكره « يف سنة أرب ِ» 134/ 2( يف سرية ابن هشام 1)

وأما الواقدي فإنه زعم أن غزوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات الرقاع  »، وفيه 39/ 3انظر 
 « .كانت يف احملرم سنة مخس من اهلجرة

قال ابن إسحاق: واستعمل على املدينة أابذر الغفاري، ويقال: عثمان بن »( ويف سرية ابن هشام 2)
 « .يما قال ابن هشامعفان، ف

 « .خنل»( من السرية، ويف ف 3)
 كذا.« فتهاربت»( من السرية، ويف ف 4 -4)
 كذا.« غزات»( يف ف 5)
وإمنا مسيت ذات الرقاع ْلن اجلبل الذي مسيت به ذات الرقاع » 39/ 3( كذا يف ف، ويف الِطربي 6)

وإمنا قيل هلا غزوة » 134/ 2 ويف السرية« جبل به سواد وبياض وَحرة فسميت الغزوة بذلك اجلبل
« ذات الرقاع ْلهنم رقعوا فيها راايهتم، ويقال ذات الرقاع شجرة بذلك املوض ِ يقال هلا ذات الرقاع

 .268/ 4انظر معجم البلدان 
 « .يقوم»( يف ف 7)

(1/249) 
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قدم  ؟ فقلت: نعم، فاشرتاه منه أبوقية، مث« أتبي ِ مجلك»مث قال: « ! فإذا قدمت فالكيس الكيس
؟ قلت: « اآلن قدمت»املدينة صلى هللا عليه وسلم، قال جابر: فوجدته عند ابب املسجد فقال: 

، فدخلت فصليت ركعتني، مث أمر بالال أن « فدع مجلك وادخل املسجد فصل ركعتني»نعم، قال: 
« 2»ادعوا ِل »ِل أوقية، فوزن ِل فأرجح يف امليزان، فانِطلقت حىت إذا وليت فقال: « 1»يزن 

« 3« »خذ مجلك ولك مثنه»، قلت: اآلن يرد علي اجلمل، وليس شيء أبغض إِل منه، قال: « جابرا
. 

__________ 
 مصحفا.« يذن»( وق ِ يف ف 1)
 « .ادعوين»( يف ف 2)
قال ابن إسحاق وحدثين وهب بن كيسان عن »( رويت هذه القصة يف سرية ابن هشام مبا نصه 3)

هما قال: خرجت م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل غزوة ذات جابر بن عبد هللا رضي هللا عن
الرقاع من خنل على مجل ِل ضعيف، فلما قفل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: جعلت الرفاق 

؟ قال « مالك اي جابر»َتضي وجعلت أختلف حىت أدركين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 
، قال: فأخنته وأانخ رسول هللا صلى هللا عليه « أخنه»مجلي هذا، قال: قلت: اي رسول هللا! أبِطأ يب 

، قال: ففعلت، قال: « أو اقِط ِ ِل عصا من شجرة -أعِطين هذه العصا من يدك»وسلم مث قال: 
فأخذها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنخسه با خنسات، مث قال: اركب، فركبت فخرج والذي 

أتبيعين »اهقة، قال: وحتدثت م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ِل: بعثه ابحلق يواهق انقته مو 
، قال قلت: « ال ولكن بعنيه»؟ قال قلت: اي رسول هللا! بل أهبه لك، قال: « مجلك هذا اي جابر

، قال قلت: ال، إذن تغبنين اي رسول هللا! قال: « قد أخذته بدرهم»فثمنيه اي رسول هللا! قال: 
ال قلت: ال؛ قال: فلم يزل يرف ِ ِل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مثنه حىت بلغ ؟ ق« بدرمهني»

؛ قال « قد أخذته»اْلوقية، قال فقلت: أفقد رضيت اي رسول هللا؟ قال: نعم، قلت: فهو لك، قال: 
؟ قال « أثيبا أم بكرا»؟ قال قلت: نعم اي رسول هللا! قال: « اي جابر! هل تزوجت بعد»مث قال: 

؟ قال قلت: اي رسول هللا! إن أيب أصيب يوم « أفال جارية تالعبها وتالعبك»ت: بل ثيبا، قال: قل
أصبت إن شاء »أحد وترك بنات له سبعا فنكحت امرأة جامعة جتم ِ رؤوسهن وتقوم عليهن، قال: 

ت هللا، أما إان لو قد جئنا صرارا أمران جبزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذاك ومسعت بنا فنفض
إهنا ستكون! فإذا أنت قدمت »، قال قلت: وهللا اي رسول هللا ما لنا من منارق، قال: « منارقها
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، قال: فلما جئنا صرارا أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبزور فنحرت، « فاعمل عمال كيسا
فحدثت وأقمنا عليها ذلك اليوم، فلما أمسى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل ودخلنا؛ قال: 

املرأة احلديث وما قال ِل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قالت: فدونك مس ِ وطاعة، قال: فلما 
أصبحت أخذت برأس اجلمل فأقبلت به حىت أخنته على ابب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: 

ما »ل فقال: مث جلست يف املسجد قريبا منه، قال: وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرأى اجلم
 ؟ قالوا: اي رسول هللا!« هذا

(1/250) 

 

 «1» مث كانت غزوة دومة اجلندل
وذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بلغه أن مجعا جتمعوا با، فغزاهم رسول هللا صلى هللا عليه 

« 3»بن عرفِطة « 3»املدينة سباع « 2»وسلم حىت بلغ دومة اجلندل فلم ير كيدا، واستخلف على 
 الغفاري، مث رج ِ إىل املدينة.

وتوفيت أم سعد بن عبادة وسعد م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدومة اجلندل، فلما رج ِ جاء 
، فقال سعد: اي رسول هللا! إن أمي أفتلتت « 4»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قربها وصلى عليها 

 « .نعم»عنها؟ قال: « 5»نفسها ومل توص أفأقضي 
لقمر يف مجادى اآلخرة، فجعلت اليهود يرمونه ابلشهب ويضربون ابلِطاس ويقولون: سحر وكسف ا

 القمر، فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الكسوف.
وبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن قريشا أصابتهم شدة حىت أكلوا الرمة، فبعث رسول هللا 

 م ِ عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم بن حريش. صلى هللا عليه وسلم بشيء من الذهب إليهم
مث قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفد من مزينة، وهو أول وفد قدم عليه يف رجب وفيهم 

 بالل بن احلارث املزين يف رجال من مزينة، فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
 فرجعوا إىل بالدهم.« ! أنتم مهاجرون أينما كنتم»

__________ 
اي ابن أخي! خذ برأس »؟ قال: فدعيت له، قال فقال: « فأين جابر»هذا مجل جاء به جابر، قال: 

، قال: فذهبت معه فأعِطاين « اذهب جبابر فأعِطه أوقية»؛ ودعا بالال فقال له: « مجلك فهو لك
ىت أصيب أمس أوقية وزادين شيئا يسريا، قال: فو هللا ما زال ينمى عندي ويرى مكانه من بيننا ح
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 « .يعين يوم احلرة -فيما أصيب لنا
 « .غزوة دومة اجلندل يف شهر ربي ِ اْلول سنة مخس» 137/ 2( يف سرية ابن هشام 1)
 « .يف»( يف ف 2)
خِطأ؛ « مساع بن غِطرفة»، ويف ف 404/ 1واملغازي  43/ 3( من سرية ابن هشام والِطربي 3 -3)

 .63/ 3وله ترمجة يف اْلصابة 
 .147/ 8ْلصابة ( انظر ا4)
 كذا.« أفأوصي»، ويف اْلصل « أأقضيه» 84/ 6( يف هتذيب اتريخ ابن عساكر 5)

(1/251) 

 

اي حممد! أاتان رسولك فزعم « : 2»بن ثعلبة، بعثه بنو سعد بن بكر فقال « 1»مث قدم بعدهم ضمام 
قال: فمن خلق ، « هللا»، قال: فمن خلق السماء؟ قال: « صدق»أنك تزعم أن هللا أرسلك، قال: 

، قال: فمن جعل فيها هذه « هللا»اجلبال؟ قال: « 3»، قال: فمن نصب هذه « هللا»اْلرض؟ قال: 
، قال: فبالذي خلق « 6« »نعم»تعاىل أرسلك؟ قال: « 5»؛ آهلل « هللا»املناف ِ؟ قال: « 4»

« 9»هو هللا الذي « 9»اجلبال وجعل فيها هذه املناف ِ « 8»واْلرض ونصب « 7»السماوات 
، « 10»يومنا وليلتنا « 10»؛ قال: وزعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف « نعم»أرسلك؟ قال: 

قال: وزعم رسولك أن « 11»؛ « نعم»، قال: فبالذي أرسلك آهلل أمرك بذا؟ قال: « صدق»قال: 
 ، قال: فبالذي أرسلك آهلل« صدق»، قال: « 12»علينا صوم شهر رمضان يف سنتنا 

__________ 
ضمام بن ثعلبة السعدي من بين سعد بن بكر، وق ِ ذكره يف »وقال  271/ 3( ترمجة يف اْلصابة 1)

حديث أنس يف الصحيحني، قال: بينما حنن عند النيب صلى هللا عليه وسلم إذا جاء أعرايب فقال: 
بن  احلديث. وفيه أنه أسلم وقال: أان رسول من ورائي من قومي وأان ضمام -أيكم ابن عبد املِطلب

ثعلبة. وكان عمر بن اخلِطاب يقول: ما رأيت أحدا أحسن مسألة وال أوجز من ضمام بن ثعلبة. 
وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن سلمة بن كهيل وغريه عن كريب عن ابن عباس قال: بعث 

ومه  فذكره مِطوال ... وزعم الواقدي أن قد -بنو سعد ضمام بن ثعلبة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
 « .كان يف سنة مخس

 .63/ 3( ذكر ابن إسحاق هذه الوفادة إبسناده ابختالف يسري فراج ِ سرية ابن هشام 2)
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 ( ويف سنن النسائي كتاب الصيام: فيها.3)
 ( ليس يف النسائي.4)
 « .وهللا»( من سنن النسائي، ويف ف 5)
 ليست يف سنن النسائي.« هذه»( العبارة من هنا إىل 6)
 ائي: السماء.( يف النس7)
 ( زيد يف النسائي: فيها.8)
 ( يف النسائي: آهلل.9 -9)
 ( يف النسائي: كل يوم وليلة.10 -10)
قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك »( زيد يف النسائي 11)

 « .آهلل أمرك بذا؟ قال: نعم
 ( يف النسائي: كل سنة.12)

(1/252) 

 

وال « 3»بعثك ابحلق! ال أزيدن عليهن « 2»فو هللا الذي « 2»قال: « 1»ذا؟ قال: نعم، أمرك ب
« لئن صدق ليدخلن اجلنة»قال النيب صلى هللا عليه وسلم: « 4»، فلما قفا « 3»أنقص منهن شيئا 

 ! فأسلم ضمام ورج ِ إىل قومه ابْلسالم.
 

 مث غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة املريسي ِ
، « 7»قريب من الفرع « 6»ماء هلم « 6»، قصد بين املصِطلق من خزاعة على « 5» شعبان يف

احلارث ابن أيب ضرار، تزوجها « 9»، وكان فيمن سىب جويرة بنت « 8»فقتل منهم رجاهلم وسباهم 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وجعل صداقها أربعني أسريا من قومها.

 ة، فأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلناس على التماسهيف هذه الغزوة سقط عقد عائش
__________ 

قال: وزعم رسولك أن علينا احلج من استِطاع إليه سبيال، قال: صدق، قال: »( زيد يف النسائي: 1)
 « .فبالذي أرسلك آهلل أمرك بذا؟ قال: نعم

 ( يف النسائي: فو الذي.2 -2)
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 ص.( يف النسائي: شيئا وال أنق3 -3)
 ( يف النسائي: وِل.4)
قال ابن إسحاق: مث غزا بين املصِطلق من خزاعة يف شعبان سنة ست، » 168/ 2( يف السرية 5)

كذا يف « وقال ابن هشام: واستعمل على املدينة أاب ذر الغفاري، ويقال: منيلة بن عبد هللا اللثي
لى هللا عليه وسلم يوم يف سنة مخس خرج رسول هللا ص» 404/ 1. ويف املغازي 63/ 3الِطربي 

 « .االثنني لليلتني خلتا من شعبان
 خِطأ.« ما بم»( من السرية، ويف ف 6 -6)
 « .بني الفرع واملريسي ِ ساعة من النهار» 363( يف معجم البلدان 7)
وقتل عشرة منهم وأسر سائرهم، وسىب رسول » 407/ 1كذا، ويف املغازي « نساءهم»( يف ف 8)

 « .وسلم الرجال والنساء والذريةهللا صلى هللا عليه 
ملا غزا النيب صلى هللا عليه وسلم بين املصِطلق غزوة »وفيه  43/ 8( هلا ترمجة يف اْلصابة 9)

املريسي ِ يف سنة مخس أو ست وسباهم وقعت جويرية وكانت حتت مساف ِ بن صفوان املصِطلقي يف 
الحة ال يراها أحد إال أخذت سهم اثبت بن قيس ... فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة م

 « .بنفسه فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تستعينه يف كتابتها

(1/253) 

 

ما هي « : 2»بن حضري « 1»وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد 
 أبول بركتكم اي آل أيب بكر! فبعثوا العري اليت كانت عليه، فوجدوا العقد حتته.

 الِطائي بشريا إىل املدينة بفتح املريسي ِ.« 3»وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب منلة 
 

 «4» مث غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة اخلندق
« 5»وكان من شأهنا أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا أجلى بين النضري خرج نفر من اليهود فيهم 

النضري « 8»وكنانة بن الربي ِ « 8»بن قيس الوائلي « 7» بن أخِطب النضري وهوذة« 6»حي 
ودعوهم « 10»يف نفر من بين النضري وبين وائل وحزبوا اْلحزاب حىت قدموا على قريش مكة « 9»

حىت نستأصله « 11»إىل حرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقالوا: إان سنكون معكم ]عليه[ 
أصبحنا خنتلف « 12»يهود! إنكم أهل الكتاب والعلم مبا ومن معه، فقالت هلم قريش: اي معشر ال
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 خري أم دينه؟ قالوا: بل« 13»أفديننا « 13»فيه حنن وحممد، 
__________ 

أسيد بن احلضري بن مساك، اْلنصاري، وكان ممن ثبت يوم »وفيه  48/ 1( له ترمجة يف اْلصابة 1)
نعم الرجل »ى هللا عليه وسلم قال: أحد وجرح يومئذ سب ِ جراحات، عن أيب هريرة أن النيب صل

 « .أسيد بن حضري
 « .حضر»( يف ف 2)
خِطأ؛ قال ابن حجر: امسه عمار بن معاذ بن زرارة، « أاب َتلة»، ويف ف 195/ 7( من اْلصابة 3)

 اْلنصاري الظفري، شهد بدرا م ِ أبيه، وشهد أحدا وما بعدها.
 .138/ 2والسرية  43/ 3 انظر الِطربي -( كانت هذه الغزوة يف شوال سنة مخس4)
 « .سالم بن أيب احلقيق النضري و»والسرية  44/ 3( زيد يف الِطربي 5)
 .441/ 2، والتصحيح من الِطربي والسرية واملغازي « حي»( يف ف 6)
 « .هودة»( من الِطربي والسرية واملغازي، ويف ف 7)
« كنانة بن أيب احلقيق»املغازي ويف « بن أيب احلقيق»( من الِطربي والسرية، وزيد بعده فيهما 8 -8)

 كذا خِطأ.« عمرو بن كنانة بن الربي ِ»ويف ف 
 « .وأبو عامر الراهب»، ويف املغازي « وعمار الوائلي»( زيد يف الِطربي والسرية 9)
 « .مبكة»( هكذا يف ف والسرية، ويف الِطربي 10)
 ( زيد من الِطربي والسرية.11)
 .« ملا»( من الِطربي والسرية، ويف ف 12)
 « .فديتنا»( من الِطربي والسرية، ويف ف 13 -13)

(1/254) 

 

دينكم، وأنتم أوىل ابحلق منه؛ فلما قالوا ذلك لقريش نشِطوا ملا دعوهم إليه من حرب رسول هللا 
، مث خرجوا حىت جاءوا غِطفان « 3»]له[ « 2»لذلك واتعدوا « 1»صلى هللا عليه وسلم وأمجعوا 

عوهم إىل حرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأخربوهم أن ، فد« 3»قيس ]عيالن[ « 4»من 
 معهم على ذلك.« 6»على ذلك وأمجعوا « 5»قريشا قد اتبعوهم 
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 وخرجت قريش
قائدها عيينة ابن حصن « 3»، غِطفان ]و[ « 7»قائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت « 3»]و[ 

 بن رخيلة. «9»، وكان قائد أشج ِ مسعود « 8»بن حذيفة بن بدر الفزاري 
، فأشار عليه سلمان « 10»فلما مس ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبمرهم استشار املسلمني 

بضرب اخلندق على املدينة، وهي أول غزوة غزاها سلمان م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 « .12»إىل انحية راتج « 11»فخندق على املدينة فيما بني املذاد 

__________ 
 « .واجتمعوا»ويف السرية « فأمجعوا»ا يف ف، ويف الِطربي ( كذ1)
 ( من الِطربي والسرية، ويف ف بال نقط.2)
 ( زيد من الِطربي والسرية.3)
 خِطأ.« بن»( من الِطربي والسرية، ويف ف 4)
 كذا.« ابيعوهم»( من الِطربي والسرية، ويف ف 5)
 « .فاجتمعوا»( يف السرية 6)
 « .أخرجت» ( من الِطربي والسرية، ويف ف7)
واحلارث بن عوف بن أيب حارثة املري يف »وزاد بعده فيهما « يف بين فزارة»( يف الِطربي والسرية 8)

 « .بين مرة
 « .مسعر»، ويف السرية 443/ 2( هكذا يف الِطربي واملغازي 9)
 كذا.« املسلمون»( يف ف 10)
موض ِ » 433/ 7ان ؛ ويف معجم البلد445/ 2والتصحيح من املغازي « املرام»( يف ف 11)

« ابملدينة حيث حفر اخلندق النيب صلى هللا عليه وسلم ... وقيل املذاد واد بني سل ِ وخندق املدينة
. 
أطم من آطام اليهود ابملدينة » 203/ 4والتصحيح من املغازي؛ ويف املعجم « راب ِ»( يف ف 12)

 « .وتسمى الناحية به، له ذكر يف كتب املغازي واْلحاديث

(1/255) 

 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 وأقبلت قريش
ومن اتبعهم من « 2»يف عشرة آالف رجل من أحابيشهم « 1»حىت نزلت مبجتم ِ اْلسيال من رومة 

 إىل جانب أحد.« 3»أهل كنانة وأهل هتامة، وأقبلت غِطفان حىت نزلوا بذنب نقمى 
 -واستخلف على املدينة ابن أم مكتوم وذلك يف شهر شوال -وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

حىت جعل سلعا وراء ظهره واخلندق بينه وبني القوم، وهو يف ثالثة آالف من املسلمني، وخرج حي 
حىت ابيعه « 6»صاحب بين قريظة، فلم يزل ]يفتله[ « 5»بن أخِطب حىت أتى كعب بن أسد « 4»

 على ذلك.
__________ 

/ 4املعجم  ويف« دومة» 46/ 3، ويف ف والِطربي 140/ 2والسرية  444/ 2( من املغازي 1)
 « .رومة: أرض ابملدينة بني احلرف وزغابة، نزهلا املشركون عام اخلندق» 336

 « .أحابيشها»( من الِطربي والسرية، ويف ف 2)
نقمى ابلتحريك والقصر من النقمة موض ِ من أعراض املدينة كان » 310/ 8( يف معجم البلدان 3)

خلندق ومن تبعها من أهل ْند حىت نزلوا آلل أيب طالب؛ قال ابن إسحاق: وأقبلت غِطفان يوم ا
 « .بذنب نقمى إىل جنب أحد

 « .حي»( من املراج ِ كلها، ويف ف 4)
 « .القرظي»( زيد يف الِطربي 5)
وكان قد وادع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على »( من الِطربي والسرية والعبارة فيهما كما يلي 6)

ب حبي بن أخِطب أغلق دونه حصنه، فاستأذن عليه قومه وعاهده على ذلك وعاقده، فلما مس ِ كع
فأيب أن يفتح له، فناداه حي: اي كعب! افتح ِل، قال: وحيك اي حي، إنك أمر مشؤوم، إين قد 

عاهدت حممدا فلست بناقض ما بيين وبينه، ومل أرمنه إال وفاء وصدقا، قال: وحيك! افتح ِل 
دوين إال على جشيشتك أن آكل معك منها، أكلمك، قال: ما أان بفاعل، قال: وهللا إن أغلقت 

فاحفظ الرجل؛ ففتح له فقال: وحيك اي كعب! جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على 
قادهتا وسادهتا حىت أنزلتهم مبجتم ِ اْلسيال من رومة وبغِطفان على قادهتا وسادهتا حىت أنزلتهم 

ربحوا حىت يستأصلوا حممدا ومن معه، فقال بذنب نقمى إىل جانب أحد، قد عاهدوين وعاقدوين أال ي
له كعب بن أسد: جئتين وهللا بذل الدهر جبهام قد هراق ماءه يرعد ويربق ليس فيه شيء، وحيك! 

فدعين وحممدا وما أان عليه، فلم أر من حممد إال صدقا ووفاء؛ فلم يزل حي بكعب يفتله يف الذروة 
 وميثاقا لئن رجعت قريش وغِطفان ومل يصيبوا والغارب حىت مسح له على أن أعِطاه عهدا من هللا
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حممدا أن أدخل معك يف حصنك حىت يصيبين ما أصابك، فنقض كعب بن أسد عهده وبرىء مما كان 
 « .عليه فيما بينه وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

(1/256) 

 

 بن رواحة وخوات بن مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد هللا
جبري يستخربون خرب كعب بن أسد أهم على وفاء أم ال، فمضوا إليه فسألوه، فقال: ال عهد بيننا 

 وبني حممد، مث رجعوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربوه.
ل وعشرين ليلة. مث قا« 2»بضعا « 1»حبذاء املشركني « 1»فأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

؟ فقال الزبري: أان، مث قال النيب صلى هللا عليه « من أيتيين خبرب القوم»النيب صلى هللا عليه وسلم: 
ومل يكن بينهم حرب إال الرمي ابلنبل، غري « . 3»، وإن حوارّي الزبري « إن لكل نيب حواراي»وسلم: 

بين عامر « 7»قيس أخو « 6»عبدود بن ]أيب[ « 5»من قريش منهم عمرو بن « 4»أن فوارس 
بن مرداس « 8»وعكرمة بن أيب جهل املخزومي وهبرية بن أيب وهب املخزومي وضرار بن اخلِطاب 

وتلبسوا وخرجوا على خيلهم ومروا مبنازل كنانة، مث أقبلوا « 10»، قد هتيأوا للقتال « 9»احملاريب 
دة ما كانت العرب املكي« 11»خبيلهم حىت وقفوا على اخلندق، فلما رأوه قالوا: وهللا إن هذه 

يف « 13»وجالت « 12»تكيدها! مث أتوا مكاان من اخلندق ضيقا فضربوا خيلهم، فاقتحمت منه 
 بني اخلندق« 14»السبخة 

__________ 
 .141/ 2وانظر السرية « وأقام املشركون عليه» 47/ 3( يف الِطربي 1 -1)
 « .بض ِ»( من السرية والِطربي، ويف ف 2)
 « .وابن عميت» 457/ 2( زيد يف املغازي 3)
 .142/ 2والسرية  48/ 3والتصحيح من الِطربي « فوارسا»( يف ف 4)
 خِطأ.« و»، ويف ف 48/ 3والِطربي  142/ 2( من السرية 5)
 ( زيد من الِطربي والسرية.6)
 ( من الِطربي والسرية، ويف ف: أحد.7)
 كذا.« احلرث»( من السرية والِطربي، ويف ف 8)
 « .أخو بين احملارب»( يف السرية والِطربي 9)
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 « .القتال»( من الِطربي، ويف ف 10)
 ، والتصحيح من الِطربي والسرية.« هذا»( يف ف 11)
 « .فيه»( من السرية والِطربي، ويف ف 12)
 « .فجالت بم»خِطأ. ويف السرية والِطربي « حالت»( يف ف 13)
 « .السحنة»( من السرية والِطربي، ويف ف 14)

(1/257) 

 

« 1»هم املسلمون خرج علي بن أيب طالب يف نفر من املسلمني حىت أخذ عليهم وسل ِ. فلما رآ
حنوهم، وكان عمرو بن عبدود فارس « 2»وأقبلت الفوارس تعنق « 1»املوض ِ الذي منه اقتحموا 

؛ « 4»ومل يشهد أحدا، فخرج عام اخلندق معلما لريى مشهده « 3»قريش وقد كان قاتل يوم بدر 
، قال: ومل « 6»قال علي بن أيب طالب: اي عمرو! إين أدعوك إىل الرباز « 5»فلما وقف هو وخيله 

اي ابن أخي؟ فو هللا: ما أحب أن أقتلك! قال علي: لكين وهللا أحب أن أقتلك! فحمى عمرو عند 
ذلك واقتحم عن فرسه وعقره مث أقبل إىل علي، فتنازال وجتاوال إىل أن قتله علي وخرجت ]خيله[ 

 خلندق.منهزمة من ا« 7»
وحبس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الظهر والعصر واملغرب والعشاء، وذلك بعد أن كفوا،  

 « .8»كما قال هللا تعاىل: وََكَفى اَّللَُّ اْلُمْؤِمِننَي اْلِقتاَل 
بن معاذ بسهم « 10»، ورمي سعد « 9»ومل يقتل من املسلمني غري ستة نفر: كعب بن زيد الدنباين 

 بن أوس بن« 11»، وعبد هللا بن سهل، وأنس فقِط ِ أكحله
__________ 

 « .الثغرة اليت أقحموا منها»( يف السرية والِطربي 1 -1)
 « .حتفق»( من السرية والِطربي، ويف ف 2)
 « .حىت أثبتته اجلراحة»( زيد يف الِطربي والسرية 3)
 « .مكانه»خِطأ، ويف الِطربي والسرية « مسهده»( يف ف 4)
قال: من يبارز؟ فربز له علي ابن أيب طالب فقال له: اي عمرو! إنك قد كنت »رية ( زيد يف الس5)

عاهدت هللا مبا يدعوك رجل من قريش إىل إحدى خلتني إال أخذهتا منه، قال له: أجل، قال له علي: 
 انظر الِطربي أيضا.« فإين أدعوك إىل هللا وإىل رسوله وإىل اْلسالم! قال: ال حاجة ِل بذلك
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 لِطربي والسرية: النزال.( يف ا6)
 « .خيلهم»( من الِطربي، ويف السرية 7)
 .25آية  33( سورة 8)
كعب بن زيد بن قيس بن مالك بن كعب » 303/ 5، ويف اْلصابة « اْلنصاري»( كذا، ولعله 9)

 « .بن حارثة ابن دينار بن النجار اْلنصاري ... 
 مصحفا.« سهد»( وق ِ يف ف 10)
 .68/ 1واْلصابة  495/ 1يح من املغازي ( يف ف: أنيس، والتصح11)

(1/258) 

 

 بن النعمان بن خنساء، وثعلبة بن غنمة، وقتل من املشركني مجاعة.« 1»عتيك، والِطفيل 
مث إن نعيم بن مسعود اْلشجعي أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: اي رسول هللا! إين أسلمت 

 ت، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:وإن قومي ال يعلمون إبسالمي فمرين مبا شئ
، فخرج نعيم حىت أتى بين « 3« »، فإن احلرب خدعة« 2»إمنا أنت فينا رجل واحد فخّذل عنا »

قريظة وكان هلم ندميا يف اجلاهلية فقال: اي معشر قريظة! إنكم قد عرفتم وّدي لكم وخاصة ما بيين 
ليسوا  « 5»وغِطفان قد جاءوا حلرب حممد وإهنم  ، قال: فإن قريشا« 4»وبينكم، قالوا: صدقت 

، وإن قريشا « 9»أن تتحولوا عنه « 8»]على[ « 7»، البلد بلدكم ال تقدرون « 6»كهيئتكم 
وخلوا بينكم وبني « 10»إن وجدوا فرصة أشهروها، وإن كان غري ذلك هربوا « 10»وغِطفان 

« 12»نهم رهنا من أشرافهم يكونون ، فال تقاتلوا م ِ القوم حىت أتخذوا م« 11»الرجل ببلدكم 
 «13»على أن يقاتلوا م ِ القوم « 13»أبيديكم 

__________ 
 تصحيف.« للِطفيل»( يف ف 1)
 « .إن استِطعت» 50/ 3( زيد يف الِطربي 2)
 « .خداع»، ويف ف 144/ 2( من الِطربي والسرية 3)
 « .لست عندان مبتهم»( زيد يف الِطربي والسرية 4)
 « .د ظاهرَتوهم عليه وإن قريشا وغِطفانوق»( يف الِطربي 5)
 « .كأنتم»مصحفا، ويف السرية « كمتكم»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 6)
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 « .ال تقدروا»؛ ويف ف « به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم»( من الِطربي والسرية، وفيهما قبله 7)
 ( زيد من الِطربي والسرية.8)
 .« حتولوا منه إىل غريه»( يف الِطربي والسرية 9)
( يف الِطربي: أمواهلم وأبناؤهم ونساؤهم وبلدهم بغريه، فليسوا كهيئتكم، إن رأوا هنزة 10 -10)

 انظر السرية أيضا. -« وغنيمة أصابوها، وإن كان غري ذلك حلقوا ببالدهم
 « .وال طاقة لكم به»( زيد يف الِطربي والسرية 11)
 « .يكونوا»( يف ف 12)
ثقة لكم على »ويف السرية « كم على أن يقاتلوا معكم حممداثقة ل» 51/ 3( يف الِطربي 13 -13)

 « .أن تقاتلوا معهم حممدا

(1/259) 

 

حىت أتى قريشا وأاب سفيان فقال: « 1»حىت تناجزوه، فقالوا: قد أشرت برأي ونصح. مث خرج نعيم 
، قد رأيت أن حقا علّي أن أبلغكموه « 2»إنكم قد عرفتم ودي لكم « ! 1»اي معشر قريش 

، قالوا: نفعل، قال: إن معشر اليهود قد ندموا على ما صنعوا فيما « 3»أنصح لكم فاكتموه علّي و 
بينهم وبني حممد وقد أرسلوا إليه أان قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك منا أن أنخذ من القبيلتني 

« 6»أعناقهم مث نكون معك على من « 5»فتضرب « 4»من قريش وغِطفان رجاال من أشرافهم 
« 8»إليكم اليهود يلتمسون رهنا فال تدفعوا إليهم « 7»بقي منهم، فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعث 

. 
فقال: اي معشر غِطفان! إنكم أصلي وعشرييت وأحب الناس إِّل « 9»مث خرج حىت أتى غِطفان 

 ، قال: فاكتموا علّي، قالوا:« 11»وال أراكم تتهموين، قالوا: صدقت « 10»
مثل ما قال لقريش يف شأن بين قريظة وحذرهم مثل الذي حذرهم. فلما كانت ليلة  نفعل، فقال هلم

أرسل أبو سفيان عكرمة بن أيب جهل يف نفر معه من رؤوس غِطفان إىل بين قريظة « 12»السبت 
 «13»فقالوا: لسنا بدار مقام، قد هلك الكراع 

__________ 
شا فقال ْليب سفيان بن حرب ومن معه حىت أتى قري» 193/ 2( كذا يف ف، ويف السرية 1 -1)

 « .من رجال قريش
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 « .وفراقي حممدا»( زيد يف الِطربي والسرية 2)
 « .عين»( يف السرية والِطربي 3)
 « .فنعِطيكهم»( زيد يف السرية 4)
 « .فنضرب»( من السرية، ويف ف 5)
 « .ما»( من السرية والِطربي، ويف ف 6)
 « .بعثت»( يف الِطربي 7)
 « .منكم رجال واحدا»لسرية والِطربي ( زيد يف ا8)
 خِطأ.« غِطفا»( يف ف 9)
 خِطأ.« أتى»( يف ف 10)
 « .ما أنت عندان مبتهم»( زيد يف السرية 11)
 « .من شوال سنة مخس وكان من صن ِ هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم أن»( زيد يف السرية 12)
 « .اخلف»( كذا يف ف، ويف السرية 13)

(1/260) 

 

أن غدا السبت « 2»حممدا ونفرغ مما بيننا وبينه؛ فأرسلوا « 1»فاغدوا للقتال حىت نناجز  واحلافر،
رهنا من « 5»فيه، ولسنا م ِ ذلك ابلذي نقاتل معكم حىت تعِطوان « 4»وهو يوم ال نعمل « 3»

إىل « 7»إن اشتدت أن تتشمروا « 6»أشرافكم يكونون عندان حىت نناجز حممدا، فإان خنشى احلرب 
م وترتكوان؛ فلما رج ِ عكرمة إىل قريش وغِطفان مبا قالت بنو قريظة قالوا: وهللا! إن الذي بالدك

جاءكم به نعيم بن مسعود حلق، فأرسلوا إىل بين قريظة أان وهللا ال ندف ِ إليكم رجال واحدا! فإن كنتم 
ما يريد القوم  «8»تريدون القتال فاخرجوا وقاتلوا، فقالت بنو قريظة: إن الذي ذكر لنا نعيم حلق، 

إىل بالدهم وخلوا « 9»إال أن يقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غري ذلك انشمروا « 8»
« 12»أان وهللا ال نقاتل معكم « 11»، فأرسلوا ]إىل قريش وغِطفان[ « 10»بينكم وبني الرجل 

وتكفأ قدورهم « 15»آنيتهم « 14»وبعث هللا على املشركني رحيا تِطرح « . 13»حىت تعِطوان رهنا 
 يف يوم شديد الربد، فلما انتهى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما

__________ 
 « .تناجز»( من السرية، ويف ف 1)
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 « .إليهم»( زيد يف السرية 2)
 « .إن اليوم يوم السبت»( يف السرية 3)
 « .يعمل»( من السرية، ويف ف 4)
 « .تقِطعوان»( من السرية، ويف ف 5)
 مصحفا.« العرب»( من السرية، ووق ِ يف ف 6)
 ، وانشمر وتشمر مبعىن.« إن تنشمروا»( يف السرية 7)
 « .ما يريدوا»( من السرية، ويف اْلصل 8 -8)
 « .نتشمروا»( من السرية، ويف ف 9)
 « .يف بلدكم»( زيد يف السرية 10)
 ( زيد من السرية.11)
 « .حممدا»( زيد يف السرية 12)
 « .فأبوا عليهم وخذل هللا بينهم»لسرية ( زيد يف ا13)
 خِطأ.« رحيا»( زيد يف اْلصل 14)
 « .( من السرية، ويف اْلصل: أبنيتهم15)

(1/261) 

 

اذهب فادخل بني القوم وانظر ما يقولون وال »دعا حذيفة بن اليمان، قال: « 1»اختلف من أمرهم 
اس، وقام أبو سفيان بن حرب وقال: اي ، فدخل حذيفة يف الن« أتتيين وذلك ليال -حتدثن شيئا حىت

معشر قريش! لينظر كل امرىء من جليسه؟ قال حذيفة: وأخذت رجال إىل جنيب وقلت له: من 
أنت؟ قال: أان فالن بن فالن، مث قال أبو سفيان: اي معشر قريش! إنكم وهللا! ما أصبحتم بدار 

، ولقينا من هذه « 2»عنهم الذي نكره مقام، لقد هلك الكراع واخلف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا 
، فارحتلوا « 6»تِطمئن لنا قدور « 5»بناء وال « 4»]لنا[ « 3»الريح ما ترون، وهللا! ما يستمسك 

مرحتل، مث قام إىل مجله وهو معقول فجلس عليه، مث ضربه فوثب به على ثالث، فما أطلق « 7»فإين 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أال حتدث شيئا عقاله إال وهو قائم؛ مث قال حذيفة: ولوال عهد 

حىت أتتيين لقتلته بسهمي؛ فرج ِ حذيفة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه اخلرب. فسمعت 
غِطفان مبا صنعت قريش فانشمروا راجعني إىل بالدهم، ورج ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل 
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 املدينة هو املسلمون ووضعوا السالح.
 

 ]غزوة بين قريظة[
 قد وضعتم السالح وأن»وقال: « 8»فلما كانت الظهر أتى جربيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

__________ 
 « .وما فرق هللا من مجاعتهم»( زيد يف السرية، 1)
 كذا.« ذكره»( من السرية، ويف ف 2)
 « .ما استمسك»، ويف ف « ال يستمسك»( يف السرية 3)
 لسرية.( زيد من ا4)
 وقد قدم فيه هذه اجلملة.« ما»( يف السرية 5)
 وقد أخره.« وال تقوم لنا انر»وزاد بعده « قدر»( يف السرية 6)
 « .إىل»( يف ف 7)
كما ثنا ابن َحيد قال ثنا سلمة قال حدثين حممد بن إسحاق عن » 52/ 3( زاد بعده يف الِطربي 8)

ى بغلة عليها رحالة عليها قِطيفة من ديباج فقال: ابن شهاب الزهري: معتجرا بعمامة من إستربق عل
 « .أقد وضعت السالح ... 

(1/262) 

 

فأذن مؤذن رسول هللا « ! مل تض ِ سالحها بعد، إن هللا أيمرك ابملسري إىل بين قريظة« 1»املالئكة 
عليه  صلى هللا عليه وسلم: أال! ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة، وخرج رسول هللا صلى هللا

؟ قالوا: « هل مر بكم أحد»قال: « 2»وسلم حيمل لواءه علي بن أيب طالب، فلما بلغ الصورين 
 نعم، مر بنا دحية الكليب على بغلة بيضاء، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

فسار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت نزل على بئر لبين قريظة يف انحية « ! ذاك جربيل»
ومل يصلوا العصر لقول رسول « 4»]اآلخرة[ « 3»، وتالحق به الناس، وأتى رجال بعد عشاء أمواهلم

، فحاصرهم رسول هللا « 5« »ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة»هللا صلى هللا عليه وسلم: 
صلى هللا عليه وسلم مخسا وعشرين ليلة حىت جهدهم احلصار، وقذف هللا يف قلوبم الرعب، وقد  

حي بن أخِطب قد دخل م ِ بين قريظة يف حصنهم حني رجعت قريش وغِطفان وفاء لكعب بن  كان
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أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غري منصرف عنهم حىت « 7»فلما تيقنوا « 7»، « 6»أسد 
 ابعث إلينا« 4»بعثوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]إن[ « 8»يناجزهم 

__________ 
ما وضعت املالئكة السالح وما رجعت اآلن إال من طلب القوم، إن »ل جربيل: ( ويف الِطربي: قا1)

 « .هللا أيمرك اي حممد ابلسري إىل بين قريظة ... إخل
 .399/ 5راج ِ معجم البلدان  -( موض ِ قرب املدينة2)
 « .فأتى رجال منهم من بعد العشاء»( يف السرية 3)
 ( زيد من السرية.4)
فشغلهم ما مل يكن هلم منه بد يف »وزاد بعده « أال ببين قريظة» 195/ 2( ويف سرية ابن هشام 5)

حىت أتتوا بين قريظة فصلوا العصر با »حربم وأبوا أن يصلوا لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 -، فما عابم هللا بذلك يف كتابه وال عنفهم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« بعد العشاء اآلخرة

 أبو إسحاق بن يسار عن معبد بن كعب ابن مالك اْلنصاري. قاله
 « .مبا كان عاهده عليه»وزيد يف السرية « وقال كعب بن سعد»( من السرية، ويف ف 6)
 « .فلما أيقنوا»( ويف السرية 7 -7)
قال كعب بن أسد هلم: اي معشر يهود! قد نزل بكم من »ما نصه  195/ 2( وزيد يف السرية 8)

رون وإين عارض عليكم خالال ثالاث فخذوا أيها شئتم، قالوا: ما هي؟ قال: نتاب ِ هذا اْلمر ما ت
الرجل ونصدقه، فو هللا لقد تبني لكم أنه لنيب مرسل وأنه للذي جتدونه يف كتابكم، فتأمنون على 

ل: دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم، قالوا: ال نفارق حكم التوراة أبدا وال نستبدل به غريه، قا
فإذا أبيتم على هذه فهلم فلنقتل أبناءان ونساءان مث خنرج إىل حممد وأصحابه رجاال مصلتني السيوف 

 مل نرتك
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، فأرسله رسول هللا صلى هللا « 2»لبابة بن عبد املنذر أخا بين عمرو بن عوف لنستشريه « 1»أاب 
وأشار  -على حكم حممد؟ قال: نعم« 4»زل اي أاب لبابة! أترى أن نن« : 3»عليه وسلم إليهم، فقالوا 

]على حكم سعد بن معاذ؟ فقال رسول هللا صلى « 6»ننزل « 5»بيده إىل حلقه أنه الذبح ]فقالوا[ 
 « .7« [ »انزلوا على حكمه»هللا عليه وسلم: 
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وأسد بن عبيد أسلموا فمنعوا دايرهم « 8»وأسد بن سعية « 8»ثعلبة بن سعية « 5»]مث إن[ 
اي رسول « : 9»فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اْلوس  وأمواهلم.

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أال ترضون أن« 10»هللا! إهنم موالينا دون اخلزرج 
__________ 

ى عليه، وإن وراءان ثقال حىت حيكم هللا بيننا وبني حممد، فإن هتلك هنلك ومل نرتك وراءان نسال خنش
نظهر فلعمري لنجدن النساء واْلبناء، قالوا: نقتل هؤالء املساكني! فما خري العيش بعدهم، قال: 

فإن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت وأنه عسى أن يكون حممدا وأصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا 
يه ما مل حيدث من كان قبلنا لعلنا نصيب من حممد وأصحابه غرة، قالوا تفسد سبتنا علينا وحندث ف

إال من قد علمت فأصابه ما مل خيف عليك من املسخ، قال: ما ابت رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة 
 « .واحدة من الدهر حازما ... 

 « .أبو»( من السرية، ويف ف 1)
 مصحفا.« تستنشره»، ووق ِ يف ف « يف أمران»( التصحيح من السرية وزيد بعده 2)
فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون يف وجهه فرق هلم »ة ( يف السري 3)

 « .وقالوا له
 « .تنزل»( من الِطربي، ويف ف 4)
 ( زيد من الِطربي.5)
 « .تنزل»( من الِطربي، ويف ف 6)
ت أين قال أبو لبابة: فو هللا! ما زالت قدماي من مكاهنما حىت عرف»( زيد يف السرية بعده ما نصه 7)

قد خنت هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، مث انِطلق أبو لبابة على وجهه ومل أيت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم حىت ارتبط يف املسجد إىل عمود من عمده وقال: ال أبرح من مكاين هذا حىت يتوب هللا 

 « .هللا ورسوله فيه أبدا علي مما صنعت، وعاهد هللا أن ال أطأ بين قريظة أبدا وال أرى يف بلد خنت
 « .سعيد»( من السرية والِطربي، ويف ف 8)
 « .فتواثبت اْلوس فقالوا»( ويف الِطربي 9)
 مصحفا.« اخلروج»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 10)
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؟ قالوا: بلى اي رسول هللا! قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « منكم« 1»حيكم فيكم رجل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقومه حني أصابه « 2»، وكان قال « معاذ فذاك إىل سعد بن»

 « :3»السهم 
، فلما حكمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « مين حىت أعوده« 4»يف خيمة قريب « 4»اجعلوه »

إىل رسول هللا صلى هللا عليه « 6»مث أقبلوا به « 5»يف بين قريظة أاته قومه فاحتملوه على َحار 
لم وهم يقولون: اي أاب عمرو! إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا والك مواليك لتحسن فيهم، وس

لسعد أن ال أتخذه يف هللا لومة الئم، فلما جاء سعد قال « 8»قال: قد آن « 7»فلما أكثروا عليه 
اب عمرو! إن رسول ، فقاموا إليه فقالوا: اي أ« قوموا إىل سيدكم»هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

، قال سعد: عليكم عهد هللا وميثاقه، إن احلكم فيكم « 9»هللا صلى هللا عليه وسلم قد والك احلكم 
ما حكمت، قالوا: نعم، قال: وعلى من كان ههنا يف هذه الناحية اليت فيها رسول هللا صلى هللا عليه 

، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وهو معرض عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إجالال له -وسلم
 وسلم:

، فقال سعد: فإين أحكم فيهم ]أبن تقتل الرجال وتقسم اْلموال وتسىب الذراري والنساء ... « نعم»
هللا من فوق « 11»حبكم « 10»لقد حكمت فيهم[ »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسعد: 

 مث قدم رسول« 13»يه وسلم يف دار ؛ فحبسهم رسول هللا صلى هللا عل« 12« »سبعة أرقعة
__________ 

 خِطأ.« رجال»( من الِطربي، ويف ف 1)
 « .وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قال لقومه ... »( كذا، ويف الِطربي 2)
 « .ابخلندق»( وزيد يف الِطربي 3)
 « .يف خيمة رفيدة»( كذا يف ف، ويف الِطربي 4 -4)
 « .له بوسادة من أدم وكان رجال جسيما قد وطأوا»( زيد يف الِطربي 5)
 « .معه»( يف الِطربي 6)
 « .فيه»( من الِطربي، ويف ف 7)
 يقال: آن يئني وأىن أيىن.« أىن»( يف الِطربي 8)
 « .مواليك لتحكم فيهم»( كذا يف ف، ويف الِطربي 9)
 ( زيد من الِطربي.10)
 خِطأ.« حيكم»( من الِطربي، ويف ف 11)
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 « .قال ابن إسحاق: مث استنزلوا»ي ِ؛ وزيد يف الِطربي ( أي مساوات، مج ِ رق12)
 « .يف دار ابنة احلارث امرأة من بين النجار»( كذا يف ف، ويف الِطربي 13)

(1/265) 

 

هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة. فلما قدمها خرج إىل سوق املدينة فحفر حفرا مث بعث إليهم وأمر 
، فلم يزل ذلك دأبم حىت فرغ منهم، فيهم « 1»تسعمائة بضرب أعناقهم وهم ما بني ستمائة إىل 

 حي بن أخِطب وكعب بن أسد.
مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسم أموال بين قريظة ونساءهم وأبناءهم على املسلمني، فكان 

 م ِ املسلمني ستة وثالثون فرسا، فأعِطى الفارس ثالثة أسهم:
الذي ليس له فرس سهم، وأخرج منها صلى هللا عليه « 2»للفرس سهمان ولصاحبه سهم، وللراجل 

نساء بين « 4»إحدى « 3»وسلم اخلمس، وقد قيل: إنه اصِطفى لنفسه رحيانة بنت عمرو بن خنافة 
 عمرو بن قريظة.

مث مات سعد بن معاذ، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغسله، فغسله أسيد بن حضري وسلمة 
 يف أكفانه على سريره، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بن سالمة بن وقش، مث وض ِ

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمام جنازة سعد حىت « ! اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ»
نفر: احلارث بن أوس وأسيد بن حضري وسلمة بن سالمة بن « 5»صلى عليه، ونزل يف حفرته أربعة 
 وقش وأبو انئلة مالك بن سالمة.

مث بىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بزينب ابنة جحش، فلما أصبح دعا القوم، فأصابوا من الِطعام 
مث خرجوا ونفر منهم عند النيب صلى هللا عليه وسلم فأطالوا القعود، وقام رسول هللا صلى هللا عليه 

ُتُموُهنَّ َمتاعاا وسلم فخرج حىت جاء عتبة حجرة عائشة مث رج ِ ونزلت آية احلجاب َوِإذا َسأَلْ 
 « .6»َفْسئَ ُلوُهنَّ ِمْن َوراِء ِحجاٍب 

__________ 
 « .وهم ستمائة أو سبعمائة»( كذا يف ف، ويف الِطربي 1)
 « .للرجل»( من الِطربي، ويف ف 2)
 -رحيانة بنت مشعون بن زيد، وقيل زيد بن عمرو بن قنافة»ويف اْلصابة « حذافة»( يف ف 3)

 « .اء املعجمة ... ابخل -ابلقاف، أو خنافة
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 « .أحد»( من الِطربي، ويف ف 4)
 « .أرب ِ»( يف ف 5)
 .53آية  33( سورة 6)
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 عبد هللا بن أنيس« 1»مث كانت سرية 
فصادفه « 5»مث اللحياين بعرنة « 4»سفيان بن خالد بن ملهم اهلذِل « 3»]خالد بن[ « 2»إىل 

النيب صلى هللا عليه وسلم. مث ركب رسول هللا صلى  ببِطن عرنة ومعه أحابيش، فقتله وَحل رأسه إىل
هللا عليه وسلم يف ذي احلجة إىل الغابة، فسقط عن فرسه فجحش شقه اْلمين، فخرج فصلى بم 

إمنا جعل اْلمام ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا رك ِ فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، »جالسا فقال: 
 « .6« »وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعني

فقال رسول هللا صلى هللا « 8»عامر بن صعصعة « 8»من « 7»دفت دافة « 7»ويف ذي احلجة 
ال يبقى عندكم من ضحاايكم بعد ثالثة شيء، أراد به صلى هللا عليه وسلم أن يوس ِ »عليه وسلم: 

وا بعد كلوا وادخر »ال سعة عنده، مث قال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 9»ذو السعة عمن 
 « .10« »ثالث

__________ 
 .358/ 2( راج ِ هلا سرية ابن هشام 1)
 خِطأ.« أيب»( يف ف 2)
 ( زيد من السرية.3)
 « .اهلالِل»( من السرية، ويف اْلصل 4)
 « .يعونه»( من السرية، ويف اْلصل 5)
 ، أخرجه عن أنس بن مالك ابختالف يسري.71( راج ِ املوطأ لإلمام مالك ص 6)
ويف جمم ِ حبار اْلنوار: « دقت داقة»، ويف اْلصل 51/ 6صحيح من مسند اْلمام أَحد ( الت7 -7)

والدافة قوم من اْلعراب يردون املصر، يريد أهنم قدموا املدينة عند اْلضحى فنهاهم عن إدخار 
 إخل. -حلومها ليتصدقوا با

 ( كذا، وما وجدان ترمجته فيما لدينا من املراج ِ.8 -8)
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 على من. ( كذا، ولعله:9)
عن عائشة قالت: دفت دافة من »، ومسند اْلمام أَحد وفيه 240/ 5( راج ِ السنن الكربى 10)

أهل البادية حضرة اْلضحى، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: كلوا وأدخروا لثالث، فلما كان بعد 
خذون منها ذلك قالوا: اي رسول هللا! كان الناس ينتفعون من أضاحيهم حيملون منها الودك، ويت

اْلسقية، قال: وما ذاك؟ قالوا: الذي هنيت عنه من إمساك حلوم اْلضاحي، قال: إمنا هنيت عنه 
 « .للدافة اليت دافت )كذا( ، فكلوا وتصدقوا أو ادخروا

(1/267) 

 

 السنة السادسة من اهلجرة
ثنا عبد الرزاق  ثنا سلمة بن شبيب« 2»حبران « 1»أخربان أبو عروبة احلسني بن حممد بن أيب معشر 

بن أاثل احلنفي أسر فكان النيب « 3»أان عبد هللا بن عمر عن سعيد املقربي عن أيب هريرة: أن مثامة 
 ؟« ما عندك اي مثامة»صلى هللا عليه وسلم يعوده يقول: 

، قال: فكان « 4»فيقول: إن تقتل تقتل ال َتن، وإن َتن َتن على شاكر، وإن ترد املال تعط 
ويقولون: ما نصن ِ بقتل هذا؟ فمر به النيب « 5»صلى هللا عليه وسلم حيبون الفداء  أصحاب النيب

صلى هللا عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتني، فقال النيب صلى هللا عليه 
 وسلم:

 « .حسن إسالم صاحبكم»
« 6»مة إىل القرطاء قال: يف أول هذه السنة بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حممد بن مسل

مثامة بن أاثل احلنفي فأمر به، فربط بسارية من سواري املسجد، فخرج إليه النيب صلى « 7»فأخذ 
« 9»تقتل « 8»؟ فقال: عندي اي حممد خري؛ إن تقتلين « ما عندك اي مثامة»هللا عليه وسلم فقال: 

منه ما شئت، « 11»تعط  على شاكر، وإن كنت تريد املال فسل« 10»ذا دم، وإن تنعم ]تنعم[ 
؟ قال له مثل « ما عندك اي مثامة»فرتكه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت كان الغد، مث قال: 

؟ فقال: « ما عندك اي مثامة»ذلك، فرتكه النيب صلى هللا عليه وسلم حىت كان بعد الغد فقال له: 
 ،« وا مثامةأطلق»عندي ما قلت لك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

__________ 
 كذا.« معسر»( يف اْلصل 1)
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 « .ْنران»( يف اْلصل 2)
 فراجعه. 211/ 1( له ترمجة يف اْلصابة 3)
 كذا.« تعِطا»( يف ف 4)
 خِطأ.« الفراء»، ويف اْلصل 365/ 2( من السرية 5)
 .173/ 2راج ِ املواهب اللدنية  -( القرطاء بِطن من بين بكر6)
 كذا.« فأخذه»( يف ف 7)
 « .تقتل»، ويف السرية 627/ 2( هكذا يف الصحيح للبخاري 8)
 « .بقتل»( يف اْلصل 9)
 ( زيد من صحيح البخاري.10)
 ( ليس يف الصحيح.11)

(1/268) 

 

 مث دخل املسجد فقال:« 1»فأطلق فانِطلق إىل خنل قريب من املسجد فاغتسل 
ما كان على « ! 2»يه وسلم[ ، اي حممد أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا ]صلى هللا عل

أبغض إِّل من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إِّل، وهللا! ما كان من « 3»اْلرض وجه 
إِّل، وهللا! ما كان من بلد أبغض « 4»دين أبغض إِّل من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله 

ِّل، وإن خيلك أخذتين وأان أريد العمرة فما بلدك أحب البالد إ« 5»إِّل من بلدك فقد أصبح اليوم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: « 7»ترى؟ فبشره « 6»

 « .9»أسلمت م ِ حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 8»صبوت، قال: ال ولكين 
« 11»الغمر فنذر « 10»ْلسدي سرية مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عكاشة بن حمصن ا

به القوم فهربوا، فنزل على مياههم وبعث الِطالئ ِ، فأصابوا عينا فدهلم على ماشيتهم، فساقوا مائيت 
 بعري إىل املدينة.

 إن الشمس»مث كسفت الشمس فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الكسوف وقال: 
__________ 

 خِطأ.« فاغتسل»( يف ف 1)
 « .وهللا»زيد يف الصحيح ( 2)
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 « .على وجه اْلرض»( من الصحيح، ويف ف 3)
 ( ليس يف الصحيح.4)
 ( ليس يف الصحيح.5)
 « .ذا»( زيد يف الصحيح 6)
 « .فسريه»( من الصحيح، ويف ف 7)
 « .ولكن»( يف الصحيح 8)
يب صلى هللا عليه وال وهللا ال أتتيكم من اليمامة حبة حنِطة حىت أيذن فيها الن»( زيد يف الصحيح 9)

 ورواه ابن هشام عن أيب هريرة ابختالف يسري.« . وسلم
قال الواقدي: يف هذه السنة يف شهر ربي ِ اآلخر منها بعث رسول هللا صلى هللا »( ويف الِطربي 10)

عليه وسلم عكاشة بن حمصن يف أربعني رجال الغمر فيهم اثبت بن أقرم وشجاع بن وهب فأغّذ السري 
ه فهربوا فنزل على مياههم وبعث الِطالئ ِ فأصابوا عينا فدهلم على بعض ماشيتهم ونذر القوم ب

 .550/ 2، وراج ِ املغازي « فوجدوا مائيت بعري فحدروها إىل املدينة
 كذا.« ندر»( من املغازي، ويف ف 11)

(1/269) 

 

 « .والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتمومها فصلوا
وهي بالد « 2»هللا صلى هللا عليه وسلم أاب عبيدة بن اجلراح إىل ذي ]القصة[  رسول« 1»وبعث 

فصلوا املغرب، وخرج أبو عبيدة يف أربعني رجال فساروا ليلتهم حىت أتوا ذا القصة  -بين ثعلبة وأمنار
عند الصبح، فأغاروا عليهم وهربوا يف اجلبال مث قدموا املدينة، فخمس رسول هللا صلى هللا « 3»
 ليه وسلم الغنيمة وقسم ما بقي على أصحابه.ع

إىل ذي القصة يف عشرة أنفس، « 5»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حممد بن مسلمة « 4»مث بعث 
حممد بن « 6»فخرج مائة من املشركني فكمنوا، فلما انم املسلمون خرجوا عليهم فقتلوهم، وانفلت 

 مسلمة جرحيا وحده.
« 9»ابجلموم « 8»صلى هللا عليه وسلم زيد بن حارثة إىل بين سليم  رسول هللا« 7»مث بعث « 7»

، مث سبق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني اخليل فكان « 10»وشاء وأسراء « 10»فأصاب نعما 
 أول سباق ابملدينة، مث سبق يف اخلف فكانت العضباء ال تسبق، فجاء أعرايب على قعود له
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__________ 
غزوة أيب عبيدة بن اجلراح إىل سيف »يف شهر ربي ِ اآلخر، ويف السرية » 83/ 3ي ( زيد يف الِطرب 1)

 « .البحر
 ( من الِطربي، وقد سقط من ف.2)
 كذا.« الفضة»( من الِطربي، ويف ف 3)
وفيها بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حممد بن مسلمة يف عشرة نفر » 82/ 3( ويف الِطربي 4)

القوم هلم حىت انم هو وأصحابه فما شعروا إال ابلقوم فقتل أصحاب حممد يف ربي ِ اْلول منها فكمن 
بن مسلمة وأفلت حممد جرحيا )قال الواقدي( وفيها أسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية أيب 

عبيدة بن اجلراح إىل ذي القصة يف شهر ربي ِ اآلخر يف أربعني رجال فساروا ليلتهم مشاة ووافوا ذا 
 « .ماية الصبح فأغاروا عليهم ... القصة م ِ ع

 ( يف اْلصل بياض بقدر كلمة، ومل يكن البياض يف الِطربي فلم هنتم به.5)
 « .وأفلت»( يف الِطربي 6)
 ( ما بني الرقمني بياض يف اْلصل.7 -7)
 « .سامل»( من الِطربي، ويف اْلصل 8)
 راج ِ معجم البلدان. -( أرض لبين سليم9)
 كذا.  -« شاة وآمنوا»اْلصل  ( من الِطربي، ويف10 -10)

(1/270) 

 

« 1»على هللا « 1»حق »فسبقه، فشق ذلك على املسلمني، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .شيء يف الدنيا إال وضعه« 2»أن ال يرتف ِ 

مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيد بن حارثة سرية إىل الِّطرف إىل بين ثعلبة يف مخسة عشر 
 «4»سار إليهم « 4»اْلعراب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 3»جال، فتحسس ر 

 « .6»بعريا من نعمهم ورجعوا إىل املدينة « 5»فاهنزموا، وأصاب املسلمون عشرين 
، فأسر مجاعة منهم أبو « 7»مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيضا زيد بن حارثة إىل العيص 

 « .8»استجار بزينب بنت النيب صلى هللا عليه وسلم، فأجارته العاص بن الربي ِ، ف
 ، فرج ِ منها بنعم وسيب.« 9»مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيدا أيضا إىل حسمى 
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وهي أخت عاصم بن اثبت بن أيب « 10»مث تزوج عمر بن اخلِطاب مجيلة بنت اثبت بن أيب اْلقلح 
ن عمر فِطلقها عمر، فتزوج با بعده زيد بن حارثة، فولد له ، فولد له منها عاصم ب« 10»اْلقلح 

 عبد الرَحن بن زيد، فهو أخو عاصم بن عمر ْلمه.
__________ 

 « .لك هلل»، ويف ف 402/ 1( من صحيح البخاري 1 -1)
 « .يرف ِ»( من الصحيح، ويف ف 2)
 كذا.« فحسس»( يف ف 3)
 « .سائرا هلم»( من الِطربي، ويف ف 4 -4)
 « .عشرون»لِطربي، ويف ف ( من ا5)
فأصاب امرأة من مزينة يقال هلا حليمة فدلتهم على حملة من حمال بين سليم، »( ويف الِطربي 6)

فأصابوا با نعما وشاء وأسراء، وكان يف أولئك اْلسراء زوج حليمة، فلما قفل مبا أصاب وهب رسول 
 « .هللا للمزينة زوجها ونفسها

فيها كانت سرية زيد بن حارثة إىل العيص يف مجادى اْلوىل منها، و » 83/ 3( كذا، ويف الِطربي 7)
وفيها أخذت اْلموال اليت كانت م ِ أيب العاص بن الربي ِ، فاستجار بزينب بنت النيب صلى هللا عليه 

 « .وسلم فأجارته
 خِطأ.« فأجرته»( من الِطربي، ويف ف 8)
 « .يف مجادى اآلخرة»( زيد يف الِطربي 9)
 « .اْلفلح»ويف ف ( من الِطربي، 10)

(1/271) 

 

يف مائة رجل إىل حي من بين سعد بن « 1»مث كانت سرية علي بن أيب طالب رضي هللا عنه إىل فدك 
 بكر.

النيب صلى هللا عليه وسلم « 3»فعممه « 2»مث كانت سرية عبد الرَحن بن عوف إىل دومة اجلندل 
سلم القوم، فتزوج عبد الرَحن َتاضر بنت فتزوج ابنة ملكهم، فأ« 4»إن أطاعوا هللا »بيده وقال: 

 ، وكان أبوها ملكهم.« 5»اْلصبغ 
مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد الرَحن بن عوف يف ثالثة أنفس لينظر إىل خيرب وما 
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 عليها أهلها، فمضى وجاءوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابخلرب.
ر رمضان، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستسقي مث أجدب الناس جداب شديدا يف أول شه

 بم، فصلى ركعتني وجهر ابلقراءة، مث استقبل القبلة وحول رداءه.
بن اْلكوع « 6»مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيد بن حارثة سرية إىل أم قرفة فسىب سلمة 

بيت من بيوهتم، وأمها أم قرفة يف « 9»حذيفة وجدها « 8»حارثة بنت مالك بن « 7»]وزيد بن[ 
 « .10»وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر 

__________ 
 خِطأ.« فرك»( من الِطربي، ويف ف 1)
 « .يف شعبان»( زيد يف الِطربي 2)
 « .فعمم»، ويف اْلصل 363/ 2( من السرية 3)
 « .أطاعوك»( يف الِطربي 4)
 .33/ 8وهلا ترمجة يف اْلصابة « اْلصب ِ»( من الِطربي، ويف ف 5)
وأما الرواية اْلخرى عن سلمة بن اْلكوع يف هذه السرية أن أمريها كان أاب بكر بن »( ويف الِطربي 6)

 « .أيب قحافة
 ( زيد من الِطربي.7)
 « .بين»( من الِطربي، ويف اْلصل 8)
 كذا.« وحدمها»( يف اْلصل 9)
ة بنت ربيعة بن بدر ويف الِطربي: وأسر أم قرفة وهي فاطم« زيد»( من الِطربي، ويف اْلصل 10)

وكانت عند مالك بن حذيفة بن بدر عجوزا كبرية وبنتا هلا ... فأمر زيد بن حارثة أن يقتل أم قرفة 
فقتلها قتال عنيفا ... مث قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اببنة أم قرفة ... وكانت ابنة أم 

 إخل. -انت يف بيت شرف من قومهاقرفة لسلمة بن عمرو بن اْلكوع كان هو الذي أصابا وك

(1/272) 

 

وبني أمج وعسفان « 2»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بين حليان حىت بلغ أمج « 1»مث خرج 
فوجدهم قد حذروا وَتنعوا يف رؤوس اجلبال، فلما رأى رسول هللا صلى « 3»بلد هلم يقال له ساية 

راكب من املسلمني وهو صائم وهم صوام حىت بلغ هللا عليه وسلم أنه قد أخِطأهم خرج يف مائيت 
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فأفِطر وأفِطر املسلمون معه مث رج ِ ومل ير كيدا، وجعل يقول يف « 4»عسفان وبلغ كراع الغميم 
رجوعه: آيبون اتئبون عابدون ولربنا حامدون، أعوذ ابهلل من وعثاء السفر وكآبة املنقلب، واحلور بعد 

 والولد. الكور، وسوء املنظر يف اْلهل واملال
بن بدر « 5»فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة وأقام أايما أغار عيينة بن حصن 

خيل من غِطفان على لقاح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلغابة وفيها رجل من « 6»الفزاري يف 
هللا صلى هللا عليه  ، فخرج رسول« 8»وامرأة، فقتلوا الرجل واحتملوا املرأة واللقاح « 7»بين غفار 

وسلم يف أثرهم حىت بلغ ذا قرد، واستخلف على املدينة ابن أم مكتوم، وتالحق به الناس، وأقام 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذي قرد يوما وليلة وصلى بم صالة اخلوف. مث رج ِ رسول هللا صلى 

املسلمني ابملدينة « 10»وكانت سرح  قافال إىل املدينة، وانقلب عيينة مبن معه،« 9»هللا عليه وسلم 
 ، فقدم مثانية نفر من عرينة فأسلموا، فبعثهم النيب صلى هللا عليه وسلم« 11»بذي قرد 

__________ 
قال أبو جعفر: وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مجادى اْلوىل على رأس »( ويف الِطربي 1)

 « .ستة أشهر من فتح بين قريظة
 .330/ 1راج ِ معجم البلدان  -أعراض املدينة ( هو بلد من2)
 كذا.« سائقة»( من الِطربي، ويف ف 3)
 « .العميم»( من الِطربي، ويف ف 4)
 « .حصني»، ويف ف 60/ 3( من الِطربي 5)
 « .على»( من الِطربي، ويف اْلصل 6)
 خِطأ.« عقار»( من الِطربي، ويف ف 7)
 « .يف اللقاح»( يف الِطربي 8)
 كذا.« بقية السرج»والسرية، وزيد يف ف  ( هكذا يف الِطربي9)
 « .سرج»( من الِطربي، ويف ف 10)
 « .اجلرد»( يف اْلصل 11)
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فشربوا من ألباهنا وأبواهلا، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا اْلبل، فبعث النيب « 1»إىل السرح 
شوال يف عشرين راكبا  الفهري سرية يف« 2»كرز بن جابر « 2»صلى هللا عليه وسلم يف طلبهم 

معهم قائفا، فأحدقوا بم حىت أخذوهم، وجاءوا بم النيب صلى هللا عليه وسلم وكانوا قد ارتدوا، 
وقِطعوا أيدي الرعاة وأرجلهم، ومسلوا أعينهم كما أمر به النيب صلى هللا عليه وسلم، وطرحوا يف احلرة 

 يستسقون فال يسقون.
وسلم غزوة بين املصِطلق، وذلك أنه بلغه أن بين املصِطلق جتمعوا مث غزا رسول هللا صلى هللا عليه 

وقائدهم احلارث بن أيب ضرار أبو جويرية بنت احلارث، فلما مس ِ بم رسول هللا صلى هللا عليه « 3»
وسلم خرج إليهم حىت لقيهم على ماء من مياههم يقال له املريسي ِ من انحية قديد إىل الساحل، 

رسول هللا صلى هللا « 4»ا، فهزم هللا بين املصِطلق وقتل من قتل منهم، ونفل فتزاحف الناس واقتتلو 
قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبااي بين « 5»عليه وسلم أبناءهم ونساءهم، وأمواهلم، ]ملا[ 

املصِطلق وقعت جويرية بنت احلارث يف سهم لثابت بن قيس بن الشماس أو البن عم له فكاتبته 
ال يراها أحد إال أخذت بنفسه، فأتت رسول هللا صلى هللا « 6»كانت امرأة حلوة على نفسها، و 

كتابتها فقالت: اي رسول هللا! أان جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار سيد « 7»عليه وسلم تستعينه يف 
يف سهم لثابت بن قيس بن الشماس أو « 8»قومه وقد أصابين من البالء ما مل خيف عليك، فوقعت 

وهل لك يف خري من « : 9»م له فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابيت، قال البن ع
 ذلك؟

__________ 
 « .السرج»( يف ف 1)
 خِطأ.« كرب بن خالد»، ويف اْلصل 84/ 3( من الِطربي 2 -2)
 « .جيتمعون»( يف الِطربي 3)
 خِطأ.« نقل»( من الِطربي، ويف ف 4)
 ( زيد من الِطربي.5)
 خِطأ.« خلوة»ويف ف ( من الِطربي، 6)
 « .على»( يف الِطربي 7)
 « .فوقفت»( من الِطربي، ويف ف 8)
 « .هلا»( زيد يف الِطربي 9)
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وأتزوجك، قالت: نعم اي رسول هللا! قال « 1»قالت: وما هو اي رسول هللا؟ قال: أقضي كتابتك 
سلم تزوج جويرية بنت ، وخرج اخلرب إىل الناس أن رسول هللا صلى هللا عليه و « فعلت« : »2»

ما أبيديهم، فلقد أعتق وأطلق بتزوجيه إايها « 3»احلارث، فقال الناس: أصهار رسول هللا! فأرسلوا 
 مائة أهل بيت من بين املصِطلق؛ فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها.

هودج، فنزلوا أقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يريد املدينة، وكانت عائشة حتمل يف « 4»مث 
منزال، فمشت عائشة حلاجتها حىت جاوزت اجليش، فلما قضت شأهنا أقبلت إىل رحلها فإذا عقد هلا 

قد انقِط ِ، فرجعت تلتمس عقدها وحبسها ابتغاؤه، فأذن ابلرحيل وأقبل « 5»جزع ظفار « 5»من 
وهم حيسبون أهنا  الرهط الذين كانوا يرحلوهنا فاحتملوا هودجها على بعريها الذي كانت تركب عليه

فيه، وكانت النساء إذ ذاك خفافا وساروا، فرجعت عائشة بعد ما رحل اجليش فجاء منازهلم فإذا ليس 
وال جميب، فأمت منزهلا اليت كانت فيه وعلمت أهنم سيفقدوهنا فبينا هي جالسة إذ « 6»با داع 

ش فأدجل فأصبح عند منزهلا بن املعِطل السلمي من وراء اجلي« 7»غلبت عينها عليها، وكان صفوان 
فرأى سواد إنسان انئم، فعرفها حني رآها وكان رآها قبل أن ينزل احلجاب، فاستيقظت عائشة 

 حني عرفها، فخمرت عائشة« 8»ابسرتجاعه 
__________ 

 « .كتابك»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 1)
 « .قد»( زيد يف الِطربي، 2)
 دة يف الِطربي فحذفناها.ومل تكن الزاي« إىل»( زيد يف اْلصل 3)
ثنا ابن َحيد قال ثنا سلمة عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن علقمة بن » 66/ 3( يف الِطربي 4)

« وقاص الليثي وعن سعيد بن املسيب وعن عروة بن الزبري وعن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة
 احلديث.

 « .جدع أظفار»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 5 -5)
 كذا.« داعي»اْلصل ( يف 6)
قالت: فو هللا إين ملضِطجعة إذ مر يب صفوان بن املعِطل السلمي وقد كان ختلف »( ويف الِطربي 7)

عن العسكر لبعض حاجته فلم يبت م ِ الناس يف العسكر فلما رأى سوادي أقبل حىت وقف علي 
 « .فعرفين ... 

 .« قال إان هلل وإان إليه راجعون»( كذا يف ف، ويف الِطربي 8)
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وجهها جبلبابا، وما كلمها حىت أانخ راحلته فوطىء على يدها، فقامت إليه فأركبها وانِطلق يقود 
فيها من هلك « 3»الظهرية، فهلك « 2»يف حنر « 1»الراحلة حىت أتى اجليش فوجدهم موغرين 

عائشة شهرا عبد هللا بن أيب بن سلول، فلما قدموا املدينة لبثت « 5»، وكان الذي كربه « 4»
والناس خيوضون يف قول أصحاب اْلفك وهي ال تشعر بشيء من ذلك، فكان رسول هللا صلى هللا 

ذلك من رسول « 6»؟ وينصرف، وكان تراها « كيف تيكم»عليه وسلم أيتيها فيسلم عليها ويقول: 
زهم وكانت مترب « 8»ذات ليلة م ِ أم مسِطح قبل املناص ِ « 7»هللا صلى هللا عليه وسلم فخرجت 
من شأهنما عثرت أم مسِطح يف مرطها فقالت: تعس مسِطح! « 9»قبل أن تتخذ الكنف، فلما فرغتا 

« 10»فقالت هلا عائشة: بئس ما تقولني! تسبني رجال من أهل بدر! فقالت: أي هنتاه! أمل تسمعي 
هللا  ما قال؟ قالت عائشة: ال، فأخربهتا بقول أهل اْلفك فازدادت مرضا، فلما دخل عليها رسول

صلى هللا عليه وسلم قالت: ائذن ِل أن آيت إىل أبوي، أذن هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
ما كانت امرأة « 11»فقالت: اي أبتاه! ماذا يتحدث الناس؟ قال: اي بنيت! هوين عليك، فو هللا لقّل 

 قط
__________ 

حلر، يقال: لقيته ويف وغرة اهلاجرة، أي ( أوغر القوم: دخلوا يف وقت الوغرة، والوغرة: شدة توقد ا1)
 حني توسط الشمس السماء.

 ( حنر النهار أو الشهر: أوله.2)
 « .فهلط»( من صحيح البخاري، ويف اْلصل 3)
 « .هلط»( من صحيح البخاري، ويف اْلصل 4)
 ( أي كرب اْلفك على عائشة رضي هللا عنها.5)
 كذا.« يريبها»( يف ف 6)
: وكنا قوما عراب ال نتخذ يف بيوتنا هذه الكنف اليت تتخذها اْلعاجم نعافها، قالت»( ويف الِطربي 7)

 -ونكرهها، إمنا كنا خنرج يف فسح املدينة وإمنا كان النساء خيرجن كل ليلة يف حوائجهن فخرجت ليلة
 « .احلديث

 « .( يف معجم البلدان: املواض ِ اليت تتخلى فيها النساء لبول وحلاجة8)
 خِطأ.« فرغا»( يف اْلصل 9)
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 كذا.« تسم ِ»( يف اْلصل 10)
 « .قل»( يف الِطربي 11)
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عليها، فبكت تلك الليلة حىت أصبحت ال يرقأ هلا « 2»إال أكثرن « 1»عند رجل حيبها هلا ضرائر 
دم ِ وال تكتحل بنوم، فلما أصبح دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا وأسامة بن زيد حني 

ستشريمها يف فراق أهله، فأما أسامة فأشار على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استلبث الوحي ي
ابلذي يعلم من براءة أهله وقال: أهلك ال نعلم إال خريا، وأما على فقال: اي رسول ]هللا[ مل يضّيق 

تصدقك، فدعا رسول هللا صلى هللا عليه « 4»، وسل اجلارية « 3»هللا عليك والنساء سواها كثري 
؟ قالت بريرة: والذي بعثك « من أهلي شيئا يريبك« 5»أي بريرة! هل رأيت »م بريرة فقال: وسل

ابحلق! ما رأيت عليها شيئا قط أغمضه عليها أكثر من أهنا جارية حديثة السن تنام عن عجني فتأيت 
بن سلول الداجن فتأكله، فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يومه واستعذر من عبد هللا بن أيب 

اي معشر املسلمني! من يعذرين من رجل قد بلغين أذاه يف أهلي؟ وهللا! « : »6»وهو على املنرب فقال 
ما علمت على أهلي إال خريا! ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا، وما يدخل على أهلي إال 

كان من اْلوس   ]اي[ رسول هللا! أان أعذر منه! فإن« : 7»أسيد بن حضري « 7»، فقال « معي
 وكاد« ! 8»ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا أمرك 

__________ 
 كذا.« ضريرا»( من الِطربي، ويف ف 1)
 « .كثرن وكثر الناس»( يف الِطربي 2)
 « .قال: اي رسول هللا! إن النساء لكثري وإنك لقادر على أن تستخلف»( ويف الِطربي 3)
 « .فإهنا»ربي ( زيد يف الِط4)
 كذا.« رأييت»( يف اْلصل 5)
وقد قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الناس خيِطبهم وال أعلم بذلك مث قال: »( ويف الِطربي 6)

أيها الناس! ما ابل رجال يؤذونين يف أهلي ويقولون عليهن غري احلق! وهللا ما علمت منهن إال »
 « ... « .خريا

 « .سعد بن معاذ»ي، ويف ف ( التصحيح من الِطرب 7 -7)
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فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يرى رجال صاحلا فقال:  » 1522/ 4( وزيد بعدها يف الِطربي 8)
كذبت لعمر هللا! ال تضرب أعناقهم، أما وهللا ما قلت هذه املقالة إال أنك قد عرفت أهنم من 

! ولكنك منافق جتادل عن اخلزرج! ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. قال أسيد: كذبت لعمر هللا
 « .املنافقني
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بذه الكلمة، فلم يزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 1»أن يكون بني اْلوس واخلزرج قتال 
فبني أبواها جالسني عندها وهي تبكي « 2»خيفضهم حىت سكتوا، وبكت عائشة يومها ذلك كله، 

فأذنت هلا، فجلست تبكي معها؛ مث دخل رسول هللا امرأة من اْلنصار، « 2»إذا استأذنت عليها 
أما بعد! اي عائشة! فإنه بلغين »صلى هللا عليه وسلم فسلم مث جلس مث تشهد حني جلس مث قال: 

فاستغفري « 4»وإن كنت أملمت بذنب « 4»هللا، « 3»عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيربئك 
، فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه « اتب هللا عليه هللا وتويب إليه، فإن العبد إذا اعرتف مث اتب

منها بقِطرة وقالت ْلبيها: أجب « 7»أحسست « 6»دمعي حىت ]ما[ « 5»وسلم مقالته قلص 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما قال، فقال أبو بكر: وهللا! ما أدري ما أقول! فقالت ْلمها: 

ا قال، فقالت: وهللا! ما أدري ما أقول! فقالت عائشة! إين أجييب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيم
وهللا لقد علمت أنكم مسعتم هذا احلديث حىت استقر يف نفوسكم وصدقتم! فلو قلت لكم: إين بريئة 

، ال تصدقوين بذلك، وإن اعرتفت لكم أبمر وهللا يعلم أين منه بريئة ال تصدقوين، وهللا! ما « 8»
 أجد ِل ولكم مثال

__________ 
 ( يف اْلصل: فقال.1)
مث »ولفظه كما يلي « عندي أبوي وعندي» 79/ 3( كذا يف ف، ولعله: فبينما؛ ويف الِطربي 2 -2)

دخل علّي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعندي أبوي وعندي امرأة من اْلنصار وأان أبكي وهي 
كان ما بلغك من قول الناس   اي عائشة! إنه قد»تبكي معي فجلس فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: 

، « فاتقي هللا، وإن كنت قارفت سوءا مما يقول الناس فتويب إىل هللا، فإن هللا يقبل التوبة عن عباده
قالت: فو هللا ما هو إال أن قال ذلك تقلص دمعي حىت ما أحس منه شيئا وانتظرت أبوي أن جييبا 

أمي هللا! ْلان كنت أحقر يف نفسي وأصغر شأان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يتكلما، قالت: و 
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من أن ينزل هللا عز وجل يف قرآان يقرأ به يف املساجد ويصلى به ولكين أرجو أن يرى رسول هللا صلى 
 « .هللا عليه وسلم شيئا يكذب هللا به عين ما يعلم من براءيت أو خيرب خربا

 كذا.« فسرييك»( يف اْلصل 3)
 « .كنت قارفت سوءاوإن  »( ويف الِطربي 4 -4)
 « .تقلص»( يف الِطربي 5)
 ( زيد من الِطربي.6)
 « .حىت ما أحس منه شيئا»كذا، ويف الِطربي « أحسب»( يف ف 7)
 « .برية»( من الِطربي، ويف ف 8)
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يٌل َواَّللَُّ اْلُمْسَتعاُن َعلى ما َتِصُفوَن  ضِطجعت مث حتولت عائشة وا« 1»إال ما قال أبو يوسف َفَصرْبٌ مجَِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال خرج أحد من البيت حىت أنزل عليه « 2»على فراشها فما راح 

منه العرق مثل اجلمان وهو يف يوم « 3»الوحي، فأخذه ما كان أيخذه من الرحضاء حىت أنه ينحدر 
حك، شات من ثقل القول الذي أنزل عليه، فسرى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يض

فقالت هلا أمها: قومي إليه، « ! اي عائشة! أما وهللا! فقد برأك»فكان أول كلمة تكلم با أن قال هلا: 
ْفِك ُعْصَبٌة « 5»ال وهللا! ما أقوم، وإين ال أَحد إال هللا، وأنزل هللا ِإنَّ الَِّذيَن « : 4»فقالت  جاُؤ اِبْْلِ

اآلايت قال أبو بكر: وكان ينفق على مسِطح بن  إىل َتام العشر اآلايت، فلما أنزل هللا هذه« 6»
فأنزل هللا َوال « 7»أاثثة لقرابته منه وفقره: وهللا! ال أنفق على مسِطح شيئا بعد الذي قال لعائشة! 

َعِة َأْن يُ ْؤُتوا ُأوِل اْلُقْرىب  ول اآلية، فقال أبو بكر الصديق: اي رس -« 8»أيََْتِل ُأوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ
هللا! وهللا إين ْلحب أن يغفر هللا ِل! فرج ِ إىل مسِطح ابلنفقة اليت كان ينفق عليه وقال: ال أنتزعها 
منه أبدا؛ وقد قيل: إن النيب صلى هللا عليه وسلم حد أصحاب اْلفك الذين رموا عائشة فيما رواه 

«9. » 
__________ 

 .18آية  12( سورة 1)
 كذا.« رام»( يف اْلصل 2)
فجلس وإنه ليتحدر منه مثل اجلمان يف يوم شات، فجعل ميسح العرق عن جبينه »الِطربي  ( ويف3)
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 « .ويقول: أبشري اي عائشة! فقد أنزل هللا براءتك
 « .قالت فقلت: حبمد هللا وذمكم»( ويف الِطربي 4)
 خِطأ.« الذي»( يف ف 5)
 .11آية  24( سورة 6)
الذين قالوا ما قالوا مث قال هللا عز وجل َلْوال  وذلك حسان بن اثبت وأصحابه»( زيد يف الِطربي 7)

ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمناُت أِبَنْ ُفِسِهْم َخرْياا اآلية أي كما قال أبو أيوب وصاحبته مث قال ِإْذ  ِإْذ مسَِ
 تَ َلقَّْونَُه أِبَْلِسَنِتُكْم اآلية.

 .22آية  24( سورة 8)
 « .روته»أو « روي»( كذا يف اْلصل، ولعله 9)

(1/279) 

 

 مث كانت غزوة احلديبية
رجل وسبعون بدنة، فأحرم « 3»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه ألف ومثامنائة « 2»خرج « 1»

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن معه من ذي احلليفة، واستخلف على املدينة ابن أم مكتوم، 
بن عبادة بدان، فلما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غدير وساق أبو بكر بدان وطلحة بدان وسعد 

بن سفيان الكعيب فقال: اي رسول هللا! هذه قريش « 5»اْلشِطاط لقيه بسر « 4»عسفان ]ذات[ 
عليهم أبدا، وهذا خالد « 6»مسعت بك وخرجت قد لبسوا جلود النمور يعاهدون هللا أن ال تدخلها 

اي »إىل كراع الغميم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 7»بن الوليد يف خيلهم قد قدموها 
ويح قريش! لقد أكلتهم احلرب، ماذا عليهم لو خلوا بيين وبني سائر العرب! فإن أصابوين كان الذي 

أرادوا، وإن أظهرين هللا عليهم دخلوا يف اْلسالم وآووين، وهللا ال أزال أجاهد على الذين بعثين هللا 
« 9« »8»ظهري احلمض « 8»مث أمر الناس فسلكوا ذات اليمني بني « ! ظهرين هللاعليه حىت ي

 «9»على طريق خيرجه 
__________ 

قال أبو جعفر: مث أقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدينة شهر رمضان »( ويف الِطربي 1)
 « .معتمرا 6وشواال، وخرج يف ذي القعدة من سنة 

إسحاق قال: خرج النيب صلى هللا عليه وسلم معتمرا يف ذي القعدة ال عن ابن »( ويف الِطربي 2)
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يريد حراب وقد استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من اْلعراب أن خيرجوا معه وهو خيشى من 
قريش الذي صنعوا به أن يعرضوا له حبرب أو يصدوه عن البيت، فأبِطأ عليه كثري من اْلعراب، 

 « . عليه وسلم ومن معه من املهاجرين واْلنصار ... وخرج رسول هللا صلى هللا
وكان الناس سبعمائة رجل ... وعن إايس بن سلمة عن أبيه قال: قدمنا م ِ رسول »( ويف الِطربي 3)

 « .هللا صلى هللا عليه وسلم احلديبية وحنن أرب ِ عشرة مائة
 « .فلقيه بغدير ذات اْلشِطاط من عسفان»، ولفظه 580/ 2( من املغازي 4)
 « .بشر»( من املغازي، ويف اْلصل 5)
فقال له: اي رسول هللا! هذه قريش قد »والتصحيح من الِطربي ولفظه « ال يدخلها»( يف اْلصل 6)

مسعوا مبسريك فخرجوا معهم العوذ املِطافيل قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذي طوى حيلفون ابهلل 
د يف خيلهم قد قدموها إىل كراع الغميم. قال أبو جعفر: ال تدخلها عليهم أبدا، وهذا خالد بن الولي

 « .وقد كان بعضهم يقول: إن خالد بن الوليد كان يومئذ م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسلما
 « .قدموه»( من الِطربي، ويف اْلصل 7)
 خِطأ.« ظهر احليض»( من الِطربي، ويف ف 8 -8)
 .« يف طريق خترجه»( كذا، ويف الِطربي 9 -9)

(1/280) 

 

 ، فلما بلغ صلى هللا عليه وسلم ثنية املرار بركت انقته، فقالوا:« 1»على ثنية املرار مهبط احلديبية 
ما خألت القصواء وما هو هلا خبلق ولكن حبسها حابس الفيل عن »القصواء! فقال: « 2»خألت 

إال أعِطيتهم « 4»رحم قريش اليوم ]إىل[ خِطة يسألوين فيها صلة ال« 3»مكة، وهللا! ال يدعوين 
، فقالوا: اي رسول هللا! ما ابلوادي ما ينزل عليه الناس، « انزلوا»مث قال للناس: « ! إايها« 4»

فأخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهما من كنانته فأعِطاه رجال من أصحابه، فنزل يف قليب من 
بعِطن، فلما اطمأن « 7»ناس حىت ضرب ال« 6»ابلرواء « 5»تلك القلب فغرزه يف جوفه، فجاش 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاته بديل بن ورقاء يف رجال من خزاعة فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم كقوله لبشر بن سفيان، فرجعوا إىل قريش فقالوا: اي معشر قريش! إنكم تعجلون على حممد، 

قالوا: وإن جاء لذلك فال وهللا ال يدخلها علينا إن حممدا مل أيت لقتال، إمنا جاء زائرا هلذا البيت، ف
عنوة وال تتحدث بذلك العرب! مث بعثوا مكرز بن حفص بن اْلحنف أحد بين عامر ابن لؤي، فلما 
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، فلما انتهى إىل رسول هللا صلى هللا « هذا رجل غادر»رآه النيب صلى هللا عليه وسلم قال: « 8»
يه وسلم لنحو ما كلم به أصحابه، فرج ِ إىل قريش وأخربهم عليه وسلم كلمه رسول هللا صلى هللا عل

، فلما رآه رسول هللا « 9»بذلك، فبعثوا إليه احلليس بن علقمة الكناين وهو يومئذ سيد اْلحابيش 
 صلى هللا عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتأهلون فابعثوا اهلدي يف وجهه، فلما رأى اهلدي

__________ 
 « .مهبط احلديبية من أسفل مكة على»( يف الِطربي 1)
 « .خالة»( من الِطربي، ويف ف 2)
 « .ال تدعوين»( ويف الِطربي 3)
 « .ْلعِطيتهم»( من الِطربي، ويف اْلصل 4 -4)
 « .املاء»( زيد يف الِطربي 5)
 « .ابلري»( يف الِطربي 6)
 « .عليه»( زيد يف الِطربي 7)
 كذا.« فقلما»( يف اْلصل 8)
ن القارة انضموا إىل بين ليث يف حماربتهم قريشا. والتحبس: التجم ِ، وقيل: ( اْلحابيش: أحياء م9)

 راج ِ جمم ِ حبار اْلنوار. -حالفوا قريشا حتت جبل أبسفل مكة يسمى حبشا فسموا به

(1/281) 

 

من طول احلبس رج ِ إىل قريش « 2»أوابره « 1»يسري عليه من عرض الوادي يف قالئده قد أكل 
من « 5»قد أكل أوابره « 4»اهلدي يف قالئده « 3»قد رأيت ما ال حيل صد  فقال: اي معشر قريش!

رسول هللا صلى هللا « 8»علم لك، وبعث « 7»، فقالوا: اجلس، ال « 6»طول احلبس عن حمله 
عليه وسلم خراش بن أمية اخلزاعي إىل مكة، وَحله على مجل يقال له الثعلب، فلما دخل مكة أراد 

ابيش، حىت أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فدعا رسول هللا صلى هللا قريش قتله فمنعه اْلح
عليه وسلم عمر بن اخلِطاب ليبعث إىل مكة، فقال: اي رسول هللا! إين أخاف قريشا على نفسي 

عدي بن كعب أحد مينعين، وقد عرفت قريش عداويت إايها وغلظيت « 9»وليس ِل با من ]بين[ 
لك على رجل أعز با مين عثمان بن عفان، فدعاه رسول هللا صلى هللا أد« 11»عليها ولكن « 10»

عليه وسلم وبعثه إىل قريش ليخربهم أنه مل أيت حلرب وإمنا جاء زائرا هلذا البيت معظما ]حلرمته[ 
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، فخرج عثمان بن عفان حىت أتى مكة، فلقيه أابن بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وَحله « 12»
حىت بلغ رسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وانِطلق حىت أتى أاب سفيان وعظماء  بني يديه وأجاره

قريش فبلغهم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان: إن شئت أن تِطوف 
 ابلبيت فِطف

__________ 
 كذا.« أوكلت»( من الِطربي، ويف ف 1)
 « .أوابرها»( من الِطربي، ويف ف 2)
 كذا.« مرة»، ويف اْلصل 75/ 3من الِطربي  (3)
 « .قالئدها»( من الِطربي، ويف ف 4)
 « .أكلت أو ابرها»( من الِطربي، ويف ف 5)
 « .حملها»( من الِطربي، ويف اْلصل، 6)
 « .قالوا له: اجلس، فإمنا أنت رجل أعرايب ال علم لك»خِطأ، ويف الِطربي « أال»( يف اْلصل 7)
بن إسحاق قال حدثين بعض أهل العلم أن رسول هللا صلى هللا عليه  عن حممد»( ويف الِطربي 8)

وسلم دعا خراش بن أمية اخلزاعي فبعثه إىل قريش مكة وَحله على مجل له يقال له الثعلب ليبلغ 
أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا به مجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأرادوا قتله، فمنعته اْلحابيش 

 « .ىت أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفخلوا سبيله ح
 ( زيد من الِطربي، وقد سقط من ف.9)
 « .غلظى»( من الِطربي، ويف ف 10)
 « .ولكين»( كذا يف ف، ويف الِطربي 11)
 ( زيد من الِطربي.12)

(1/282) 

 

حىت يِطوف به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث « 2»، فقال عثمان: ما كنت ْلفعل « 1»]به[ 
 رج ِ عثمان.« 3»

بين عامر بن لؤي وقالوا: ائت حممدا وصاحله، وال يكون يف « 4»وبعث قريش سهيل بن عمرو أحد 
هذا، فو هللا ال تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا! فأتى « 5»صلحه إال أن يرج ِ عنا عامه 
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 سهيل بن عمرو، فلما رآه النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
، فلما انتهى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تكلم « الصلح حىت بعثوا هذا الرجلقد أراد القوم »

« 6»فأطال الكالم وتراجعا، مث جرى بينهما الصلح فلما التأم اْلمر ومل يبق إال الكتاب وثب عمر 
« لىب»ألست برسول هللا؟ أو لسنا ابملسلمني؟ أو ليسوا ابملشركني؟ قال: « ! 7»فقال: اي رسول هللا 

 أان عبد»؟ قال: « 8»، قال: فلم نعِطي الدنية يف ديننا 
__________ 

 ( زيد من الِطربي.1)
 « .ما كنت أفعل»( من الِطربي، ويف ف 2)
فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم » 1543/ 4( زيد يف الِطربي 3)

عليه وسلم حني بلغه أن عثمان قد قتل واملسلمني أن عثمان قد قتل ... إن رسول هللا صلى هللا 
ودعا الناس إىل البيعة فكانت بيعة الرضوان حتت الشجرة. عن « ! ال نربح حىت نناجز القوم»قال: 

إايس بن سلمة قال: قال سلمة بن اْلكوع: بينما حنن قافلون من احلديبية اندى منادي النيب صلى 
زل روح القدس، قال: فثران إىل رسول هللا صلى هللا عليه هللا عليه وسلم: أيها الناس! البيعة البيعة! ن

وسلم وهو حتت شجرة مسرة، قال: فبايعناه، قال: وذلك قول هللا تعاىل َلَقْد َرِضَي اَّللَُّ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ 
َجَرِة ... عن عامر قال: كان أول من ابي ِ بيعة الرضوان رجال من بين أ سد يقال له يُباِيُعوَنَك حَتَْت الشَّ

 « .أبو سنان بن وهب
 « .واحد»( يف ف 4)
 كذا.« عامة»( يف ف 5)
 « .اعرتاض عمر على صلح احلديبية»( بامش ف 6)
وثب عمر بن اخلِطاب فأتى أاب بكر فقال: اي أاب بكر! أليس برسول هللا؟ قال: »( ويف الِطربي 7)

ركني؟ قال: بلى، قال: فعالم نعِطي بلى، قال: أولسنا ابملسلمني؟ قال: بلى، قال: أوليسوا ابملش
الدنية يف ديننا؟ قال أبو بكر: اي عمر! الزم غرزه فإين أشهد أنه رسول هللا! قال عمر: وأان أشهد أنه 

 « .رسول هللا! قال: مث أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ... 
 مكررا.« عبد هللا»( زيد يف ف 8)
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اكتب »فقال: « 2»دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب ، مث « ورسوله« 1»هللا 
وقال رسول هللا « ابمسك اللهم»ِبْسِم اَّللَِّ الرََّْحِن الرَِّحيِم* فقال سهيل: ال أعرف هذا، ولكن اكتب 

عليه حممد رسول هللا وسهيل بن « 3»اكتب ابمسك اللهم! هذا ما صاحل »صلى هللا عليه وسلم: 
امسك واسم « حممد بن عبد هللا»فقال: لو شهدت أنك رسول هللا مل أقاتلك، ولكن أكتب « عمرو

، فكتب « اكتب حممد بن عبد هللا وسهيل بن عمرو»أبيك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد هللا وسهيل بن عمرو على وض ِ احلرب »حممد بن عبد هللا « : 4»

، أيمن بذا الناس ويكف بعضهم عن بعض، على ]أنه[ من أتى رسول هللا صلى « 5» عشر سنني
وليه رّده عليهم، ومن جاء قريشا ممن م ِ رسول هللا « 6»هللا عليه وسلم من أصحابم بغري ]إذن[ 

 فلما فرغ من الكتاب« 8« »، وأنه ال أسالل وال أغالل« 7»صلى هللا عليه وسلم مل يردوه 
__________ 

 مكررا.« عبد هللا»( زيد يف ف 1)
عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال: مث دعاين رسول هللا صلى هللا عليه »( ويف الِطربي 2)

 « .اكتب ِبْسِم اَّللَِّ الرََّْحِن الرَِّحيِم*»وسلم فقال: 
 « .صلح»( من الِطربي، ويف ف 3)
 « .كتب»( يف ف 4)
 « .ب عن الناس عشر سننياصِطلحا على وض ِ احلر »( ويف الِطربي 5)
 ( زيد من الِطربي.6)
 « .مل ترده عليه، وأن بيننا عيبة مكفوفة»( ويف الِطربي 7)
وأنه من أحب أن يدخل يف عقد رسول هللا وعهده دخل فيه، ومن أحب أن »( زيد يف الِطربي 8)

عهده، يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه، فتواثبت خزاعة فقالوا: حنن يف عقد رسول هللا و 
وتواثبت بنو بكر فقالوا: حنن يف عقد قريش وعهدهم، وأنك ترج ِ عنا عامك هذا فال تدخل علينا 

مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها أبصحابك فأقمت با ثالاث، وأن معك سالح 
تب الراكب السيوف يف القرب، ال تدخلها بغري هذا؛ فبينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يك

الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يوسف يف احلديد قد انفلت إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: وقد كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرجوا وهم 

لصلح والرجوع ال يشكون يف الفتح لرؤاي رآها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما رأوا ما رأوا من ا
وما حتمل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حىت كادوا 
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أن يهلكوا، فلما رأى سهيل أاب جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بلببه فقال: اي حممد! قد جلت 
 القضية

(1/284) 

 

قام  -« 1»وهو مضِطرب يف احلل  وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف احلرم« 1» -
، فما قام رجل من املسلمني، « اي أيها الناس! احنروا واحلقوا»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 

قال له: « اي أم سلمة! ما شأن الناس؟»فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أم سلمة فقال: 
إىل هديك حيث كان واحنر « 2»الصلح، فاعمد اي رسول هللا! قد أحل بم ما رأيت كأهنم كرهوا 

أحدا حىت « 3»واحلق، فإنك لو فعلت ذلك فعلوا، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يكلم 
أتى هديه فنحرها مث جلس فحلق، فقام الناس ينحرون وحيلقون، فحلق رجال منهم وقصر آخرون، 

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ما ابل « : 4»قالوا « ! واملقصرين»قالوا: اي رسول هللا! واملقصرين؟ قال: « ! حمللقنييرحم هللا ا»

ْلهنم مل يشكوا أمر رسول هللا صلى هللا عليه »اي رسول هللا ذكرت هلم الرتحم؟ قال: « 5»احمللقني 
بن  «6»، فبايعه الناس كلهم غري اجلد « وسلم البيعة على الناس حتت الشجرة هناك أن ال يفروا

 قيس، اختبأ حتت إبط بعريه، فذلك قول هللا عز
__________ 

بيين وبينك قبل أن أيتيك هذا، قال: صدقت، قال: فجعل ينرته بلببه وجيره لريده إىل قريش، وجعل 
أبو جندل يصرخ أبعلى صوته: اي معشر املسلمني! أرد إىل املشركني! يفتنوين يف ديين، فزاد الناس 

اي أاب جندل! احتسب، فإن هللا جاعل »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ذلك شرا إىل ما بم،
لك وملن معك من املستضعفني فرجا وخمرجا، إان قد عقدان بيننا وبني القوم عقدا وصلحا وأعِطيناهم 

، قال: فوثب عمر بن اخلِطاب م ِ أيب جندل ميشي إىل « على ذلك وأعِطوان عهدا، وإان ال نغدر بم
ول: اصرب اي أاب جندل، فإمنا هم املشركون وإمنا دم أحدهم دم كلب، قال: ويدين قائم جنبه ويق

السيف منه، قال يقول عمر: رجوت أن أيخذ السيف فيضرب به أابه، قال: فضن الرجل أببيه. فلما 
 « .فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجاال من املسلمني ورجاال من املشركني

فمعناه: كان يصلي يف « كان يصلي يف احلرم»وال يف املغازي، وأما ( ليست يف الِطربي 1 -1)
 راج ِ جمم ِ حبار اْلنوار.« أطيبه صلى هللا عليه وسلم حلله وحرمه»اْلحرام، كما يف حديث آخر 
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كذا مصحفا، « فاعمر )وبعالمة النسخة: فاغد( إىل هذيل حيث كان واحنر»( وق ِ يف اْلصل 2)
 « .نت إىل هديك فاحنرهانِطق أ» 613/ 2ويف املغازي 

 « .فلم يكلم أحدا منهم كلمة حىت فعل ذلك»( ويف الِطربي 3)
 كذا.« قال»( من الِطربي، ويف اْلصل 4)
 « .فلم ظاهرت الرتحم للمحلقني دون املقصرين»( ويف الِطربي 5)
 « .جد بن قيس بن صخر اْلنصاري أبو عبد هللا ... »وفيه  238/ 1( له ترمجة يف اْلصابة 6)

(1/285) 

 

َجَرِة  « 3»النار أحد « 2»لن يدخل »وقال صلى هللا عليه وسلم: « 1»وجل ِإْذ يُباِيُعوَنَك حَتَْت الشَّ
 « .شهد بدرا واحلديبية

مث انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذ كان بني مكة واملدينة يف وسط الِطريق نزلت عليه 
أعظم من « 5»، فما فتح يف اْلسالم فتح « 4»إىل آخر السورة  -اا سورة الفتح ِإانَّ فَ َتْحنا َلَك فَ ْتح

 نزول هذه السورة.
وضعت احلرب أوزارها، وأمن « 6»مث قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة وكانت اهلدنة 

 «، وال يكلم أحد ابْلسالم يعقل عنه« 7»الناس كلهم بعضهم بعضا واستفاضوا 
 من املسلمني قريبا مما كان قبل« 9»ه يف تلك السنة إال دخل فيه، حىت دخل في

__________ 
 .18آية  48( سورة 1)
 كذا، والتصحيح من اجلام ِ الصغري.  -( يف اْلصل: مل يدخلن2)
 ( يف اجلام ِ الصغري: رجل.3)
 .29 -1آية  48( سورة 4)
 ( زيد يف الِطربي: قبله كان.5)
فلما كانت اهلدنة ووضعت احلرب »ِطربي ولفظه ( يف اْلصل: أهل املدينة، والتصحيح من ال6)

 « .أوزارها
 « .فالتقوا وتفاوضوا يف احلديث واملنازعة»( ويف الِطربي 7)
 « .شيئا»( يف الِطربي 8)
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فلقد دخل يف تينك السنتني يف اْلسالم مثل ما كان يف اْلسالم قبل ذلك وأكثر »( ويف الِطربي 9)
وسلم املدينة جاءه أبو بصري رجل من قريش، قال ابن ... فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه 

إسحاق يف حديثه: أبو بصري عتبة بن أسيد بن جارية وهو مسلم، وكان ممن حبس مبكة، فلما قدم 
على رسول هللا كتب فيه أزهر بن عبد عوف واْلخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي إىل رسول 

بين عامر ابن لؤي ومعه موىل هلم فقدما على رسول هللا صلى هللا صلى هللا عليه وسلم وبعثا رجال من 
اي أاب بصري! إان قد »هللا عليه وسلم بكتاب اْلزهر واْلخنس، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

أعِطينا هؤالء القوم ما قد علمت وال يصلح لنا يف ديننا الغدر، وإن هللا جاعل لك وملن معك من 
، قال: فانِطلق معهما حىت إذا كان بذي احلليفة جلس إىل جدار وجلس « جااملستضعفني فرجا وخمر 

معه صاحباه فقال أبو بصري: أصارم سيفك هذا اي أخا بين عامر؟ قال: نعم، قال: انظر إليه؟ قال: 
إن شئت، فاستله أبو بصري مث عاله به حىت قتله، وخرج املوىل سريعا حىت أتى رسول هللا صلى هللا 

، « إن هذا رجل قد رأى فزعا»هو جالس يف املسجد، فلما رآه رسول هللا طالعا قال: عليه وسلم و 
 فلما انتهى

(1/286) 

 

أذى يف رأسه، فأمره رسول هللا صلى هللا عليه « 1»ذلك. ويف هذه العمرة أصاب كعب بن عجرة 
. وأهدى وسلم أن حيلق ويذبح شاة ويصوم ثالثة أايم، أو يِطعم ستة مساكني، لكل مسكني مدين

فرده وقال: « 3»إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل َحار وحش « 2»الصعب بن جثامة « 2»
 « .مل نرده ولكنا حرم»

مساء يف احلديبية، فلما « 4»ويف هذه العمرة صلى بم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصبح يف إثر 
يقول: »الوا: هللا ورسوله أعلم، قال: انصرف أقبل عليهم بوجهه فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ ق

 أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر يب، فأما من قال:
مِطران بفضل هللا ورَحته فذلك مؤمن يب كافر ابلكوكب، وأما من قال: مِطران بنوء كذا وكذا فذلك  

 « .5« »كافر يب مؤمن ابلكوكب
__________ 

كم صاحيب، فو هللا ما برح حىت طل ِ أبو ؟ قال: قتل صاحب« ويلك! ما لك»إىل رسول هللا قال: 
بصري متوشحا السيف حىت وقف على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيال: اي رسول هللا! وفت 
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ذمتك وأدى عنك، أسلمتين ورددتين إليهم، مث أْناين هللا منهم، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
ا مس ِ ذلك عرف أنه سريده إليهم، قال: فخرج فسعر حرب ... لو كان معه رجال، فلم« ! ويل أمه»

أبو بصري حىت نزل ابلعيص من انحية ذي املروة على ساحل البحر بِطريق قريش الذي كانوا أيخذون 
إىل الشام وبلغ املسلمني الذين كانوا احتبسوا مبكة قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْليب بصري: 

! فخرجوا إىل أيب بصري ابلعيص، وينفلت أبو جندل بن حمش حرب لو كان معه رجال« ! ويل أمه»
سهيل بن عمرو فلحق أبيب بصري، فاجتم ِ إليه قريب من سبعني رجال منهم، فكانوا قد ضيقوا على 

قريش، فو هللا ما يسمعون بعري خرجت لقريش إىل الشام إال اعرتضوا هلم فقتلوهم وأخذوا أمواهلم، 
عليه وسلم يناشدونه ابهلل وابلرحم ملا أرسل إليهم فمن أاته فهو فأرسلت قريش إىل النيب صلى هللا 

 « .آمن، فآواهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقدموا عليه املدينة
 خِطأ.« عجزة»: ويف اْلصل 304/ 5( من اْلصابة 1)
عن ابن عباس عن »كذا. ويف املغازي « الصعب حامه»، ويف اْلصل 576/ 2( من املغازي 2 -2)

ب بن جثامة أنه حدثه أنه جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابْلبواء يومئذ حبمار وحشي الصع
فأهداه له فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال الصعب: فلما رآين وما بوجهي من كراهية رد 

 « .إان مل نرده إال أان حرم»هدييت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .حبمار وحشي»زي ( ويف املغا3 -3)
 ( من هامش اْلصل واملغازي، ويف منت اْلصل: أثرمها.4)
 وفيه الرواية عن زيد بن خالد اجلهين. 588/ 2( راج ِ املغازي 5)
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ويف هذه العمرة أصاب الناس عِطش شديد فحبسوا، فوض ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده يف 
 وضئوا منها ورووا.الركوة، فثار املاء مثل العيون، فت

 
 «1» مث غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة ذي قرد

فلما كان بغلس أغار عبد « 3»سلمة بن اْلكوع ومعه غالم له يقال له رابح م ِ اْلبل، « 2»خرج 
يف « 4»وجعل ينظر « 3»الرَحن بن عيينة على إبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقتل راعيها 

يل، فقال سلمة لرابح: اركب هذا الفرس واخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه أانس معه يف خ
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وكان  -قد أغري على سرحه، مث قام سلمة على تل وجعل وجهه قبل املدينة مث اندى ثالث مرات
وذلك حني كثر الشجر، فإذا « 5»صيتا: اي صباحاه! مث أتب ِ القوم ومعه سيفه ونبله، فجعل يرميهم 

يظفر بفارس إال عقر فرسه، فجعل يرمي « 6»الفارس جلس له يف أصل شجرة مث رماه، وال كّر عليه 
 ويقول:

__________ 
قد حدث يف غزوة ذي قرد بعض احلديث أنه أول من نذر بم سلمة بن » 60/ 3( ويف الِطربي 1)

بيد هللا، وأما عمرو ابن اْلكوع اْلسلمي غدا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله ومعه غالم لِطلحة بن ع
الرواية عن سلمة بن اْلكوع بذه الغزوة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد مقدمه املدينة 

منصرفا من مكة عام احلديبية، فإن كان ذلك صحيحا فينبغي أن يكون ما روي عن سلمة بن اْلكوع  
ن انصراف رسول هللا كانت إما يف ذي احلجة من سنة ست من اهلجرة وإما يف أول سنة سب ِ وذلك أ

صلى هللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة عام احلديبية كان يف ذي احلجة من سنة ست من اهلجرة 
وبني الوقت الذي وقته ابن إسحاق لغزوة ذي قرد والوقت الذي روى عن سلمة بن اْلكوع قريب 

 « .من ستة أشهر
 ي.خِطأ، والتصحيح من هامش اْلصل والِطرب « حزم»( يف اْلصل 2)
فلما أصبحنا إذا عبد الرَحن بن عيينة قد أغار على ظهر رسول هللا صلى هللا »( يف الِطربي 3 -3)

 والتصحيح من الِطربي.« عيينة»مكان « عتبة»ويف اْلصل « عليه وسلم فاستاقه أمج ِ وقتل راعيه
 « .فنظر عيينة»كذا، ويف الِطربي « يِطرهنا»( يف اْلصل 4)
: فو هللا ما زلت أرميهم وأعقر بم، فإذا رج ِ إىل فارس منهم أتيت قال» 60/ 3( ويف الِطربي 5)

شجرة وقعدت يف أصلها فرميته فعقرت به، وإذا تضايق اجلبل فدخلوا يف متضايق علوت اجلبل مث 
أرديهم ابحلجارة، فو هللا ما زلت كذلك حىت ما خلق هللا بعريا من ظهر رسول هللا صلى هللا عليه 

ء ظهري وخلوا بيين وبينه، وحىت ألقوا أكثر من ثالثني رحما وثالثني بردة يستخفون وسلم إال جعلته ورا
 « .با، ال يلقون شيئا إال جعلت عليه آراما حىت يعرفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه

 « .إال»( يف اْلصل 6)
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 أان ابن اْلكوع ... واليوم يوم الرّض ِ
عال اجلبل ورماهم « 2»جر رشقهم ابلنبل، فإذا تضايقت الشجرة الش« 1»وإذا كان ]كثر[ 

ابحلجارة، فما زال ذلك دأبه ودأبم ويرجتز حىت ما بقى من ظهر النيب صلى هللا عليه وسلم إال 
« 3»استنقذه من أيديهم وخلفه وراء ظهره، مث مل يزل يرميهم حىت طرحوا أكثر من ثالثني بردة 

شيئا مج ِ عليه سلمة، فلما اشتد الضحى أاتهم عيينة بن حصن بن بدر يستخفون با، فكلما ألقوا 
هلم وهم يف ثنية ضيقة يف علوة اجلبل فقال هلم: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقد لقينا « 4»الفزاري ممّدا 

يعنون سلمة، ما فارقنا منذ سحر حىت اآلن، وأخذ كل شيء من أيدينا وخلفه وراءه، فقال  -من هذا
 عيينة:

ال أن هذا يرى وراءه طلبا لقد ترككم! فليقم إليه نفر منكم، فقام إليه نفر منهم أربعة وصعدوا يف لو 
اجلبل فقال هلم سلمة: أتعرفوين؟ قال: ومن أنت؟ قال: ابن اْلكوع! والذي كرم وجه حممد صلى هللا 

اطبهم إذ نظر فرأى رجل منكم فيدركين وال أطلبه فيفوتين، فبينا سلمة خي« 5»عليه وسلم! ال يِطلبين 
اْلسدي « 6»أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حلقوا يتخللون الشجر وإذا أوهلم اْلخرم 

، « 10»مدبرين « 9»، فوىل املشركون « 8»الكندي « 7»وعلى أثره أبو قتادة وعلى أثره املقداد 
 فنزل سلمة من اجلبل وقال: اي أخرم!

__________ 
 صل هنا وقد مضى آنفا.( ليست الزايدة يف اْل1)
وإذا تضايق اجلبل فدخلوا يف »، ويف الِطربي « الشجرة»ولعله تصحف عن « الشاة»( يف اْلصل 2)

 « .متضايق علوت اجلبل ... 
 كذا.« برده»( من الِطربي، ويف اْلصل 3)
 « .ممرا»( من الِطربي، ويف اْلصل 4)
 أدركته وال يِطلبين فيدركين، قال ال أطلب أحدا منكم إال» 61/ 3( كذا يف ف، ويف الِطربي 5)

أحدهم: إن أظن، قال: فرجعوا فما برحت مكاين ذلك حىت نظرت إىل فوارس رسول هللا صلى هللا 
 « .عليه وسلم يتخللون الشجر ... 

 خِطأ.« اْلحزم»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 6)
 مصحفا.« املقدار»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 7)
 ( وهو ابن أسود.8)
 « .املشركني»يف ف ( 9)
 « .مديرون»( يف ف 10)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



(1/289) 

 

حىت يلحق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 2»فاتئد « 1»احذر القوم، فإين ال آمن أن يقتِطعوك 
اي سلمة! إن كنت تؤمن ابهلل واليوم اآلخر وتعلم أن اجلنة حق والنار حق فال « : 3»وأصحابه، قال 

أرخى عنان فرسه وحلق بعبد الرَحن ابن عيينة ويعِطف عليه عبد  «4»حتل بيين وبني الشهادة، مث 
الرَحن واختلف بينهما طعنتان فقتله عبد الرَحن وحتّول عبد الرَحن على فرس اْلخرم، فلحق أبو 

قتادة بعبد الرَحن واختلف بينهما طعنتان فعقر أبيب قتادة وقتله أبو قتادة، وحتول أبو قتادة على 
يعدو يف أثر القوم حىت ما يرى من غبار أصحاب النيب صلى هللا « 5»سلمة  فرس اْلخرم، مث خرج

غيبوبة الشمس، وقرب املشركون من شعب فيه ماء يقال له: ذو « 6»عليه وسلم شيئا فلم يقرب 
، فأرادوا أن يشربوا منه فالتفتوا فأبصروا سلمة وراءهم فعِطفوا عن املاء وشدوا يف الثنية « 7»قرد 

 منهم فرماه بسهم، وقال: خذها:« 8»فلحق سلمة رجل  وغربت الشمس،
 «9»وأان ابن اْلكوع ... واليوم يوم الرض ِ 

__________ 
 « .ال يقتِطعوك»ويف الِطربي « . يقِطعوك»( يف ف 1)
 كذا مصحفا.« فايرت»( وق ِ يف ف 2)
رهم ال فأخذت بعنان فرس اْلخرم فقلت: اي أخرم! إن القوم قليل فاحذ» 61/ 3( ويف الِطربي 3)

 « .يقتِطعوك حىت يلحق بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، فقال ... 
قال فخليته فالتقى هو وعبد الرَحن بن عيينة فعقر اْلخرم بعبد الرَحن فرسه فِطعنه »( يف الِطربي 4)

عبد  عبد الرَحن فقتله وحتول عبد الرَحن على فرسه وحلق أبو قتادة عبد الرَحن فِطعنه وقتله وعقر
 « .الرَحن أبيب قتادة فرسه وحتول أبو قتادة على فرس اْلخرم فانِطلقوا هاربني

قال سلمة فو الذي كرم وجه حممد لتبعتهم أعدو على رجلي حىت ما أرى ورائي »( ويف الِطربي 5)
من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم وال غبارهم شيئا، قال: ويعدلون قبل غروب الشمس إىل 

 « .يقال له ذو قرد، يشربون منه وهم عِطاش، فنظروا إِل أعدو يف آاثرهم شعب فيه ماء
 « .فلما قرب»( يف ف 6)
 « .ذو قردة»( من الِطربي، ويف ف 7)
فحليتهم فما ذاقوا منه قِطرة، قال: ويسندون يف ثنية » 61/ 3ويف الِطربي « وجل»( يف اْلصل 8)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 « .ذي أسري ويعِطف على واحد فأرشقه بسهم
 كذا.« الوض ِ»ح من الِطربي، ويف ف ( التصحي9)

(1/290) 

 

وكان الذي رماه بكرة « ! 2»اي ثكل أمياه! أكوع بكرة؟ قلت: نعم أي عدو نفسه « : 1»قال 
وأتبعه سهما آخر فأثبت فيه سهمني وخلفوا فرسني فجاء بما يسوقهما، ورسول هللا صلى هللا عليه 

قد حنر جزورا مما خلفه « 4»وإذا بالل « 3»خلفهم عند ذي قرد « 3»وسلم على املاء الذي 
بسهمه وهو يشوي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كبدها وسنامها، فقال سلمة: اي رسول هللا! 

إال قتلته، « 6»من أصحابك مائة رجل، وأتب ِ الكفار حىت ال يبقى منهم خمرب « 5»خلين فأنتخب 
وجهك! فضحك رسول هللا صلى هللا عليه ؟ قال: نعم والذي أكرم « أكنت فاعال ذلك»قال: 

مر املشركون على فالن الغِطفاين « : 7»وسلم حىت بدت نواجذه، فجاء رجل من غِطفان فقال 
فنحر هلم جزورا، مث خرجوا هرااب؛ فلما أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انصرف إىل املدينة 

فأعِطى سلمة ذلك اليوم « ! سلمة« 8»ا خري فرساننا اليوم أبو قتادة! وخري رجالتن»وجعل يقول: 
 سهم الراجل والفارس مجيعا.

مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أردفه وراءه على العضباء فلما كان بينهم وبني املدينة قريب 
 « !10»ويف القوم رجل من اْلنصار كان ال يسبق فجعل ينادي: هل من مسابق « 9»

__________ 
 « .: أكوعي غدوة، قلت: نعم، اي عدو نفسهفقال»( ويف الِطربي 1)
وإذا فرسان على الثنية فجئت بما أقودمها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »( زيد يف الِطربي 2)

» ... 
 « .حليتهم عنه عند ذي قرد»( ويف الِطربي 3 -3)
نقذت من العدو وإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أخذ تلك اْلبل اليت است»( ويف الِطربي 4)

 «وكل رمح وكل بردة وإذا بالل ... 
 « .فألنتخب»( يف الِطربي 5)
حىت ال يبقى منهم عني، »كذا، والتصحيح من الِطربي، ولفظه « ال يبق منهم خمربا»( يف ف 6)

 « ... «أكنت فاعال»فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بدا أو ابنت نواجذه، مث قال: 
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فقال: حنر هلم فالن جزورا فلما كشِطوا عنها جلدها رأوا غبارا فقالوا: أتيتم! »( ويف الِطربي 7)
 « .فخرجوا هاربني ... 

 « .رجالنا»( من الِطربي، ويف ف 8)
 « .فبينما حنن نسري»( كذا، ويف الِطربي 9)
فجعل يقول: أال من سابق! فقال ذلك مرارا، فلما مسعته قلت: أما »( كذا يف ف، ويف الِطربي 10)
كرم كرميا وال هتاب شريفا؟ فقال: ال، إال أن يكون رسول هللا، فقلت: اي رسول هللا أبيب أنت وأمي! ت

 « .ائذن ِل فألسابق الرجل، قال: إن شئت ... 

(1/291) 

 

إىل املدينة! فقلت: اي رسول هللا أبيب أنت وأمي خلين فأل سابق الرجل! قال: « 1»أال رجل يسابق 
فِطفر عن راحلته وثنيت رجلي فِطفرت عن الناقة، مث « . 2»اذهب إليك « 2»قلت، « : إن شئت»

بني كتفيه « 3»إين ربِطت عليه شرفا أو شرفني يعين استبقيت نفسي مث عدوت حىت حلقته فأصكه 
امرأة أيب بكر الصديق أم « 4»بيدي وقلت: سبقت وهللا! حىت قدمنا املدينة. مث توفيت أم رومان 

 ي احلجة.عبد الرَحن وعائشة يف ذ
 

 السنة السابعة من اهلجرة
أخربان حممد بن حسن بن قتيبة ان ابن أيب السري ثنا عبد الرزاق أان معمر عن الزهري عن عبيد هللا 

بن عبد هللا عن ابن عباس حدثين أبو سفيان بن حرب من فيه إىل يّف قال: انِطلقت يف املدة اليت  
لم، فبينا أان ابلشام إذ جيء بكتاب رسول هللا صلى هللا كانت بيننا وبني رسول هللا صلى هللا عليه وس

إىل « 5»عليه وسلم إىل هرقل، جاء به دحية الكليب فدفعه إىل عظيم بصرى ]فدفعه عظيم بصرى[ 
هرقل، ]قال[ : هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نيب؟ قالوا: نعم، فدعيت يف نفر من 

ا بني يديه فأجلسوا أصحايب خلفي، مث دعا برتمجانه فقال: قل قريش، فدخلنا على هرقل، فأجلسن
هلم: إين سائل هذا الرجل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نيب، فإن كذبين فكذبوه، قال أبو سفيان 

 وهللا! لوال خمافة أن يؤثروا عين كذاب لكذبته؛ مث قال لرتمجانه: سله« : 6»
__________ 

 كذا.« تسابق»( يف ف 1)
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 ليس يف الِطربي. (2 -2)
 مصحفا.« فاصط»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 3)
 وذكر ابن حجر اْلقوال املختلفة يف سنة وفاهتا. 232/ 8( هلا ترمجة ممتعة يف اْلصابة 4)
 .4/ 1( زيد من صحيح البخاري 5)
قال: أنتم قال أبو سفيان: فو هللا إان لبغزة إذ هجم علينا صاحب شرطته ف» 86/ 3( ويف الِطربي 6)

من قوم هذا الرجل الذي ابحلجاز؟ قلنا: نعم، قال: انِطلقوا بنا إىل امللك، فانِطلقنا معه، فلما انتهينا 
إليه قال: أنتم من رهط هذا الرجل؟ قلنا: نعم، قال: فأيكم أمّس به رَحا؟ قلت: أان؛ قال أبو 

يعين هرقل! فقال: ادنه،  -فسفيان: وأمي هللا! ما رأيت من رجل أرى أنه كان أنكر من ذلك اْلغل
فأقعدين بني يديه وأقعد أصحايب خلفي مث قال: إين سأسأله فإن كذب فردوا عليه، فو هللا لو كذبت 

 ما ردوا

(1/292) 

 

آابئه من ملك؟ « 2»فيكم؟ قلت: هو فينا ذو حسب، قال: فهل كان ]من[ « 1»كيف حسبه 
 يقول ما قال؟ قلت:فقلت: ال، قال: فهل كنتم تتهمونه ابلكذب قبل أن 

 ال، قال: من يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم، قال:
فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل 

 فيه سخِطة له؟ قال: قلت: ال، قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت:
ايه؟ قلت: يكون احلرب بيننا وبينه سجاال، يصيب منا ونصيب منه نعم، قال: فكيف كان قتالكم إ

ال ندري ما هو صان ِ فيها! قال: « 4»؛ قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: ال، وحنن منه يف مدة « 3»
« 7»قال: فهل قال هذا القول « ! 6»فيها شيئا غري هذه « 5»وهللا فما أمكنين من كلمة أدخل 

قلت: إنه « 9»مث قال لرتمجانه: قل له: إين سألتك عن حسبه فيكم  قبله؟ قال: قلت: ال.« 8»أحد 
 «11»، وكذلك ]الرسل[ « 10»ذو حسب « 9»

__________ 
علي ولكين كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، وعرفت أن أيسر ما يف ذلك إن أان كذبته أن حيفظوا 

ل الذي خرج بني أظهركم يدعي ذلك علي مث حيدثوا به عين فلم أكذبه، فقال: أخربين عن هذا الرج
ما يدعى، قال: فجعلت أزّهد له شأنه وأصغر له أمره وأقول له: أيها امللك! ما يهمك من أمره؟ إن 
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شأنه دون ما يبلغك. فجعل ال يلتفت إىل ذلك، مث قال: انبئين عما أسألك عنه من شأنه، قلت: سل 
با. قال: فاخربين هل كان أحد من عما بدا لك، قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: حمض، أوسِطنا نس

أهل بيته يقول مثل ما يقول فهو يتشبه به؟ قلت: ال، قال: فهل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إايه 
 « .فجاء بذا احلديث لرتدوا عليه ملكه؟ قلت: ال ... 

 نسبه. 4/ 1( يف صحيح البخاري 1)
 ( زيد من صحيح البخاري.2)
 ل منه.( يف الصحيح: ينال منا وننا3)
 ( هكذا يف الصحيح، ويف الِطربي: هدنة.4)
 كذا.  -( من الصحيح، ويف ف: دخل5)
 ( زيد يف الصحيح: الكلمة.6)
 ( زيد يف الصحيح: منكم.7)
 ( زيد يف الصحيح: قط.8)
 ( يف الصحيح: فذكرت أنه فيكم.9 -9)
 ( يف الصحيح: نسب.10)
 ( زيد من صحيح البخاري.11)

(1/293) 

 

أن ال، « 3»؟ فزعمت « 2»يف آابئه ملك « 2»قومها؛ وسألتك: هل كان « 1» تبعث يف أحساب
؛ وسألتك عن « 5»قلت: رجل يِطلب ملك آابئه « 2»يف آابئه ملك « 2»كان « 4»فقلت: إن 

؛ وسألتك: هل كنتم « 6»أتباعه ضعفاء الناس أم أشرافهم قلت: بل ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل 
« 8»أنه مل يكن ليدع « 7»أن ال، فقد عرفت « 3»ما قال؟ فزعمت  تتهمونه ابلكذب قبل أن يقول

هل يرتد أحد منهم « : 10»على هللا؛ وسألتك « 9»فيذهب فيكذب « 9»الكذب على الناس 
 عن دينه بعد أن يدخله سخِطه له؟

بشاشته القلوب؛ وسألتك: « 13»إذا خالط « 13»اْلميان « 12»أن ال، فكذلك « 11»فزعمت 
اْلميان حىت يتم؛ « 14»أهنم يزيدون، وكذلك ]أمر[ « 11»م ينقصون؟ فزعمت هل يزيدون أ

 وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فزعمت أن احلرب بينكم
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__________ 
 ( يف الصحيح: نسب.1)
 ( يف الصحيح: من آابئه من ملك.2 -2)
 ( يف الصحيح: فذكرت.3)
 ( يف الصحيح: فلو.4)
 يه.( يف الصحيح: أب5)
 « .وكذلك أتباع اْلنبياء يف كل زمان»( هكذا يف الصحيح، ويف الِطربي 6)
 ( يف الصحيح: أعرف.7)
 « .ليذر» 3/ 2( كذا يف ف. ويف الصحيح واخلصائص الكربى 8)
 ( يف الصحيح: ويكذب.9 -9)
حد وسألتك عمن يتبعه أحيبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ فزعمت أن ال يتبعه أ»( ويف الِطربي 10)

فيفارقه، وكذلك حالوة اْلميان ال تدخل قلبا فتخرج منه؛ وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن ال؛ فلئن  
كنت صدقتين عنه ليبلغين على ما حتت قدمي هاتني ولوددت أين عنده فأغسل قدميه! انِطلق 

لشأنك. قال: فقمت من عنده وأان أضرب إحدى يدي ابْلخرى وأقول: أي عباد هللا! لقد أمر أمر 
 « .بن أيب كبشة! أصبح ملوك بين اْلصفر يهابونه يف سلِطاهنم ابلشاما

 ( يف الصحيح: فذكرت.11)
 ( يف الصحيح: وكذلك.12)
 ( يف الصحيح: حني ختالط.13 -13)
 ( زيد من الصحيح واخلصائص الكربى.14)
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العاقبة؛ وسألتك: « 2»تنالون منه وينال منكم، وكذلك الرسل تبتلى مث تكون هلم « 1»وبينه سجال 
أن ال، وكذلك الرسل ال تغدر؛ وسألتك: هل قال هذا القول قبله أحد؟ « 3»هل يغدر؟ فزعمت 

بقول « 5»رجل أيمت « : 4»أن ال، فقلت: لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت « 3»فزعمت 
 أيمركم؟« 6»سألتك مبا « 6»قيل قبله، مث 

وقد  « . 8»فيه فإنه نيب « 8»ما تقول « 7»ف، قال: إن يكن قلت: ابلصالة والزكاة والصلة والعفا
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« 10»أين أعلم أين أخلص إليه ْلحببت « 9»كنت أعلم أنه خارج ومل أكن أظن أنه منكم، ولو 
فقال: مث « . 11»وليبلغن ملكه ما حتت قدمي « 11»لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، 

بسم هللا الرَحن الرحيم، من حممد »م فقرأه فإذا فيه دعا بكتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسل
الروم، سالم على من « 13»إىل هرقل ملك  -« 12»صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا« 12»

اتب ِ اهلدى، أما بعد! فإين أدعوك بدعاية اْلسالم، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك هللا أجرك مرتني، فإن 
 -ُقْل اي َأْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا« 16» اْلريسني« 15»فإن عليك إمث « 14»توليت 

__________ 
 كذا.  -( يف ف: سجاال1)
 كذا.  -( يف ف: له2)
 ( يف الصحيح: فذكرت.3)
 ( من الصحيح، ويف ف: قلت.4)
 أيتسي.« ( كذا يف ف، ويف الصحيح واخلصائص5)
 كذا.« قال ما»( من الصحيح واخلصائص، ويف اْلصل 6 -6)
 كذا.  -ان، ويف ف: أن يكون( يف الصحيح فإن ك7)
 ( ليس يف الصحيح.8 -8)
 ( يف الصحيح: فلو.9)
 ( يف الصحيح: لتجشمت.10)
فإن كان ما »ولفظها « فيه فإنه نيب»( قدم يف الصحيح واخلصائص هذه العبارة على 11 -11)

 « .تقول حقا فسيملك موض ِ قدمي هاتني
 ( يف الصحيح: عبد هللا ورسوله.12 -12)
 حيح: عظيم.( يف الص13)
 « .وإن تتول»، ويف الِطربي 5/ 1( كذا يف ف وصحيح البخاري 14)
 كذا ابلسني مصحفا.« اسم»( التصحيح من الِطربي والصحيح، ووق ِ يف ف 15)
 ،« الرييسني»( يف ف: اْلريسني، والتصحيح من هامش الصحيح بعالمة النسخة، ويف متنه 16)
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فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت اْلصوات عنده وكثر اللغط « . 1« »إىل قوله: أبَِانَّ ُمْسِلُمونَ 
سيظهر حىت أدخل « 3»وأمر بنا فأخرجنا، فما زلت موقنا أبمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 2»

 هللا علّي اْلسالم.
يدعوهم  قال: يف أول هذه السنة كتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل امللوك وبعث إليهم ابلرسل

إىل هللا، فقيل: إهنم ال يقرأون كتااب إال خبامت، فاختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خاَتا من فضة 
 ليختم به الصحف، فكان يلبسه اترة يف ميينه واترة يف يساره.« حممد رسول هللا»نقش فيه 

أن « 4»تاب فأمره فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن حذافة السهمي إىل كسرى بك
بن خليفة الكليب إىل « 5»يدفعه إىل عظيم البحرين ليدفعه عظيم البحرين إىل كسرى. وبعث دحية 

« 6»قيصر وهو هرقل ملك الروم وأمره أن يدف ِ الكتاب إىل عظيم بصرى ]فدفعه عظيم بصرى[ 
بن أمية  إىل هرقل. وبعث حاطب بن أيب بلتعة إىل املقوقس صاحب اْلسكندرية. وبعث عمرو

إىل ]املنذر « 8»النجاشي، وبعث شجاع بن وهب اْلسدي « 7»أصحم بن أحبر « 7»الضمري إىل 
 احلارث« 9»بن[ 

__________ 
والرييسني بفتح التحتانية وكسر الراء مث ابلياء الساكنة مج ِ يريس بوزن فعيل وقد يقلب الياء اْلوىل 

ني مج ِ يريسي منسوب إىل يريس، وروى اْلريسني مهزة فيقال اْلريسني. وروى أيضا بياءين بعد الس
 كرماين.  -بكسر اهلمزة وكسر الراء املشددة وايء واحدة بعد السني وهم اْلكارون الزارعون

 .64آية  3( سورة 1)
 « .عنده الصخب»( يف الصحيح 2)
 « .أنه»( يف الصحيح 3)
 مصحفا.« فاجره»( وق ِ يف ف 4)
 .161/ 4( راج ِ لرتمجته اْلصابة 5)
 ( زيد من الصحيح.6)
 كذا.« أصحمة بن حبري»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 7 -7)
 « .أخابين أسد بن خزمية»( زيد يف الِطربي 8)
 ( زيد من الِطربي.9)
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وبعث عامر بن لؤي إىل هوذة بن علي احلنفي صاحب « . 1»ابن أيب مشر الغساين صاحب دمشق 
 اليمامة.

ول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا فأما كسرى فمزق كتاب رس
 بلغه ذلك:

 « .مزق هللا ملكه، إذا هلك كسرى فال كسرى بعده»
سفيان عما سأل مث قرأ كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث خال « 2»وأما قيصر فسأل أاب 

وأنه الذي كنا ننتظره وْنده يف كتابنا، ولكن بدحية الكليب وقال: إين ْلعلم أن صاحبكم نيب مرسل، 
اْلسقف فاذكر له أمر « 3»أخاف الروم على نفسي ولوال ذاك التبعته، ولكن اذهب إىل ضغاطر 

صاحبكم وانظر ماذا يقول، فجاء دحية وأخربه مما جاء به من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل 
ك وهللا نيب مرسل! نعرفه بصفته وْنده يف كتابنا صاحب« : 4»هرقل ومبا يدعو إليه، فقال ضغاطر 

ابمسه، مث دخل فألقى ثيااب كانت عليه سوداء ولبس ثيااب بيضا مث أخذ عصاه وخرج على الروم وهم 
يف الكنيسة فقال للروم: إنه قد أاتان كتاب من أَحد يدعو فيه إىل هللا، وإين أشهد أن ال إله إال هللا 

ه، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وضربوه حىت قتلوه، فرج ِ دحية إىل هرقل عبده ورسول« 5»وأن حممدا 
عندهم « 7»إان خنافهم على أنفسنا فضغاطر كان وهللا ]أعظم[ « : 6»وأخربه اخلرب، قال: قلت لك 

 وأجوز قوال مين.
__________ 

 ِ اهلدى وآمن وقال حممد بن عمر الواقدي: وكتب إليه معه: سالم على من اتب»( زيد يف الِطربي 1)
به، إين أدعوك إىل أن تؤمن ابهلل وحده ال شريك له يبقى لك ملكك، فقدم به شجاع بن وهب فقرأه 

 « .عليهم، فقال: من ينزع مين ملكي! أان سائر إليه، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ابد ملكه
 كذا.« أبو»( يف ف 2)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف ف: سقاطر3)
 ، ويف ف: صنفاطر.( من الِطربي4)
 ( كذا يف ف، ويف الِطربي: أَحد.5)
 ( من الِطربي، ويف ف: لكم.6)
 ( زيد من الِطربي.7)
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ملك « 3»من حممد رسول هللا إىل النجاشي اْلصحم »كتابه « 2»فكان « 1»وأما النجاشي 
العزيز اجلبار « 4»احلبشة، سلم أنت، فأين أَحد إليك هللا امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن 

الِطيبة احلصينة « 6»روح هللا وكلمته ألقاها إىل مرمي البتول « 5»، وأشهد أن عيسى « 4»املتكرب 
« 8»فحملت بعيسى، فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، وإين أدعوك إىل هللا « 7»

التجرب « 12»، فدع من املسلمني« 11»ومعه نفر « 10»إليك ابن عمي جعفرا « 9»، وقد بعثت 
« 16»فاقبل نصيحيت « 16»بلغت ونصحت « 15»وقد « 14»إىل هللا « 13»فإين أدعوك 

فقرأ النجاشي الكتاب وكتب جوابه إىل رسول هللا صلى هللا عليه « والسالم على من اتب ِ اهلدى
من  ،« 17»صلى هللا عليه وسلم « 17»بسم هللا الرَحن الرحيم، إىل حممد رسول هللا »وسلم 

 ، سالم عليك اي« 18»اْلصحم بن أحبر « 18»النجاشي 
__________ 

( ويف الِطربي: ... قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إىل 1)
 النجاشي يف شأن جعفر بن أيب طالب وأصحابه وكتب معه كتااب بسم هللا الرَحن الرحيم.

 « .فكانه»( يف اْلصل 2)
 « .اْلصخم»كذا، ويف ف « اْلضحم»ِطربي، ويف نسخة من ( من ال3)
 ( ليس يف الِطربي.4 -4)
 ( زيد يف الِطربي: بن مرمي.5)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف ف: البتولة6)
 « .احلصيونة»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 7)
اءين فإن وحده ال شريك له واملواالة على طاعته وأن تتبعين وتؤمن ابلذي ج»( زيد يف الِطربي 8)

 « .رسول هللا
 ( من الِطربي، ويف ف: بعث.9)
 ( من الِطربي، ويف ف جعفر.10)
 ( وزيد بعده يف الِطربي: فإذا جاءك فأقرهم.11)
 ( يف الِطربي: ودع.12)
 ( زيد يف الِطربي: وجنودك.13)
( زيد بعده يف ف: وقد بعثت إليك ابن عمي، ومل تكن الزايدة يف الِطربي وقد مرت آنفا 14)

 ناها.فحذف
 ( يف الِطربي: فقد.15)
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 ( يف الِطربي: فاقبلوا نصحي.16 -16)
 ( ليس يف الِطربي.17 -17)
 مصحفا.« اْلضخم بن ْنوي»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 18 -18)
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الذي ال إله إال هو الذي هداين إىل اْلسالم، أما بعد فقد « 1»نيب هللا ورَحة هللا وبركاته ]من هللا[ 
ذكرت من أمر عيسى فورب السماء واْلرض أن عيسى « 3»كتابك اي رسول هللا فيما « 2»غين بل

به إلينا، « 6»عرفنا ما بعثت « 5»قلت، ولقد « 1»يزيد على ما ]ذكرت ثفروقا، إنه كما[ « 4»ال 
« 9»صلى هللا عليه وسلم « 9»أنك رسول هللا « 8»ابن عمك وأصحابه، وأشهد « 7»وقد قربنا 

ابيعت ابن عمك وأسلمت على يديه هلل رب العاملني، وبعثت « 1»مصدقا، وقد ]ابيعتك و[ صادقا 
آتيك « 1»، فإين ال أملك إال نفسي، وإن شئت ]أن[ « 10»أرها بن اْلصحم « 10»إليك اببين 

والسالم عليك اي رسول  -حق« 13»، فإين أشهد أن ما تقوله « 12»اي رسول هللا فعلت « 11»
« 15»يف سفينة البحر، فلما توسِطوا وجلجوا « 14»بنه يف ستني نفسا من احلبشة هللا! فخرج ا

 « .16»أصابتهم شدة وغرقوا كلهم 
 وأما املقوقس فأهدى ]إىل[ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرب ِ جوار فيهن مارية القبِطية أم

__________ 
 ( زيد من الِطربي.1)
 كذا.« أبلغين»( من الِطربي، ويف ف 2)
 « .مما»( من الِطربي، ويف ف 3)
 « .ما»( يف الِطربي 4)
 ( يف الِطربي: وقد.5)
 « .بعث»( من الِطربي، ويف ف 6)
 « .قربنا»( من الِطربي، ويف ف 7)
 ( يف الِطربي: فأشهد.8)
 ( ليس يف الِطربي.9)
 « .أو ما ابن اْلضخم»( من الِطربي، ويف ف 10)
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 « .أتيتك»( من الِطربي، ويف ف 11)
 « .اي رسول هللا»ِطربي على ( قدمه ال12)
 « .نقول»( يف الِطربي 13)
 مصحفا.« اخلبث»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 14)
 كذا.  -( أي ركبوا اللجة أي معظم املاء، ويف ف: حلجوا15)
 .89/ 3( راج ِ الِطربي 16)
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اهلدااي فقبلها رسول هللا إبراهيم ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكذلك سائر امللوك أهدى إليه 
 صلى هللا عليه وسلم، كان يقبل اهلدية ويثيب عليها.

 
 مث كانت غزوة خيرب

على املدينة سباع « 2»إىل خيرب، واستعمل « 1»خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بقية احملرم 
ج على اْلموال بن عرفِطة الغفاري وقدم عينا له ليجيئه ابخلرب، وأخرج من نسائه أم سلمة، وخر 

حصنا حصنا، فأول ما أصاب « 4»فال مير مبال إال أخذه ويقتل من فيه و ]يفتتحها[ « 3»جبيشه 
« 8»فلما ]افتتح[ « 7»مث حصن القموص « 6»مث حصن الصعب بن معاذ « 5»منها حصن انعم 

لى هللا وكان رسول هللا ص« 9»أتى حصنهم الوطيح والسالمل « 9»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
حىت يصبح فإن مس ِ أذاان « 11»مل يغر عليهم « 10»أصبح قوما أو غزا « 10»عليه وسلم إذا 

أمسك، وإن مل يسم ِ أذاان أغار، فلما أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استقبلهم عمال خيرب 
 مبساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوا النيب صلى هللا عليه وسلم

__________ 
  ِ، كما صرح به الِطربي.( من سنة سب1)
 « .استخلف»( يف الِطربي 2)
 كذا.« حببسه»( يف ف 3)
 كذا.« ابما»( زيد من الِطربي، ويف ف 4)
فكان أول حصوهنم افتتح حصن انعم وعنده قتل حممود بن مسلمة ألقيت عليه »( ويف الِطربي 5)
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 رحى منه فقتلته.
 « .كثر طعاما وردكا منهوما خبيرب حصن كان أ»وزاد يف الِطربي « معاد»( يف ف 6)
كذا، ويف الِطربي: مث القموص حصن ابن أيب احلقيق وأصاب رسول هللا صلى   -( يف ف: الغموص7)

هللا عليه وسلم منهم سبااي منهم صفية بنت حيي بن أخِطب وكانت عند كنانة بن الربي ِ بن أيب 
 إخل. -احلقيق وابنيت عم هلا

 ( زيد من الِطربي.8)
وزيد يف الِطربي: ال من حصوهنم ما افتتح وحاز من اْلموال ما حاز انتهوا « و»( زيد يف ف 9 -9)

 « .إىل حصنهم الوطيح والسالمل وكان آخر حصون خيرب افتتح حاصرهم رسول هللا بض ِ عشرة ليلة
 « .أتى قوما بليل» 603/ 2( كذا يف ف، ويف صحيح البخاري 10 -10)
 « .إذا سامل يقر عليهم»ويف ف « مل يغربم» وبامشه« مل يقر بم»( ويف منت الصحيح 11)
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هللا أكرب »واجليش قالوا: حممد وهللا واخلميس! وأدبروا هرااب، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
فخرج مرحب اليهودي من « ! هللا أكرب! خربت خيرب! إان إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين

فقال « 2»؟ « من هلذا»ب الرباز، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ويِطل« 1»احلصن يرجتز 
فلما دان أحدمها من صاحبه ابدر مرحب ابلسيف، « ! 3»أان اي رسول هللا « : 2»حممد بن مسلمة 

، فضربه « 5»حممد بن مسلمة بدرقته، فوق ِ سيفه فيها وعّضت به الدرقة فأمسكت « 4»فاتقاه 
يقاتل فمر ورج ِ ومل يكن « 6»مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال حممد بن مسلمة فقتله، 

 ، مث بعث آخر يقاتل فمر ورج ِ ومل« 7»فتحا 
__________ 

 ( زيد يف الِطربي: ويقول:1)
 قد علمت خيرب أين مرحب ... شاكي السالح بِطل جمّرب

 أطعن أحياان وحينا أضرب ... إذا الليوث أقبلت حتّرب
 مى ال يقربكان َحاي للح

 « .فقام حممد بن مسلمة فقال»( يف الِطربي 2 -2)
فقم إليه، »أان له اي رسول هللا أان وهللا املوتور الثائر! قتلوا أخي ابْلمس، قال: »( يف الِطربي 3)
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، فلما أن دان كل واحد منهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر « اللهم! أعنه عليه
لوذ با من صاحبه، فكلما الذ با اقتِط ِ بسيفه منها ما دونه منها حىت برز  العشر، فجعل أحدمها ي

 « .كل واحد منهما لصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم ما بينهما فنن
 « .فألقاه»( من الِطربي، ويف ف 4)
 « .فأمسكته»( ويف الِطربي 5)
 كذا.« رجاال»( يف ف 6)
 ايسر يرجتز ويقول:مث خرج بعد مرحب أخوه »( زيد يف الِطربي 7)

 قد علمت خيرب أين ايسر ... شاك السالح بِطل مغاور
 إذا الليوث أقبلت تبادر ... وأحجمت عن صوليت املغاور

 إن َحاي فيه موت حاضر
عن هشام بن عروة أن الزبري بن العوام خرج إىل ايسر فقالت أمه صفية بنت عبد املِطلب: أيقتل ابين 

 قتله إن شاء هللا! فخرج الزبري وهو يقول:اي رسول هللا؟ قال: بل ابنك ي
 قد علمت خيرب أين زاّبر ... قرم لقوم غري نكس فغرار

 ابن َحاة اجملد وابن اْلخيار ... ايسر ال يغررك مج ِ الكفار
 فجمعهم مثل السراب اجلّرار

 « .مث التقيا فقتله الزبري

(1/301) 

 

ْلعِطني الراية »النيب صلى هللا عليه وسلم: ، فقال « 1»يكن فتحا، وَحى احلرب بينهم وتقاعسوا 
يفتح هللا على يديه، ليس بفرار، فلما « 3« »2»غدا رجال حيب هللا ورسوله! وحيبه هللا ورسوله! 

فربأ، مث قال: خذ هذه الراية واقبض با حىت « 4»وهو أرمد، فتفل يف عينيه « 3»أصبح دعا عليا 
من « 5»واملسلمون خلفه حىت ركز رايته يف رضم ، فخرج علّي يهرول « 4« »يفتح هللا عليك

حجارة، فاطل ِ عليه يهودي من رأس احلصن وقال: من أنت؟ فقال: أان علي بن أيب طالب، فقال 
اليهودي: علومت وما أنزل على موسى! فلم يزل علّي يقاتل حىت سقط ترسه من يده، مث تناول اباب 

ده وهو يقاتل حىت فتح هللا عليه، مث ألقاه من يده، صغريا كان عند احلصن فاترس به، فلم يزل يف ي
 فلما
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__________ 
 كذا.« تكاعسوا»( يف ف 1)
قال: ملا كان حني نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبصن »( ويف الِطربي برواية بريدة اْلسلمي 2)

معه من  أهل خيرب أعِطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللواء عمر بن اخلِطاب وهنض من هنض
الناس فلقوا أهل خيرب فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيبنه 

أصحابه وجيبنهم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ْلعِطني اللواء غدا.. وفيه برواية بريدة أيضا 
م واليومني ال خيرج، فلما قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمبا أخذته الشقيقة فيلبث اليو »

نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرب أخذته الشقيقة فلم خيرج إىل الناس وأن أاب بكر أخذ راية 
رسول هللا مث هنض فقاتل قتاال شديدا مث رج ِ فأخذها عمر فقاتل قتاال شديدا هو أشد من القتال 

 « .ْلعِطينها غدا رجال ... اْلول، مث رج ِ فأخرب بذلك رسول هللا فقال: أما وهللا 
ويف رواية من الِطربي « فلما كان من الغد تِطاول هلا أبو بكر وعمر فدعا عليا»( يف الِطربي 3 -3)

 « .فتِطاولت هلا قريش ورجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك ... »
مرحب  وأعِطاه اللواء وهنض معه من الناس من هنض قال: فلقي أهل خيرب فإذا»( يف الِطربي 4 -4)

 يرجتز ويقول:
 قد علمت خيرب أين مرحب ... شاكي السالح بِطل جمرب

 اطعن أحياان وحينا أضرب ... إذا الليوث أقبلت تلهب
فاختلف هو وعلّي ضربتني فضربه علّي على هامته حىت عض السيف منها أبضراسه ومس ِ أهل 

 « .ح هللا له وهلمالعسكر صوت ضربته فما تتام آخر الناس م ِ علّي عليه السالم حىت فت
( يف النهاية: َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اْْلَقْ َرِبنَي أتى رضمة جبل، هي واحدة الرضم والرضم والرضام وهي 5)

 دون اهلضاب، وقيل: صخور بعضها على بعض.
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وأن « 3»دماءهم « 2»سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن حيقن « 1»أيقن اليهود ابهللكة 
، فنزلوا على ذلك وقالوا: اي حممد! إان « 4»ريهم، ففعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك يس

رسول هللا صلى هللا عليه « 6»فعاملناها، فعاملهم « 5»حنن أرابب اْلموال وحنن أعلم با منكم 
 فلما فعل ذلك أهل خيرب مس ِ بذلك أهل فدك، بعث إليهم رسول« . 7»وسلم اخليرب على النصف 
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بن مسعود، فنزلوا على ما نزلت عليه اليهود خبيرب على أن « 8»هللا صلى هللا عليه وسلم حميصة 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على مثل معاملة « 10»وحيقن دماءهم، فعاملهم « 9»يسريهم 

، فكانت فدك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالصة، وذلك أنه مل « 12»أهل خيرب « 11»
عليها خبيل وال ركاب، وقسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيرب على ألف ومثامنائة « 13»يوجف 

 «14»سهم، وكان الرجال با ألف 
__________ 

وحاصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل خيرب يف حصنيهم الوطيح » 95/ 3( يف الِطربي 1)
 « .والسالمل حىت إذا أيقنوا ابهللكة

 « .حبقن»ويف اْلصل ( من الِطربي، 2)
وحيقن هلم دماءهم ففعل، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد حاز » 95/ 3( ويف الِطربي 3)

اْلموال كلها الشق ونِطاة والكتيبة ومجي ِ حصوهنم إال ما كان من ذينك احلصنني، فلما مس ِ بم أهل 
يسألونه أن يسريهم وحيقن دماءهم  فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 « .هلم وخيلوا اْلموال ففعلوا
وكان فيمن مشى بينهم وبني رسول هللا يف ذلك حميصة بن مسعود أخو بين »زيد يف الِطربي  (4)

 « .حارثة
 « .واعمر هلا»( زيد يف الِطربي 5)
 « .فصاحلهم»( يف الِطربي 6)
 « .على أان إذا شئنا أن خنرجكم أخرجناكم»( زيد يف الِطربي 7)
 خِطأ.« حميصنة»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 8)
 كذا.  -ف: يسرهم( يف 9)
 كذا.« فأمرهم»( يف ف 10)
 مصحفا.« بعليلة»( وق ِ يف ف 11)
وصاحله أهل فدك على مثل ذلك فكانت خيرب فيئا للمسلمني، وكانت فدك »( ويف الِطربي 12)

 « .خالصة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عليهم خبيل وال  ْلهنم مل جيلبوا»، ويف الِطربي « يوحف»ويف اْلصل  248/ 2( من السرية 13)

 « .ركاب
 كذا.  -( يف ف: ألف14)
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« 1»وأربعمائة والفرس مائيت فرس، فقسم للفارس ثالثة أسهم: سهمني لفرسه وسهما له، وللّرجل 
ألف وأربعمائة سهم، وكان سهم رسول « 2»ولرجاهلم « 2»سهما، فكان لألفراس أربعمائة ولركابا، 

عاصم بن عدي؛ مث أطعم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجاال مشوا هللا صلى هللا عليه وسلم م ِ 
بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبني أهل فدك يف الصلح، وأعِطى حمّيصة ابن مسعود ثالثني 

القرىب من خيرب على بين هاشم « 3»سهم ذوي « 3»وسقا من شعري وثالثني وسقا من َتر، وقسم 
بنت حيي بن أخِطب يف « 4»رب على ما وصفنا. وكانت صفية وبين املِطلب؛ فكانت قسمة خي

، فاصِطفاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنفسه. « 5»السيب، أخرجوها من حصن القموص 
 وسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن آنية املشركني، فقال:

من نسائه الاليت « 6» اغسلوها وكلوا فيها وأطعموا، وأطعم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسعا
تويف وهن عنده تسعمائة وسق َتر ومن القمح مائة ومثانني وسقا. فلما فرغوا من الغنائم وقسمها أكل 

عن « 7»املسلمون حلوم احلمر اْلهلية ]فأمر مناداي فنادى يف الناس: إن هللا ورسوله ينهيانكم[ 
  عليه وسلماملتعة، وأمر ابلقدور أن تكفأ، مث قام رسول هللا صلى هللا

__________ 
 ( أي الراجل.1)
كذا، ويف السرية: وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيرب من أصحاب   -( ويف ف: جلماهلم2 -2)

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألف سهم ومثامنائة سهم برجاهلم وخيلهم، الرجال أرب ِ عشرة مائة 
، وكان لكل راجل سهم، فكان لكل سهم واخليل مائتا فرس، فكان لكل فرس سهمان ولفارسه سهم

 « .رأس مج ِ إليه مائة رجل فكانت مثانية عشر سهما مج ِ
 كذا.  -( يف ف: بينهم ذي3 -3)
عن ابن إسحاق قال: ملا فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القموص حصن ابن »( ويف الِطربي 4)

ا فمر بما بالل وهو الذي جاء أيب احلقيق أتى رسول هللا بصفية بنت حيي بن أخِطب وأبخرى معه
بما على قتلى من قتلى يهود، فلما رأهتم اليت م ِ صفية صاحت وصكت وجهها وحثت الرتاب على 

رأسها، فلما رآها رسول هللا قال: اغربوا عين هذه الشيِطانة، وأمر بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها 
 « .قد اصِطفاها لنفسه رداؤه، فعرف املسلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 « .الغموص»( من الِطربي، ويف ف 5)
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 ( يف ف: تسعة.6)
 « .و»، وزيد يف اْلصل 606و  604/ 2( من صحيح البخاري 7)
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يعين إتيان  -ال حيل ال مرىء يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه»فيهم خِطيبا فقال: 
ثيبا من السيب « 1»رىء يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يصيب امرأة احلبائل من السبااي، وال حيل ال م

حىت « 3»يبي ِ مغنما « 2»حىت يستربئها، وال حيل المرىء يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ]أن[ « 1»
يقسم، وال حيل ال مرىء يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يركب دابة من غنيمة املسلمني حىت إذا أعجفها 

المرىء يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يلبس ثواب من يفء املسلمني حىت إذا أخلقه ردها فيها؛ وال حيل 
 ؛ مث اطمأن الناس.« رده

زينب بنت احلارث امرأة سالم بن مشكم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم شاة مصلية « 4»وأهدت 
« 5»إن هذا »وأكثرت فيها من السم، فلما وضعته بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

؟ فقالت: « ما َحلك على ذلك»فاعرتفت، فقال: « 7»مث دعاها « ! أنه مسموم« 6»العظم خيربين 
بلغت من قومي ما مل خيف عليك فقلت: إن كان ملكا اسرتحت منه، وإن كان نبيا فسيخرب؛ فتجاوز 

ول هللا صلى هللا عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان بشر بن الرباء بن معرور أيكل م ِ رس
 عليه وسلم فأكل منها قِطعة وكان ذلك سبب موته.

 
 وقتل من املسلمني خبيرب

 ورفاعة بن مسروح« 9»وثقف بن عمرو بن مسيط « 8»ربيعة بن أكثم بن سخربة 
__________ 

 ( من مسند اْلمام أَحد، ويف اْلصل: ثيب من السيب.1 -1)
 ( زيد من السرية.2)
 « .بي ِ مغنما»سرية. ويف ف ( التصحيح من ال3 -3)
 « .خِطأ، ويف البخاري أهديت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم« اهتزت»( يف ف 4)
 « .هذه»( من السرية، ويف ف 5)
 « .ليخربين»( يف السرية 6)
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 « .دعا با»( يف السرية 7)
 راج ِ اْلصابة. -كذا« صخرية»( يف السرية 8)
 « .بن مسيط»( ليس يف السرية 9)
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قيس بن خلدة وحممود بن مسلمة بن خالد بن عدي بن « 2»ومسعود بن « 1»وعبد هللا بن اهلبيب 
بن « 5»ومبشر بن عبد املنذر بن الزنرب « 4»بن اثبت بن النعمان بن أمية « 3»جمدعة وأبو الضياح 

« 7» أمية بن سفيان بن احلارث واحلارث بن حاطب وعروة بن مرة بن سراقة، و« 6»]زيد بن[ 
وعمارة بن عقبة بن حارثة بن « 10»واثبت ابن أثلة « 9»وأنيف بن حبيب « 8»أوس بن القائد 

 غفار وبشر بن الرباء بن معرور، وكان سبب موته أكله من الشاة املسمومة.
وعند فراغ املسلمني من خيرب قدم جعفر بن أيب طالب من أرض احلبشة فقال النيب صلى هللا عليه 

مث قام إليه فقّبل ما « ! ما أدري أبي اْلمرين أان أشد فرحا بفتح خيرب أو قدوم جعفر وهللا!»وسلم: 
 بني عينيه.

وم ِ « 11»فلما فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سار إىل وادي القرى، فحاصر أهله لياِل 
يض ِ رحل ، فبينا هو « 12»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غالم له أهداه رفاعة بن زيد اجلذامي 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ أاته سهم غرب فقتله، فقال املسلمون: هنيئا له اجلنة! فقال رسول 
 عليه يف النار،« 13»كال والذي نفسي بيده! إن مشلته اآلن حترتق »هللا صلى هللا عليه وسلم: 

__________ 
 « .الذهيب»( من السرية، ويف ف 1)
 « .سعد بن»( زيد يف السرية 2)
 كذا ابلصاد املهملة.« أبو الصياح»ويف ف « أبو ضياح» 244/ 2( يف السرية 3)
 كذا.« أكية»( من السرية، ويف ف 4)
 « .الزبري»( التصحيح من اْلصابة، ويف 5)
 ( زيد من اْلصابة.6)
 خِطأ.« بن»( من السرية، ويف ف 7)
، وفيه: وقيل: ابن فاتك وابن والتصحيح من اْلصابة« القائدة»ويف ف « الفائد»( يف السرية 8)
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 الفاكه.
 « .خبيب»( من السرية، ويف ف 9)
 « .واثلة»( من السرية، ويف ف 10)
 كذا.« ليال»: ويف ف 56/ 3( التصحيح من الِطربي 11)
 كذا ابلزاي.« اجلزامي»( من الِطربي: ويف ف 12)
 « .لتحرق»( ويف الِطربي 13)
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فسمعها رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي ، « وكان غّلها من يفء املسلمني
يبدلك هللا مثلها »وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « ! 1»رسول هللا! أصبت شراكني لنعلني ِل 

 « .يف النار
وقال: اي رسول هللا! إن « 2»مث استأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلجاج بن عالط السلمي 

 ؟ قال:« 4»، فأذن له، فقال: اي رسول هللا! وأن أقول « 3»ا ماال مبكة فأذن ِل لن« 3»
، وقد بلغهم أن « 6»يستمعون اْلخبار « 5»قدم احلجاج مبكة وإذا قريش بثنية البيضاء « 5»فقل، 

احلجاز « 7»أكثر أرض « 7»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد سار إىل خيرب، وقد كانوا عرفوا أهنا 
فإنه « 11»حجاج! أخربان « 11»قالوا: اي « 10»، فلما رأوه « 9»ورجاال « 8»ريفا ومنعة « 8»

 قد بلغنا أن القاط ِ سار إىل خيرب، فقال احلجاج: عندي من اخلرب ما يسركم! قالوا:
وأسر حممدا أسرا « 14»مبثلها قط « 13»؟ فقال هزم هزمية مل تسمعوا « 12»ما هي اي حجاج 

«15 »، 
__________ 

فلما مس ِ بذلك الناس جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه » 710/ 2( كذا يف ف، ويف املغازي 1)
 « .وسلم بشراك أو بشراكني فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: شراك من انر أو شرا كان من انر

 « .مث البهزي»( زيد يف السرية 2)
ة بنت أيب طلحة وكانت عنده له منها معرض ِل مبكة ماال عند صاحبيت أم شيب»( يف السرية 3 -3)

 « .بن احلجاج ومال متفرق يف جتار أهل مكة فأذن ِل اي رسول هللا
 « .إنه ال بد ِل من أن أقول»( يف السرية 4)
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قال احلجاج: فخرجت حىت إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجاال من »( يف السرية 5 -5)
 « .قريش

 « .ن عن أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلمويسألو »( زيد يف السرية 6)
 « .قرية»( يف السرية 7 -7)
 كذا.« ريعا وسعة»( التصحيح من السرية، ويف ف 8 -8)
 « .فهم يتجسسون اْلخبار ويسألون الركبان»( زيد يف السرية 9)
 « .رأوين»( يف السرية 10)
وهللا اخلرب أخربان  -سالمي عندهحلجاج بن عالط قال: ومل يكونوا علموا إب»( يف السرية 11 -11)

 « .اي أاب حممد
 « .قال: فالتبِطوا جبنيب انقيت يقولون: إيه اي حجاج»( يف السرية 12)
 « .مل يسمعوا»( من السرية، ويف ف 13)
 « .وقتل أصحابه قتال مل تسمعوا مبثله قط»( زيد يف السرية 14)
 « .أسر»( من السرية، ويف ف 15)

(1/307) 

 

من « 3»بني أظهرهم مبن كان قتل « 2»نقتله حىت نبعث به إىل مكة فيقتلونه « 1»ن فقالوا: ل
أن يقدم به عليكم « 5»وصاحوا مبكة: جاءكم اخلرب وهذا حممد إمنا تنتظرون « 4»رجاهلم؛ فقاموا 

أقدم خيرب « 9»على غرمائي. فإين « 8»ماِل مبكة ]و[ « 7»، فقال احلجاج: أعينوين على « 6»
فلما مس ِ العباس « . 12»التجار « 11»حممد وأصحابه قبل أن يسبقين « 10»يفء فأصيب من 

، قال: اي حجاج! ما هذا « 13»بن عبد املِطلب اخلرب أقبل حىت وقف على جنب احلجاج بن عالط 
وضعت عندك؟ قال: نعم، قال: استأخر « 14»اخلرب الذي جئتنا به؟ قال: وهل عندك حفظا ملا 

فرغ « 16»فإين يف مج ِ ماِل كما ترى، فانصرف، حىت ]إذا[ « 15»الء عين حىت ألقاك على خ
 «17»احلجاج من مج ِ 

__________ 
 « .ال»( يف السرية 1)
 « .فيقتلوه»( يف السرية 2)
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 « .أصاب»( يف السرية 3)
 « .قال»( زيد يف السرية 4)
 « .ينتظرون»( من السرية، ويف ف 5)
 « .فيتصل بني أظهركم»( زيد يف السرية 6)
 « .مجي ِ»( زيد يف السرية 7)
 ( زيد من السرية.8)
 « .فإين أريد أن»( يف السرية 9)
فل ... قال ابن هشام: ويقال: من يفء حممد. قال ابن إسحاق قال: فقاموا »( يف السرية 10)

فجمعوا ِل ماِل كأحث مج ِ مسعت به، قال: وجئت صاحبيت فقلت: ماِل؟ وقد كان ِل عندها مال 
 « .ي أحلق خبيرب فأصيب من فرص البي ِ قبل أن يسبقين التجار قالموضوع لعل

 « .يستفين»( من السرية، ويف ف 11)
 « .إىل ما هنالك»( زيد يف السرية 12)
 « .وأان يف خيمة من خيام التجار»( زيد يف السرية 13)
 ( من السرية، ويف ف: مبا.14)
 « .خلى»( من السرية، ويف ف 15)
 « .فانصرف عين حىت أفرغ»السرية  ( كذا يف ف، ويف16)
 « .مجي ِ»( من السرية، ويف ف 17)
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، « 3»فإين أخشى الِطلب « 2»وأراد اخلروج لقي العباس فقال: احفظ علّي حديثي « 1»ماله 
قال، افعل، قال: وهللا! إين تركت ابن أخيك عروسا على ابنة ملكهم صفية بنت حيي، ولقد افتتح 

علّي ثالاث « 5»له وْلصحابه، قال: ما تقول اي حجاج! قال: أي وهللا! فاكتم فصارت « 4»خيرب 
« 7»أن أغلب عليه فإذا مضى « 6»، ولقد أسلمت وما جئت إال آلخذ ماِل فرقا ]من[ « 5»

فأظهر أمرك فإن اْلمر وهللا على ما حتب! مث خرج احلجاج مباله، فلما كان اليوم الثالث « 8»ثالث 
عباس حلة وختلق وأخذ عصاه مث خرج حىت طاف ابلكعبة، فلما رأوه قالوا: اي أاب من خروجه لبس ال

الذي حلفتم به! لقد افتتح حممد خيرب « 9»الفضل! هذا وهللا التجلد حلر املصيبة! قال، كال و 
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، قالوا: من جاء « 12»أمواهلم وما فيها « 11»عروسا على ابنة ملكهم وأحرز « 10»وأصبح 
ما له « 14»؟ قال: الرجل الذي جاءكم مبا جاءكم به ولقد دخل عليكم وأخذ بذا اخلرب« 13»

معه؛ ]قالوا: اي لعباد « 15»فلحق برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليصحبه ويكون « 15»وانِطلق 
 لو علمنا لكان لنا وله« 16»انفلت عدو هللا، وهللا « 6»هللا[ 

__________ 
 « .كةكل شيء كان ِل مب»( يف السرية 1)
 « .اي أاب الفضل»( زيد يف السرية 2)
 « .ثالاث مث قل ما شئت»( زيد يف السرية 3)
 « .وانتثل ما فيها»( زيد يف السرية 4)
 « .عين»( كذا، ويف السرية 5 -5)
 ( زيد من السرية.6)
 « .مضت»( يف السرية 7)
 كذا.« ثالاث»( من السرية، ويف ف 8)
 « .هللا»( زيد بعده يف السرية 9)
 « .ترك»( يف السرية 10)
 « .أحوز»( من السرية، ويف ف 11)
 « .فأصبحت له وْلصحابه»( زيد يف السرية 12)
 « .جاءك»( يف السرية 13)
 « .مسلما»وزاد قبله « فأخذ»( يف السرية 14)
 « .ليلحق مبحمد وأصحابه فيكون»( يف السرية 15 -15)
 « .أما»( زيد يف السرية 16)

(1/309) 

 

 ! فلم يلبثوا أن جاءهم اخلرب بذلك. «1»شأن 
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رجوعه من خيرب إىل املدينة نزل بعض املنازل مث قال: من 

الليلة؟ فقال بالل: أان اي رسول هللا! فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلناس وانموا، « 2»يكلؤان 
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واستقبل الفجر يرمقه، فغلبته « 3»يصلي مث استند إىل بعريه  وقام بالل يصلي فصلى ما شاء هللا أن
الشمس، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول أصحابه هّبا « 4»عيناه فنام فلم يوقظهم إال حر 

فقال: اي رسول هللا! أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، قال: « ! ماذا صنعت اي بالل»فقال: « 5»
 صلى هللا عليه وسلم بعريه غري كثري مث أانخ فتوضأ وتوضأ الناس ، مث اقتاد رسول هللا« صدقت»

إذا نسيتم الصالة »معه، مث أمر بالال فأقام الصالة فصلى ابلناس، فلما سلم أقبل على الناس فقال: 
 ذكر َتوها فإن هللا يقول:« 6»فصلوها إذا 

 « .7»َأِقِم الصَّالَة ِلذِْكِري 
أبو هريرة أسلم وقدم املدينة والنيب صلى هللا « 8»ه وسلم املدينة و مث قدم رسول هللا صلى هللا علي

عليه وسلم خبيرب وعليها سباع بن عرفِطة الغفاري فصلى م ِ سباع الغداة يف مسجد رسول هللا صلى 
ية اآلية. وكان عمرو بن أم -« 9»هللا عليه وسلم فسمعه يقرأ َوْيٌل ِلْلُمَِطفِِّفنَي الَِّذيَن ِإَذا اْكتاُلوا 

الضمري خِطب أم حبيبة بنت أيب سفيان إىل النجاشي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهم أبرض 
احلبشة حيث َحل كتاب النيب صلى هللا عليه وسلم، فزوجها النجاشي من رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم على مهر
__________ 

 خِطأ.« شأان»( من السرية، ويف ف 1)
انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خيرب وكان ببعض الِطريق قال  قال: ملا»( يف الِطربي 2)

 « .من آخر الليل: من رجل حيفظ علينا الفجر لعلنا ننام ... 
 « .العنزة»( من الِطربي، ويف ف 3)
 « .مس الشمس»( يف الِطربي 4)
 « .هب من نومه»( يف الِطربي 5)
 « .إذ»( من الِطربي، ويف ف 6)
 .14آية  20( سورة 7)
 « .م ِ»( من اهلامش، ويف منت اْلصل 8)
 .2آية  83( سورة 9)
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أربعمائة من عنده، وكان الذي زوجها خالد بن سعيد بن العاص وبعثها النجاشي م ِ من بقي 
ركبوا الظهر حىت قدموا على « 1»املسلمني أبرض احلبشة إىل املدينة يف سفينتني، فلما بلغوا اجلار 

ورد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « . 2» عليه وسلم عند انصرافه من خيرب رسول هللا صلى هللا
على أيب العاص بن الربي ِ ابلنكاح اْلول. وقدم عمرو بن العاص زائرا لرسول هللا صلى هللا « 3»ابنته 

عليه وسلم ومسلما عليه من عند النجاشي وكان قد أسلم أبرض احلبشة ومعه عثمان بن طلحة 
 وخالد بن الوليد بن املغربة.« 4»العبدري 

 سرية إىل بين مّرة يف ثالثني رجال« 5»مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشري بن سعد 
__________ 

( بتخيف الراء وهو الذي جتريه أن يضام، مدينة على ساحل حبر القلزم: بينها وبني املدينة يوم 1)
 -أرض احلبشة ومصر وعدن والصني وسائر بالد اهلندوليلة ... وهي فرضة ترفأ إليها السفن من 

 معجم البلدان.
عن حممد بن عمر قال: أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل » 89/ 3( ويف الِطربي 2)

النجاشي ليزوجه أم حبيبة بنت أيب سفيان ويبعث با إليه م ِ من عنده من املسلمني، فأرسل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إايها جارية له يقال هلا أبرهة،  النجاشي إىل أم حبيبة خيربها خبِطبة

فأعِطتها أوضاحا هلا وفتخا سرورا بذلك، وأمرها أن توكل من يزوجها، فوكلت خالد بن سعيد بن 
العاص فزوجها، فخِطب النجاشي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخِطب خالد فأنكح أم 

دينار صداقها فدفعها إىل خالد بن سعيد، فلما جاءت أم حبيبة  حبيبة؛ مث دعا النجاشي أبربعمائة
تلك الداننري، قال: جاءت با أبرهة فأعِطتها مخسني مثقاال وقالت: كنت أعِطيتك ذلك وليس بيدي 
شيء وقد جاء هللا عز وجل بذا، فقالت أبرهة: قد أمرين امللك أن ال آخذ منك شيئا وأن أراد إليك 

وأان صاحبة دهن امللك وثيابه وقد صدقت حممدا رسول هللا صلى هللا عليه الذي أخذت منك فردته 
وسلم وآمنت به، وحاجيت إليك أن تقرئيه مين السالم! قالت: نعم، وقد أمر امللك نساءه أن يبعثن 

إليك مبا عندهن من عود وعنرب؛ فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يراه عليها وعندها فال ينكره؛ 
حبيبة: فخرجنا يف سفينتني وبعث معنا النوايت حىت قدمنا اجلار مث ركبنا الظهر إىل املدينة قالت أم 

فوجدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبيرب فخرج من خرج إليه وأقمت ابملدينة حىت قدم رسول هللا 
الم فرد صلى هللا عليه وسلم فدخلت إليه فكان يسائلين عن النجاشي، وقرأت عليه من أبرهة الس

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليها؛ وملا جاء أاب سفيان تزويج النيب صلى هللا عليه وسلم أم حبيبة 
 « .قال: ذلك الفحل ال يقرع أنفه

( أي زينب وهي أكرب بناته صلى هللا عليه وسلم، تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربي ِ 3)
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أبيها وأىب زوجها أن يسلم ومل يفرق النيب صلى هللا عليه  العبشمي وأمه هالة بنت خويلد، هاجرت م ِ
 راج ِ اْلصابة. -وسلم

 والتصحيح من اْلصابة والثقات.« الغنوي»( ويف ف 4)
 « .سعيد»( من الِطربي، ويف ف 5)

(1/311) 

 

 فقتلوا ورج ِ وحده إىل املدينة.
 ومعه سلمة بن اْلكوع. مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب بكر الصديق سرية إىل ْند

وبعث صلى هللا عليه وسلم غالب بن عبد هللا الليثي إىل بين امللوح يف رمضان يف مائة وثالثني رجال 
« 3»إىل املدينة، ونذروا خلروج « 2»وجاءوا با « 2« »1»فأغاروا عليهم واستاقوا النعم والشاء 

 مني، ورجعوا إىل املدينة ابلغنائم.العدو خلفهم، فجاء السيل وحال الوادي بينهم وبني املسل
« 4»مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمر بن اخلِطاب سرية يف ثالثني رجال إىل أرض هوزان 

« 6»من بين هالل، فكانوا يسريون ابلليل ويكمنون ابلنهار حىت « 5»معه بدليل « 5»فخرج، 
 مث رج ِ.وهربوا، ومل يلق عمر كيدا « 6»ملكوا هوازن ونذر القوم 

يف شوال معه حسيل بن نويرة « 7»مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشري بن سعد إىل جناب 
 « .10»، واهنزم مج ِ عيينة بن حصن إىل املدينة « 9»فأصابوا نعما « 8»

__________ 
 كذا.« الشاة»( من الِطربي، ويف ف 1)
 « .وحدروها»( يف الِطربي 2 -2)
 كذا مصحفا.  «ملخزوج»( وق ِ يف ف 3)
 « .إىل عجز هوازن برتبة»( كذا، ويف الِطربي 4)
 « .بدليل له»( كذا يف ف، ويف الِطربي 5 -5)
 « .فأتى اخلرب هوازن»( كذا يف ف، ويف الِطربي 6 -6)
 « .مين وجناب»ويف الِطربي « جناب»مصحفا عن « اجلبار»( وق ِ يف ف 7)
صلى هللا عليه وسلم إىل خيرب، قدم على النيب اْلشجعي وكان دليل رسول هللا »( زيد يف الِطربي 8)

صلى هللا عليه وسلم فقال: ما وراءك؟ قال: تركت مجعا من غِطفان ابجلناب قد بعث إليهم عيينة بن 
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حصن ليسريوا إليكم، فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشري بن سعد وخرج معه الدليل حسيل 
 « .بن نويرة

شاء ولقيهم عبد لعيينة بن حصن فقتلوه مث لقوا مج ِ عيينة فاهنزم فلقيه و »( ويف الِطربي زيد بعده 9)
 « .احلارث بن عوف منهزما فقال: قد آن لك اي عيينة أن تقصر عما ترى

قال ابن إسحاق: فلما رج ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة من خيرب »( ويف السرية 10)
شعبان ورمضان وشواال يبعث فيما بني ذلك من غزوة سراايه أقام با شهري ربي ِ ومجاديني ورجبا و 

 « .صلى هللا عليه وسلم

(1/312) 

 

ملا فاهتم من العام « 1»مث أراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يعتمر يف ذي القعدة عمرة القضاء 
من املدينة  أن ينكح ميمونة فبعث أاب راف ِ ورجال من اْلنصار« 2»اْلول من عمرة احلديبية وعزم 

« 3»إىل ميمونة ليخِطبها له مث أحرم وساق سبعني بدنة يف سبعمائة رجل، واستعمل على املدينة 
، وحتدثت قريش أن حممدا وأصحابه يف عسر وجهد وحاجة، فقدم « 3»انجية بن جندب اْلسلمي 

 « :4»صلى هللا عليه وسلم مكة وعبد هللا بن رواحة أخذ خبِطام انقته ]يقول[ 
 اخلري يف رسوله« 6»الكفار عن سبيله ... خلوا فكل « 5»ين خلوا ب

 أعرف حق هللا يف قبوله« ... 7»اي رب إين مؤمن بقيله 
 حنن قتلناكم على أتويله ... كما قتلناكم على تنزيله

 «8»ضراب يزيل اهلام عن مقيله ... ويذهل اخلليل عن خليله 
 إىل أصحابه، فلما دخلقريش عند دار الندوة لينظروا إليه و « 9»واصِطفت 

__________ 
ْهِر احْلَراِم 1) ْهُر احْلَراُم اِبلشَّ ( ويف الروض ويقال عمرة القصاص، وهذا االسم أوىل با لقوله تعاىل الشَّ

 َواحْلُُرماُت ِقصاٌص.
 « .عز»( يف ف 2)
« لديليقال ابن هشام: واستعمل على املدينة عويف بن اْلضبط ا»( كذا يف ف، ويف السرية 3 -3)

قال ابن الكليب: أسلم عام احلديبية، وقال غريه: كان النيب صلى هللا عليه وسلم ». ويف اْلصابة 
استخلفه على املدينة يف عمرة احلديبية، وحكى البالذري ذلك قال وقيل: أبو ذر، وقال ابن ماكوال: 
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 « .اه -مبثلثة بدل الفاء -استخلفه ملا اعتمر عمرة القضية، قال ويقال فيه: عوث
 ( زيد من سرية ابن هشام، وقد سقط من ف.4)
 « .بنو»( من السرية، ويف ف 5)
 « .وكل»( من السرية، ويف ف 6)
 خِطأ.« بقبله»( من السرية، ويف ف 7)
إىل آخر اْلبيات لعمار بن ايسر يف غري  -قال ابن هشام: حنن قتلناكم على أتويله»( يف السرية 8)

أن ابن رواحة إمنا أراد املشركني واملشركون مل يقروا ابلتنزيل، وإمنا يقتل هذا اليوم، والدليل على ذلك 
 « .على التأويل من أقر ابلتنزيل

 « .عن ابن عباس قال: صفوا له عند دار الندوة ... »( ويف السرية 9)

(1/313) 

 

حم هللا ر »بردائه وأخرج عضده اليمىن وقال: « 1»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسجد اضِطب ِ 
مث استلم الركن فخب ثالاث ومشى أربعا، وخب املسلمون « ! اليوم من نفسه قوة« 2»امرأ أراهم 

معه، واستلم الركن، وهرول بني الصفا واملروة لريى املشركون، أن به قوة، مث حلق وحنر البدن، 
ميمونة با وهي  فكانت البدنة عن عشرة. وأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبكة ثالاث، وتزوج

، فأاته حويِطب بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبد ود يف نفر من قريش قد « 3»حل وهو حرام 
« 4»وكلته إبخراج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة وقالوا: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا 

اله على ميمونة حىت ! فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة ابملسلمني وخلف أاب راف ِ مو 
 « .6»فبىن با ومها حالالن مث رج ِ إىل املدينة « 5»أاته با بسرف 

أيب العوجاء « 9»ابن « 8»صلى هللا عليه وسلم بعد رجوعه من مكة خبمسني رجال « 7»مث بعث 
سليم على حرة فأصيب أصحابه، وْنا هو « 11»فلقيهم بنو « 10»السلمي يف سرية إىل بين سليم 

 « .12»فقدم املدينة بنفسه 
__________ 

 كذا مصحفا.« اضِطج ِ»( وق ِ يف السرية 1)
 كذا.« رأهم»( من السرية، ويف ف 2)
 كذا.« حالل»( من السرية، ويف ف 3)
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فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: وما ».. وزيد بعده يف السرية « وأخرج»( من السرية، ويف ف 4)
م، وصنعنا لكم طعاما فحضرَتوه، قالوا: ال حاجة لنا يف عليكم لو تركتموين فأعرست بني أظهرك

 « .طعامك فأخرج عنا
 جمم ِ حبار اْلنوار. -( هو بكسر راء موض ِ من مكة بعشرة أميال5)
قال ابن هشام: فأنزل هللا عز وجل عليه فيما حدثين أبو عبيدة َلَقْد َصَدَق اَّللَُّ »( زيد يف السرية 6)

رِيَن ال خَتاُفوَن َرُسوَلُه الرُّْؤاي اِبحلَْ  قِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احْلَراَم ِإْن شاَء اَّللَُّ آِمِننَي حُمَلِِّقنَي ُرُؤَسُكْم َوُمَقصِّ
 « .فَ َعِلَم ما مَلْ تَ ْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن ذِلَك فَ ْتحاا َقرِيباا يعين خيرب

السلمي إىل بين سليم يف ذي القعدة بعثه  وفيها كانت غزوة ابن أيب العوجاء»( كذا، ويف الِطربي 7)
 « .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعدما رج ِ من مكة يف مخسني رجال

 مصحفا.« يوما»، ووق ِ يف ف 741/ 2واملغازي للواقدي  101/ 3( التصحيح من الِطربي 8)
 كذا.« عروة»( زيد قبله يف اْلصل 9)
 « .يف ذي القعدة»( زيد يف الِطربي 10)
 كذا.« بين»ن الِطربي، ويف ف ( م11)
فلما رآهم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورأوا مجعهم دعوهم إىل »( ويف املغازي 12)

 اْلسالم، فرشقوهم
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 السنة الثامنة من اهلجرة
حدثنا أَحد بن علي بن املثىن التميمي ابملوصل ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا َحاد بن سلمة عن قتادة 

السعر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: اي « 1»واثبت وَحيد عن أنس قال: غال 
الرزاق، وإين أرجو أن ألقى « 2»إن هللا هو القابض والباسط املسعر »رسول هللا! سّعر لنا، فقال: 

 « .هللا وليس أحد منكم يِطالبين مبظلمة يف نفس وال مال
السعر على املسلمني فأتوا النيب صلى هللا عليه وسلم يسعر هلم، « 1»قال: يف أول هذه السنة غال 

ال تباغضوا وال حتاسدوا، وال تدابروا، وكونوا »فكره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك مث قال: 
ال يسوم الرجل على سوم أخيه. وال يبي ِ حاضر لباد، دعو الناس يرزق »؛ مث قال: « عباد هللا إخواان

 « .عضبعضهم من ب
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مث طلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سودة بنت زمعة، فقعدت له على طريقه بني املغرب والعشاء 
مث قالت: اي رسول هللا! ارجعين، فو هللا ما يب حب الرجال! لكين أحب أن أحشر يف أزواجك ويومي 

 لعائشة! فردها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
غسلتها سودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أيب أمية زوجتا رسول هللا  مث توفيت زينب بنت رسول هللا،

 صلى هللا عليه وسلم.
 مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غالب بن عبد هللا الليثي سرية إىل بين ليث يف بضعة

__________ 
علت اْلمداد أتيت ابلنبل ومل يسمعوا قوهلم، وقالوا: ال حاجة لنا إىل ما دعومت إليه، فراموهم ساعة، وج

حىت أحدقوا بم من كل انحية، فقاتل القوم قتاال شديدا حىت قتل عامتهم، وأصيب صاحبهم ابن أيب 
» ... ويف الِطربي « اه -العوجاء جرحيا م ِ القتلى، مث حتامل حىت بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ه زعم أنه ْنا ورج ِ إىل املدينة فأصيب با هو وأصحابه مجيعا، قال أبو جعفر: أما الواقدي فإن
 « .اه -وأصيب أصحابه

 « .عال»( يف ف 1)
، أي إنه هو الذي « إن هللا هو املسعر»( يف جمم ِ حبار اْلنوار: وفيه: قالوا: سعر لنا، فقال: 2)

يرخص اْلشياء ويغلبها فال اعرتاض ْلحد عليه. ط: من ِ من التسعري خمافة أن يظلم يف أمواهلم، وفيه 
 الرغبات واحلمل على االمتناع من البي ِ وكثريا يؤدي إىل القحط. حتريك
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 ، فقتل مقاتلتهم وسىب ذراريهم وساق نعمهم ومواشيهم إىل املدينة.« 1»عشر رجال 
« 3»ابين اجللندي « 2»مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن العاص إىل جيفر وعّباد 

 صلى هللا عليه وسلم وأقرا مبا جاء به، وصدق عمرو بن العاص أمواهلم، ، فصدقا ابلنيب« 4»بعمان 
 وأخذ اجلزية من اجملوس.

وكتب إليه كتااب م ِ « 6»العبدي « 5»مث صاحل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املنذر بن ساوى 
، سالم « 5» بسم هللا الرَحن الرحيم، من حممد رسول هللا إىل املنذر ابن ساوى»العالء بن احلضرمي 

عليك، فإين أَحد إليك هللا الذي ال إله إال هو، أما بعد فإن كتابك جاءين ورسلك، وأنه من صلى 
، ومن أىب « 9»وعليه ما على املسلم « 8»واستقبل قبلتنا فإنه مسلم، له ما للمسلم « 7»صالتنا 
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اجلزية، ال « 12»وس أن على اجمل« 11»العالء ابن احلضرمي ]على[ « 10»فعليه اجلزية. فصاحلهم 
 « .تؤكل ذابئحهم وال تنكح نساؤهم

 الغفاري سرية يف مخسة عشر رجال« 13»مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كعب بن عمري 
__________ 

بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غالب بن عبد هللا الكليب كلب ليث إىل بين »( ويف الِطربي 1)
 «أن يغري عليهم ... امللوح ابلكديد وأمره 

 « .عربا»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 2)
 خِطأ.« اجلليد بن»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 3)
 خِطأ.« نعمان»( من الِطربي، ويف ف 4)
 « .شادي»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 5)
 « .العهدي»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 6)
 « .وأكل ذبيحتنا»( زيد يف الِطربي بعده 7)
 « .للمسلمني»( يف الِطربي 8)
 « .املسلمني»( يف الِطربي 9)
 «فصاحلهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن على اجملوس اجلزية ... »( يف الِطربي 10)
 ( زيد من الِطربي.11)
 كذا.« اجملوسي»( من الِطربي، ويف ف 12)
 ح من اْلصابة.كذا، والتصحي« عمرو بن كعب»ويف الِطربي « كعب بن عمرو»( يف ف 13)
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وكانوا من قضاعة، فوجد با « 2»من انحية الشام قريبا من مغار « 1»حىت انتهى إىل ذات أطالح 
إىل اْلسالم، فأبوا أن جييبوا وقتلوا أصحاب كعب مجيعا، وْنا هو بنفسه « 3»مجعا كثريا فدعاهم 

 « .4»حىت قدم املدينة 
م شجاع بن وهب سرية إىل بين عامر قبل ْند يف أربعة وعشرين مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسل

بعريا، ونفلهم النيب « 6»اثين عشر « 5»رجال فأغار عليهم، فجاءوا نعما وشاء، فكانت سهماهنم 
 صلى هللا عليه وسلم بعريا بعريا.
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 «مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيد بن حارثة إىل مؤتة
إن أصيب زيد فجعفر بن أيب طالب على »ن معه من املسلمني خريا وقال: انحية الشام، فأوصاه مب

، وجتهز الناس معه فخرج معه قريبا من « الناس، وإن أصيب جعفر فعبد هللا بن رواحة على الناس
من أرض الشام، فبلغهم أن هرقل قد نزل « 8»ثالثة آالف من املسلمني ومضى حىت نزل معان 

، فأقام املسلمون مبعان ليلتني ينظرون يف « 10» مائة ألف من الروم من أرض البلقاء يف« 9»مآب 
 أمرهم، فشّج ِ الناس عبد هللا بن رواحة

__________ 
ابحلاء املهملة ذات أطالح، موض ِ من وراء ذات القرى إىل املدينة  -أطالح»( يف معجم البلدان 1)

 « .فأصيب با هو وأصحابه أغزاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كعب بن عمري الغفاري
راج ِ  -ابلضم وآخره راء: جبل فوق السوارقية يف بالد بين سليم يف جوفه أحساء -( مغار2)

 املعجم.
 « .فدعوهم»( ويف الِطربي 3)
وحتامل حىت بلغ املدينة وقال الواقدي: وذات، أطالح من انحية الشام وكانوا من »( ويف الِطربي 4)

 « .سدوسقضاعة ورأسهم رجل يقال له 
 « .سهامهم»( يف الِطربي 5)
 .753/ 2ويؤيده ما يف املغازي « مخسة عشر بعريا لكل رجل»( كذا يف ف، ويف الِطربي 6)
بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه إىل مؤتة يف مجادى اْلوىل من سنة مثانية »( ويف الِطربي 7)

. » ... 
م وإايه عين أهل اللغة ... قال اْلزهري: وميمه ميم ( ابلفتح وآخره نون، واحملدثون يقولونه الض8)

 معجم البلدان. -مفعل، وهي مدينة يف طرف ابدية الشام تلقاء احلجاز من نواحي البلقاء
، قال ايقوت: بعد اهلمزة املفتوحة ألف وابء موحدة بوزن معاب.. « مئاب»( من الِطربي، ويف ف 9)

 معجم البلدان. -وهي مدينة يف طرف الشام من نواحي البلقاء
 « .القوم»( من الِطربي، ويف ف 10)
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« 2»الشهادة! وال نقاتل  -اليت خرجتم من أجلها« 1»وقال: اي قوم! وهللا إن اليت تكرهون هي 
« 4»أكرمنا هللا به، فانِطلقوا فإمنا هي « 3»الناس بعدد وال قوة، إمنا نقاتلهم بذا الدين ]الذي[ 

صدق ابن رواحة! مث رحلوا، « 3»ظهور وإما شهادة؛ فقال ]الناس: قد وهللا[ إحدى احلسنيني: إما 
، فلما دان العدو احناز « 7»مجوع هرقل يف الروم « 6»لقيهم « 5»فلما كانوا ابلقرب من بلقاء 

املسلمون إىل قرية يقال هلا مؤتة، فتعبأ هلم املسلمون وجعلوا على ميمنتهم رجال من بين عذرة يقال 
من بين سعد بن هرمي يقال له عبادة « 8»بن قتادة، وعلى ميسرهتم رجال ]من اْلنصار[  له قِطبة

براية رسول « 10»زيد بن حارثة « 10»ابن مالك، مث التقى الناس فاقتتلوا قتاال شديدا فقاتل « 9»
ن أحلمه القتال فاقتحم ع« 11»هللا صلى هللا عليه وسلم حىت قتل، مث أخذها جعفر فقاتل با حىت 

فرسه الشقراء وعرقبها وقاتل حىت قتل وفيه اثنتان وسبعون ما بني ضربة ابلسيف وطعنة ابلرمح، مث 
أخذ عبد هللا بن رواحة الراية وتقدم با وهو على فرسه فقاتل حىت قتل وأخذ الراية اثبت بن أقرم 

أان « 13»وقال: اي معشر املسلمني! اصِطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما « 12»
 بفاعل، فاصِطلح الناس على خالد بن الوليد،

__________ 
 « .إن الذي تكرهون للذي خرجتم تِطلبون الشهادة»، ويف الِطربي « هو»( يف ف 1)
 كذا.« يقاتل»( من الِطربي، ويف ف 2)
 ( زيد ما بني احلاجزين من الِطربي.3)
 « .هو»( من الِطربي، ويف ف 4)
 « .إذا كانوا بتخوم البلقاء ...  حىت»( كذا يف ف، ويف الِطربي 5)
 « .لقيتهم»( ويف الِطربي 6)
 « .من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء ويقال هلا مشارف»( يف الِطربي 7)
 ( زيد ما بني احلاجزين من الِطربي.8)
ويف اْلصابة: عباية بن مالك اْلنصاري « عباية»( كذا يف ف وهامش الِطربي، ويف منت الِطربي 9)

 ابن إسحاق وقال: إنه كان على ميسرة املسلمني يوم مؤتة وقال ابن هشام: يقال هو عبادة.ذكره 
 خِطأ.« ابن رواحة»( من الِطربي وهو الصواب، ويف ف 10 -10)
 « .إذا»( زيد يف الِطربي 11)
 .36ص:  2ق  3، والتصحيح من اْلصابة والِطبقات ج « أرقم»( يف ف والِطربي واملغازي 12)
 خِطأ.« إمنا»من الِطربي، ويف ف ( التصحيح 13)
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مث انصرف ابلناس فنعى رسول هللا صلى هللا « 2»القوم وحاشى بم « 1»فأخذ خالد الراية وداف ِ 
عليه وسلم الناس جعفر بن أيب طالب وزيد بن حارثة وعبد هللا بن رواحة قبل أن جييء خربهم، مث 

؛ وقدم خالد بن « عاما، فإنه قد جاءهم ما يشغلهماصنعوا آلل جعفر ط»قال صلى هللا عليه وسلم: 
« 5»والصبيان « 4»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملسلمون « 3»الوليد ابملسلمني فتلقاهم 

يف سبيل هللا! ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: « 6»حيثون على اجليش الرتاب ويقولون: أفررمت 
 « .9« »الكرارونولكنهم « 8»ابلفرارين « 7»ليسوا »

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن العاص إىل ذات السالسل وهم قضاعة، « 10»مث بعث 
فأراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يتألفهم بذلك « 11»وكانت أم العاص بن وائل قضاعية 

 عليه وسلم رسول هللا صلى هللا« 13»املهاجرين واْلنصار، مث استمد « 12»فخرج يف سراة « 12»
 أبو بكر وعمر فلما اجتمعوا واختلف« 14»أبيب عبيدة ابن اجلراح على املهاجرين واْلنصار فيهم 

__________ 
 مصحفا.« واق ِ»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 1)
 « .مث احناز وحتيز عنه»( زيد يف الِطربي 2)
 « .ملا دنوا من دخول املدينة تلقاهم»( يف الِطربي 3)
 « .املسلمني»ن الِطربي، ويف ف ( التصحيح م4)
ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقبل م ِ القوم على »( زيد يف الِطربي 5)

دابة فقال: خذوا الصبيان فاَحلوهم وأعِطوين ابن جعفر، فأيت بعبد هللا بن جعفر فأخذه فحمله بني 
 « .يديه، قال: وجعل الناس

 « .اراي فرّ »( ويف الِطربي، 6)
 كذا.« ليس»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 7)
 « .ابلفرار»( يف الِطربي 8)
 كذا.« ولكنهم ابلكرارين»ويف ف « ولكنهم الكرار إن شاء هللا»( يف الِطربي 9)
فمما كان فيها من ذلك توجيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو » 104/ 3( ويف الِطربي 10)

 « . السالسل من بالد قضاعة يف ثالمثائةبن العاص يف مجادى اآلخرة إىل
 كذا.« قضاعة»( من الِطربي، ويف ف 11)
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 « .( ويف الِطربي فوجهه يف أهل الشرف من12 -12)
 مصحفا.« استمر»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 13)
 « .فهم»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 14)

(1/319) 

 

ل املهاجرون: أنت أمري أصحابك وأبو عبيدة أمريان، فأىب أبو عبيدة وعمرو بن العاص يف اْلمامة، فقا
عمرو بن العاص وقال: أنتم ِل مدد، فقال أبو عبيدة: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ِل: إذا 

؛ وإنك إن عصيتين ْلطيعنك، فأطاعه أبو عبيدة بن اجلراح « 1»قمت على أصحابك فتِطاوعا 
؛ وفيها صلى بم وهو جنب. فلما قدموا على رسول هللا أخربه وكانوا يصلون خلف عمرو بن العاص

 اخلرب، فقال عمرو:
لقيت من الربد شدة وإين لو اغتسلت خشيت املوت! فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال 

 «عمرو: اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! قال هللا َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكمْ 
 اآلية. -

هر كتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل خزاعة بن بديل وبشر وسروات بين عمرو ويف هذا الش
 يدعوهم إىل هللا ويعرض عليهم اْلسالم.

سرية إىل غِطفان يف ستة عشر رجال، فبيتوهم « 3»مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب قتادة 
 وأصابوا نعما وشياه ورجعوا إىل املدينة.

 صلى هللا عليه وسلم أاب عبيدة بن اجلراح يف ثالمثائة من املهاجرين واْلنصار قبل مث بعث رسول هللا
 جراب َتر، فأصابم جوع شديد وكان أبو« 5»وزودهم « 4»جهينة 

__________ 
ولفظه: فبعث إليه رسول هللا صلى هللا عليه « ال ختتلفا» 104/ 3( كذا يف ف، ويف الِطربي 1)

يف املهاجرين اْلولني فيهم أبو بكر وعمر رضوان هللا عليهم وقال ْليب  وسلم أاب عبيدة بن اجلراح
عبيدة حني وجهه: ال ختتلفا، فخرج أبو عبيدة حىت إذا قدم عليه قال له عمرو بن العاص: إمنا جئت 

مددا ِل، فقال له أبو عبيدة: اي عمرو! إن رسول هللا قد قال ِل: ال ختتلفا، وأنت إن عصيتين 
 فأان أمري عليك وإمنا أنت مدد ِل، قال: فدونك، فصلى عمرو بن العاص ابلناس.أطعتك: قال: 

 .29آية  4( سورة 2)
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إن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث ابن أيب حدرد يف هذه السرية م ِ أيب » 106/ 3( ويف الِطربي 3)
ت اثين عشر قتادة وأن السرية كانت ستة عشر رجال وأهنم غابوا مخس عشرة ليلة وأن سهماهنم كان

 « .بعريا يعدل البعري بعشر من الغنم وأهنم أصابوا يف وجوههم أرب ِ نسوة ... 
قال الواقدي: وفيها كانت غزوة اخلبط وكان اْلمري فيها أبو عبيدة بن » 104/ 3( ويف الِطربي 4)

صار قبل اجلراح، بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف رجب منها يف ثالمثائة من املهاجرين واْلن
 « .جهينة فأصابم فيها أزل شديد وجهد حىت اقتسموا التمر عددا

 « .زودان»ويف الِطربي « زودوهم»( يف ف 5)

(1/320) 

 

يقال هلا العنرب فأكلوا « 1»عبيدة يعِطيهم حفنة حفنة، مث أعِطاهم َترة َترة، مث ضرب هلم البحر بدابة 
ر راكب البعري حتته؛ فلما رجعوا إىل رسول هللا فنصبه فم« 2»منها شهرا، مث أخذ أبو عبيدة ضلعا 
؟ ومسى هذا « هو رزق رزقتموه من هللا، هل عندكم منه شيء»صلى هللا عليه وسلم أخربوه فقال: 

حىت صارت أشداقهم  « 4»وذلك أهنم جاعوا فكانوا أيكلون اخلبط « 3»اجليش جيش اخلبط 
 كأشداق اْلبل.

أرضا خبيرب مل أصب « 5»أن ِل « 5»صلى هللا عليه وسلم مث استشار عمر بن اخلِطاب رسول هللا 
، « إن شئت حبست أصلها وتصدقت با»عندي منه فما أتمرين؟ قال: « 6»ماال قط هو أنفس 

يف الفقراء والغرابء، وما بقي أنفق  -وال تباع وال توهب وال تورث -فحبس عمر أصلها وتصدق با
« 7»ى من وليها أن أيكل منها ابملعروف وأن يعِطي طريفا يف سبيل ]هللا[ وابن السبيل، ال جناح عل

 عنه غري متمول فيه.
مث إن بكر بن عبد مناة بن كنانة خرجت على خزاعة وهم على ماء هلم أبسفل مكة فقاتلوا، فلما 

كأنكم أبيب سفيان قد قدم لتجديد »بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك قال للمسلمني: « 8»
 ! وكان بديل بن ورقاء ابملدينة فخرج إىل مكة «العهد بيننا

__________ 
 كذا مصحفا.« براية»( وق ِ يف ف 1)
 كذا ابلفاء خِطأ.« ضلفا»( يف اْلصل 2)
 « .احلنط»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 3)
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 مصحفا.« اجلنة»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 4)
 وقبله بياض بقدر كلمة.« إين»( يف اْلصل 5 -5)
 « .نفس»( يف ف 6)
 لسان العرب. -كذا ابلقاف، والِطرف والِطريف والِطارف: املال املستفاد« طريقا»( يف ف 7)
قال مث أقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدينة بعد »عن ابن إسحاق  110/ 3( ويف الِطربي 8)

اعة وهم على بعثه إىل مؤتة مجادى اآلخرة ورجبا مث إن بين بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خز 
ماء هلم أبسفل مكة يقال له الوتري وكان الذي هاج ما بني بين بكر وبين خزاعة رجل من بلحضرمي 

يقال له مالك بن عباد وحلف احلضرمي يومئذ إىل اْلسود بن رزن خرج اتجرا فلما توسط أرض 
دت خزاعة خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه فع

قبيل اْلسالم على بين اْلسود بن رزن الديلي وهم منخر بين بكر وأشرافهم سلمى وكلثوم وذؤيب 
 « .فقتلوهم بعرفة عند أنصاب احلرم

(1/321) 

 

عسفان لقيه أبو سفيان وكانت قريش قد بعثه إىل رسول هللا صلى هللا عليه « 1»راجعا، فلما بلغ 
سفيان: من أين أقبلت اي بديل؟ قال: سرت إىل خزاعة، قال:  وسلم لتجديد العهد، فقال له أبو

جزت مبحمد؟ قال: ال، مث خرج أبو سفيان حىت قدم املدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب 
ما أدري « ! 3»عنه، فقال: اي بنييت « 2»ليجلس على فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طوته 

 م رغبت يب عنه؟ قالت:الفراش عين أ« 4»أرغبت بذا 
وأنت رجل مشرك ْنس! فلم أحب أن « 6»صلى هللا عليه وسلم « 6»فراش رسول هللا « 5»هذا 

خرج أبو سفيان حىت أتى النيب صلى « 8»، مث « 7»صلى هللا عليه وسلم « 7»جتلس على فراش 
رسول هللا صلى « 9»هللا عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا، فذهب إىل أيب بكر فكلمه أن يكلم 

هللا عليه وسلم، فقال: ما أان بفاعل، مث خرج حىت أتى عمر فكلمه فقال عمر: أان أشف ِ لكم إىل 
مث خرج أبو سفيان « ! 10»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! وهللا لو مل أجد إال الذّر جلاهدتكم بم 

 عليه وسلم وعندها احلسن حىت دخل على علي بن أيب طالب وعنده فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا
يدّب فقال: اي علي! إنك أمس القوم يب رَحا وأقربم مىن قرابة وقد جئت يف حاجة فال « 11»ابنها 

 أرجعن كما
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__________ 
ومضى بديل بن ورقاء وأصحابه فلقوا أاب سفيان » 112/ 3، ويف الِطربي « بلغا»( يف ف 1)

هللا عليه وسلم ليشدد العقد ويزيد يف املدة وقد رهبوا  بعسفان قد بعثته قريش إىل رسول هللا صلى
الذي صنعوا، فلما لقي أبو سفيان بديال قال: من أين أقبلت اي بديل؟ وظن أنه قد أتى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم، قال: سرت يف خزاعة يف هذا الساحل ويف بِطن هذا الوادي، قال: أو ما أتيت 
 « .حممدا؟ قال: ال

 مصحفا.« طوعته»لِطربي، ووق ِ يف ف ( من ا2)
 « .اي بنية وهللا»( يف الِطربي 3)
 « !أرغبت يب عن هذا الفراش أم رغبت به عين»، ويف الِطربي « هذا»( يف ف 4)
 « .بل هو»( يف الِطربي 5)
 ( ما بني الرقمني ليس يف الِطربي.6 -6)
 « .رسول هللا»( يف الِطربي 7 -7)
 « !صابك اي بنية بعدي شروهللا لقد أ»( زيد يف الِطربي 8)
 « .له»( زيد يف الِطربي 9)
 ( ليس يف الِطربي.10)
 « .بن علي غالم»( ويف الِطربي 11)

(1/322) 

 

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: وحيك اي أاب سفيان! لقد « 2»، اشف ِ ِل « 1»جئت 
مه فيه؛ فالتفت إىل فاطمة عزم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أمر ما نستِطي ِ أن نكل« 3»

بني الناس فيكون سيد العرب إىل « 6»أن جيري « 6»هذا « 5»ابنك « 4»فقال: هل لك أن أتمري 
، قال: اي أاب احلسن! إين « 8»أن جيري بني الناس « 7»ذلك ابين « 7»آخر الدهر، قالت: ما بلغ 

 «1ما أعلم شيئا يغين ؟ قال: وهللا! « 9»ما تنصح ِل « 9»أرى اْلمور قد اشتدت علّي، 
« 14»، قال: و « 13»احلق أبرضك « 12»فأجر بني الناس و « 13»ولكن قم « 11»عنك 

فقام أبو سفيان يف املسجد « ! 17»ما أدري « 16»عين شيئا؟ قال: وهللا « 15»ترى ذلك يغين 
 فقال:
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 «19»فلما قدم على قريش مكة « . 18»مث خرج  -أيها الناس! إين قد أجرت بني الناس
__________ 

 « .خائبا»( زيد يف الِطربي 1)
 « .لنا»ويف الِطربي « يب»( يف ف 2)
 « .وهللا»( زيد يف الِطربي 3)
 « .أن أتمرين»( يف ف 4)
 « .بنيك»( كذا يف ف، ويف الِطربي 5)
 « .فيجري»( ويف الِطربي 6 -6)
 « .بنيي ذلك»( كذا يف ف، ويف الِطربي 7 -7)
 « .ري على رسول هللا أحدوما جي»( زيد يف الِطربي 8)
 ( كذا يف ف غري أن فيه: يصح مكان: تنصح، ويف الِطربي: فانصحين.9 -9)
 كذا.« يعين»( من الِطربي، ويف ف 10)
 « .شيئا ولكنك سيد بين كنانة فقم»( يف الِطربي 11 -11)
 « .مث»( يف الِطربي 12)
 « .يرضاك»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 13)
 « .أ»ربي ( زيد يف الِط14)
 « .مغنيا»ويف الِطربي « يعين»( يف ف 15)
 « .ال»( زيد يف الِطربي 16)
 « .ما أظن ولكن ال أجد لك غري ذلك»( يف الِطربي 17)
 « .مث ركب بعريه فانِطلق»( يف الِطربي 18)
 ( ليس يف الِطربي.19)

(1/323) 

 

مث « ! 2»علي بشيء فو هللا ما رد « : 1»قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت حممدا فكلمته، قال 
خريا، مث جئت ابن اخلِطاب فوجدته أعدى « 5»فلم أجد فيه « 4»ابن أيب قحافة « 3»]جئت[ 

صنعته، فو هللا! ما « 8»، مث جئت عليا فوجدته ألني القوم، وقد أشار علي برأي « 7»العدو « 6»
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 شيئا أم ال! قالوا: ومباذا أمرك؟« 9»أدري هل يغنيين 
بني الناس، ففعلت؛ قالوا: فهل أجاز حممد ذلك؟ قال: ال، قالوا: وحيك! وهللا قال: أمرين أن أجري 

 « !.12»ما فعلت « 11»علي بن أيب طالب على أن لعب بك! وهللا ما يغين عنك « 10»إن زاد 
 وقال:« 13»مث عزم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املسري إىل مكة وأمرهم ابجلد والتهيؤ 

فلما صح ذلك منه ومن « 16»، « 15« »عن قريش« 14»العيون واْلخبار  «14»اللهم! خذ »
 كتب حاطب بن أيب بلتعة كتااب إىل قريش خيرب ابلذي قد أمج ِ عليه« 16»املسلمني 

__________ 
 ( ليس يف الِطربي.1)
 « .شيئا»( يف الِطربي 2)
 ( زيد من الِطربي.3)
 كذا مصحفا.« حمافة»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 4)
 « .عنده»( يف الِطربي 5)
 « .أعداء»( من الِطربي، ويف اْلصل 6)
 « .القوم»( يف الِطربي 7)
 « .بشيء»( وق ِ يف الِطربي 8)
 « .يعين»( من الِطربي، ويف ف 9)
 « .راد»( من الِطربي، ويف ف 10)
 « .عنا»( ويف الِطربي 11)
 « .كقال: ال وهللا ما وجدت غري ذل« وزيد فيه بعده« قلت»( ويف الِطربي 12)
 مصحفا.« النهي»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 13)
 « .العيال واْلخيار»( من الِطربي، ويف ف 14 -14)
 « .حىت نبغتها يف بالدها»( زيد بعده يف الِطربي 15)
 « .ملا أمج ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسري إىل مكة»( كذا يف ف، ويف الِطربي 16 -16)
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وجعل هلا جعال على أن تبلغه « 2»من مزينة « 1»صلى هللا عليه وسلم مث أعِطاه امرأة رسول هللا 
، وأخرب هللا رسوله صلى هللا « 4»قروهنا مث خرجت « 3»قريشا، فجعلته يف رأسها مث فتلت عليه 

عليه وسلم مبا فعل حاطب، فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب والزبري بن 
 وقال: العوام

قدمنا عليه « 6»قد كتب معها حاطب بكتاب إىل قريش حيذرهم ما « 5»من مزينة « 5»أدركا امرأة 
 «، فخرجا حىت أدركاها ابحلليفة« 6»

والتمسا يف رحلها فلم جيدا شيئا، فقال هلا علي: إين أحلف ابهلل أن رسول هللا صلى « 8»فاستنزال 
فلما « 10»إما أن خترجي الكتاب وإال نكشفنك « 10»« 9»هللا عليه وسلم ]ما كذب وال كذبنا[ 

قالت: أعرض عين، فأعرض عنها علي، فحلت قرون رأسها واستخرجت الكتاب « 11»رأت اجلد 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فدعا رسول هللا صلى « 13»إليه، فجاء به « 12»فدفعته « 11»

رسول هللا! وهللا إين « 14»؟ قال. اي « لى هذااي حاطب! ما َحلك ع»هللا عليه وسلم حاطبا فقال: 
وال بدلت ولكين كنت امرأ ليس ِل يف القوم أصل وال عشرية « 15»ملؤمن ابهلل ورسوله، ما غريت 

 وكان ِل
__________ 

 « .يزعم حممد بن جعفر أهنا»( زيد يف الِطربي 1)
 « .ِطلبوزعم غريه أهنا سارة موالة لبعض بين عبد امل»( زيد يف الِطربي 2)
 « .عليها»( من الِطربي، ويف ف 3)
 « .به»( زيد يف الِطربي 4)
 ( ليس يف الِطربي.5 -5)
 « .قد أمجعنا له يف أمرهم»( كذا يف ف، ويف الِطربي 6 -6)
 « .حليفة ابن أيب أَحد»خِطأ؛ وزيد بعده يف الِطربي « ابحلامة»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 7)
 « .فاستنزالها»( يف الِطربي 8)
 « .ما كذب رسول هللا وال كذبنا»( زيد من الِطربي ولفظه 9)
 « .ولتخرجن إىل هذا الكتاب أو لكنكشفنك»( ويف الِطربي 10 -10)
 « .منه»( زيد يف الِطربي 11)
 كذا.« وال دفعته»( من الِطربي، ويف ف 12)
 « .إىل»( زيد يف الِطربي 13)
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 « . رسول هللا! أما وهللا إين ملؤمن ابهللفقال: اي» 114/ 3، ويف الِطربي « وهللا»( زيد يف ف 14)
 خِطأ.« غرت»( من الِطربي، ويف ف 15)
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أضرب عنقه، فإن الرجل قد انفق، فقال النيب « 3»، فقال عمر: دعين « 2»أهل وولد « 1»بينهم 
يوم بدر إىل أهل بدر فقال: « 4»وما يدريك اي عمر! لعل هللا قد اطل ِ »صلى هللا عليه وسلم: 

 « .5« »اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املدينة واستخلف على املدينة أابرهم كلثوم بن حصني 

الغفاري، وذلك لعشر مضني من رمضان، فصام رسول هللا صلى « 8»بن خلف « 7»بن عبيد « 6»
آالف من « 9» عليه وسلم عشرة وم ِ رسول هللا صلى هللا« 9»هللا عليه وسلم فصام املسلمون، 

والكديد ما بني عسفان  -الراايت، فلما بلغ الكديد« 10»املسلمني، ومل يعقد اْللوية وال نشر 
الفزاري ]حلق « 12»عيينة بن ]حصن[ « 11»أفِطر وأفِطر املسلمون ]وقد كان[ « 11»]وأمج[ 

 نفر من أصحابما فقال عيينة: يف« 13»بن حابس التميمي « 12»رسول هللا ابلعرج وحلقه اْلقرع[ 
 «14»اي رسول هللا! وهللا ما أرى آلة احلرب وال هتيئة 

__________ 
 « .بني أظهرهم»( ويف الِطربي 1)
 « .فصانعتهم عليهم»( زيد يف الِطربي 2)
 « .اي رسول هللا»( زيد يف الِطربي 3)
 « .اقِط ِ»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 4)
إىل  -ل هللا عز وجل اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولِياءَ فأنز »( زيد يف الِطربي 5)

 « .إىل آخر القصة -قوله: َوِإلَْيَك أَنَ ْبنا
 ، والتصحيح من الِطربي واْلصابة.« احلصن»( يف ف 6)
 « .عيينة»( ليس يف الِطربي، ويف ف 7)
حصني بن خالد بن العميس بن زيد بن العميس بن أَحس بن امسه كلثوم بن »( قال ابن حجر 8)

 اْلصابة. -غفار، وقيل: ابن حصني بن عبيد بن خلف بن َحاس بن غفار
حىت إذا كان ابلكديد ما بني عسفان وأمج أفِطر رسول هللا صلى هللا عليه »( ويف الِطربي 9 -9)
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 « .وسلم مث مضى حىت نزل مر الظهران يف عشرة ... 
 « .ومل ينشر»ِطربي ( يف ال10)
 ( زيد ما بني احلاجزين من الِطربي، وقد سقط من ف.11)
 ( زيد من اْلصابة.12)
 « .ابلسقيا»( زيد يف الِطربي 13)
 « .هيئة»( من الِطربي، ويف ف 14)
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، فلما بلغ « حيث شاء هللا»؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 1»اْلجرام، فأين تتوجه 
أيتيهم « 3»قريش فال « 2»صلى هللا عليه وسلم مر الظهران قد عّميت اْلخبار على  رسول هللا

أبو سفيان بن حرب « 4»خرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال يدرون ما هو فاعل خرج 
اْلخبار وينظرون هل يرون خربا أو يسمعون به، « 5»وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون 

قريش! وهللا لئن دخل رسول هللا صلى هللا عليه « 6»اي صباح « 6»عبد املِطلب:  فقال العباس بن
وسلم عنوة قبل أن أيتوه فاستأمنوه إنه هلالك قريش إىل آخر الدهر! فركب العباس بغلة رسول هللا 

بعض احلِطابة أو « 7»صلى هللا عليه وسلم البيضاء ومضى عليها حىت أتى اْلراك وقال هل أجد 
أو ذا حاجة أييت مكة فيخربهم مبكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليخرجوا إليه صاحب لنب 

 وهو يقول:« 9»كالم أيب سفيان « 8»ويستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة، فبينما هو يسري إذ مس ِ 
 «1وهللا ما رأيت 

 «1كالليلة نرياان قط وعسكرا
 «11»! فقال بديل بن ورقاء: هذه وهللا ]نريان[ 

__________ 
 « .نتوجه»( من الِطربي، ويف ف 1)
 « .عن» 114/ 3( يف الِطربي 2)
 « .وال»( من الِطربي، ويف ف 3)
 « .يف تلك الليلة»( زيد يف الِطربي 4)
 « .وجتسس وحتسس مبعىن« يتحسسون»( يف الِطربي 5)
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ملا نزل رسول هللا صلى هللا »ولفظه  115/ 3والتصحيح من الِطربي « وأشياخ»( يف ف 6 -6)
ليه وسلم مر الظهران قال العباس بن عبد املِطلب وقد خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ع

املدينة: اي صباح قريش! وهللا لئن بغتها رسول هللا يف بالدها فدخل مكة عنوة إنه هلالك قريش آخر 
 « .الدهر ... 

 صلى هللا عليه فجلس على بغلة رسول هللا»ولفظه « أرى»كذا، ويف الِطربي « أحد»( يف ف 7)
وسلم البيضاء وقال أخرج إىل اْلراك لعلي أرى حِطااب أو صاحب لنب أو داخال يدخل مكة فيخربهم 

 « .مبكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فخرجت فو هللا إين ْلطوف يف اْلراك »ولفظه « مسعت»كذا، ويف الِطربي « يسم ِ»( يف ف 8)

 « .ألتمس ما خرجت له إذ مسعت
صوت أيب سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وقد خرجوا »الِطربي  ( يف9)

 « .يتحسسون اخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسمعت أاب سفيان
 « .كاليوم قط نرياان»( يف الِطربي 10 -10)
 ( زيد من الِطربي.11)
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من أن تكون هذه نرياهنا « 3»ل وأذ« 2»فقال أبو سفيان: خزاعة وهللا اْلم « ! 1»خزاعة 
صوهتم قال: اي أاب حنظلة! فعرف أبو سفيان صوته فقال: أبو « 4»وعسكرها! فلما عرف العباس 

رسول « 5»قال: ما لك؟ قال: فداك أيب وأمي وحيك اي أاب سفيان! هذا « 5»الفضل؟ قال: نعم، 
فداك أيب وأمي؟ قال  -يلةقال: واصباح قريش! قال: فما احل« ! 6»هللا صلى هللا عليه وسلم 

حىت آيت بك رسول هللا « 7»العباس: أما وهللا لئن ظفر بك ليضربن عنقك! فاركب عجز هذه البغلة 
صلى هللا عليه وسلم، فركب أبو سفيان خلف العباس ورج ِ صاحباه إىل مكة؛ فكلما مر العباس بنار 

 من نريان املسلمني قالوا:
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والعباس عليها عمه، فلما مر بنار عمر من هذا؟ وإذا رأوه قالوا: بغلة 

 على عجز الدابة قال:« 8»ابن اخلِطاب قال: من هذا؟ وقام إليه فلما رأى أاب سفيان 
من غري عقد وال عهد! مث خرج يشتد حنو « 9»أبو سفيان عدو هللا! احلمد هلل الذي أمكن منك 

وركض العباس ابلبغلة فسبقه إىل رسول هللا فاقتحم العباس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
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ودخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ودخل عليه عمر بن اخلِطاب « 10»ابب القبة « 10»
 فقال: اي رسول هللا! هذا أبو سفيان قد أمكن هللا منه بغري عقد وال عهد!

__________ 
 « .بَحشتها احلر »( زيد يف الِطربي بعده 1)
 مصحفا.« بالم»ووق ِ يف ف « التم»( يف الِطربي 2)
 خِطأ.« أدل»( من الِطربي، ويف ف 3)
 « .فعرفت صوته»ويف الِطربي « الناس»( وق ِ يف اْلصل 4)
 « .فقال لبيك فداك أيب وأمي فما وراءك فقلت هذا ... »( يف الِطربي 5 -5)
 « .ه بعشرة آالف من املسلمنيورائي قد دلف إليكم مبا ال قبل لكم ب»( زيد يف الِطربي 6)
تركب عجز هذه البغلة فاستأمن لك رسول هللا، فو هللا لئن ظفر بك ليضر بن »( ويف الِطربي 7)

 « .عنقك! فردفين فخرجت به أركض
 « .أبو سفيان»( من الِطربي، ويف ف 8)
 « .ملك»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 9)
مث اشتد حنو النيب صلى هللا عليه وسلم »ولفظه  والتصحيح من الِطربي« البغلة»( يف ف 10 -10)

وركضت البغلة وقد أردفت أاب سفيان حىت اقتحمت على ابب القبة وسبقت عمر مبا تسبق به الدابة 
البِطيئة الرجل البِطيء فدخل عمر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا هذا أبو 

 « .سفيان عدو هللا ... 
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دعين أضرب عنقه، فقال العباس: اي رسول هللا! إين قد أجرته، مث جلس العباس إىل رسول هللا صلى ف
وأكثر عمر يف شأن أيب سفيان، فقال العباس: مهال اي عمر! أما وهللا لو كان من « 1»هللا عليه وسلم 

ل عمر: رجال بين عدي بن كعب ما قلت هذا ولكنك قد عرفت أنه من رجال بين عبد مناف! فقا
وما يب إال « 2»مهال اي عباس! فو هللا ْلسالمك يوم أسلمت أحب إِل من إسالم اخلِطاب لو أسلم! 

« 3»أن إسالمك كان أحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إسالم اخلِطاب « 2»أين عرفت 
ت فأتين ، إذا أصبح« 4»اذهب به اي عباس إىل رحلك »، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

رسول هللا « 7»فبات عنده، فلما أصبح غدا به إىل « 6»، فذهب به العباس إىل رحله « 5« »به
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 صلى هللا عليه وسلم، فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
؟ قال: أبيب أنت وأمي! ما أحلمك « وحيك اي أاب سفيان! أمل أين لك أن تعلم أن ال إله إال هللا»

وحيك اي »شيئا! قال: « 8»لك! وهللا لقد ظننت أن لو كان م ِ هللا غريه لقد أغىن وأكرمك وأوص
 ؟« أاب سفيان! أمل أين لك أن تعلم أين رسول هللا

حىت « 9»قال: أبيب أنت وأمي! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه فإن يف النفس منها شيئا 
عنقك، فتشهد أبو سفيان شهادة  «10»وحيك! أسلم قبل أن يضرب « 10»اآلن، فقال العباس: 

، قال: « 11»وأسلم؛ فقال العباس: اي رسول هللا! إن أاب سفيان رجل حيب الفخر فاجعل له شيئا 
 نعم، من دخل دار أيب سفيان فهو آمن! ومن أغلق»

__________ 
مث جلست إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت: وهللا ال »( ويف الِطربي 1)

 « .يناجيه اليوم أحد دوين
 « .وذلك ْلين أعلم»( يف الِطربي 2 -2)
 « .لو أسلم»( زيد يف الِطربي 3)
 خِطأ والتصحيح من الِطربي.« رجلك»( يف ف 4)
 «اذهب فقد آمناه حىت تغدو به على ابلغداة، فرج ِ به إىل منزله..»( كذا، ويف الِطربي 5)
 خِطأ.« رجله»( يف ف 6)
 « .لىع»( كذا، ويف الِطربي 7)
 « .عين»( زيد يف الِطربي 8)
 كذا.« شيء»( يف الِطربي 9)
 « .ويلك تشهد شهادة احلق قبل وهللا أن تضرب»( يف الِطربي 10 -10)
 « .يكون يف قومه»( زيد يف الِطربي 11)
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فلما أراد أبو سفيان أن ينصرف قال رسول هللا « ! عليه اببه فهو آمن! ومن دخل املسجد فهو آمن
« 3»مبضيق الوادي عند خِطم « 2»احبسه، احبسه « 2»عباس! « 1»اي »هللا عليه وسلم:  صلى

، فخرج به العباس فحبسه حيث أمر به رسول هللا « 5« »جنود هللا فرياها« 4»اجلبل حىت َتر به 
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صلى هللا عليه وسلم، ومرت القبائل على راايهتا؛ كلما مرت قبيلة قال أبو سفيان: من هؤالء اي 
فقال: من « 6»؟ فيقول العباس: سليم، فيقول أبو سفيان: ماِل ولسليم! مث مرت به القبيلة عباس

حىت مرت القبائل، ال َتر به قبيلة إال سأله  -قال: ماِل وملزينة« 7»هؤالء؟ فقال العباس: مزينة، 
 اخلضراء ، حىت مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف« 7»عنها، فإذا أخربه قال: ماِل ولبين فالن 

كتيبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها املهاجرون واْلنصار ال يرى منهم إال احلدق من « 8»
احلديد، قال: سبحان هللا اي عباس! من هؤالء؟ قال: هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 

لقد أصبح ملك  اي أاب الفضل!« 9»وال حد با وال قبل وال طاقة « 9»املهاجرين واْلنصار! قال: 
 «1عظيما! فقال العباس: اي أاب سفيان! إنه « 5»ابن أخيك الغداة 

أبو « 13»، فخرج « 12»أرحلك إىل قومك « 12»، قال العباس: « 11»لنبوة! قال: فنعم إذا 
 اي معشر« : 13»سفيان حىت إذا دخل مكة صرخ أبعلى صوته 

__________ 
 « .انصرف»( زيد يف الِطربي 1)
 « .فاحبسه»الِطربي  ( يف2 -2)
 « .حِطم»( من الِطربي، ويف ف 3)
 « .عليه»( يف الِطربي 4)
 ( ليس يف الِطربي.5)
 « .قبيلة»( كذا يف ف، ويف الِطربي 6)
فيقول من هؤالء اي عباس؟ فأقول: أسلم فيقول: ما ِل وْلسلم! »( كذا يف ف، ويف الِطربي 7 -7)

 « .سالة»مكان « سالة»ويف ف « . وَتر جهينة فيقول: ماِل وجلهينة
 كذا.« احلضراء»( يف ف 8)
 ( كذا يف ف، وليست يف الِطربي.9 -9)
 « .وحيك إهنا»( يف الِطربي 10)
 « .إذ»( من الِطربي، ويف ف 11)
 « .احلق اآلن بقومك فحذرهم»( كذا يف ف، ويف الِطربي 12 -12)
 « .سريعا حىت أتى مكة فصرخ يف املسجد»( يف الِطربي 13 -13)
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ريش! هذا حممد قد جاءكم مبا ال قبل لكم به! فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن! فقامت إليه ق
فقال أبو « ! 2»اْلَحش « 1»احلميت الدسم « 1»هند بنت عتبة فأخذت بشار به وقالت: اقتلوا 

ال قبل لكم به، من دخل دار أيب « 3»سفيان: ال يغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم مبا 
دارك؟ قال: ومن أغلق عليه اببه فهو آمن! ومن « 4»ن فهو آمن! قالوا: قبحك هللا! وما تغين سفيا

 دخل املسجد فهو آمن، فتفرق الناس إىل دورهم وإىل املسجد.
وملا بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذا طوى فرق جنوده، فبعث عليا من ثنية املدنيني، وبعث 

، وبعث خالد بن الوليد من الليط وأخذ رسول هللا « 5»على احلجون الزبري من الثنية اليت تِطل ِ 
صلى هللا عليه وسلم طريق أذاخر. أمرهم أن ال يقاتلوا أحدا إال من قاتلهم، فبلغ رسول هللا صلى هللا 

« 7»صفوان بن أمية وعكرمة بن أيب جهل وعبد هللا بن زمعة وسهيل ابن عمرو « 6»عليه وسلم أن 
 ليقاتلوا رسول« 8»من القريش واْلحابيش ابخلندمة  قد مجعوا مجاعة

__________ 
، ويف لسان العرب )َحت( : ويف « احلصيت الرسم»، ويف ف 180/ 2( من مسط النجوم 1 -1)

حديث هند ملا أخربها أبو سفيان بدخول النيب صلى هللا عليه وسلم قالت: اقتلوا احلميت اْلسود؛ 
 ها بذلك.تعنيه استعظاما لقوله حيث واجه

ويف اللسان )َحش( : ويف حديث هند قالت ْليب سفيان: اقتلوا احلميت « اْلَحيش»( يف ف 2)
 قالته يف معرض الذم. -اْلَحش

 « .ما»( يف ف 3)
 ومل تكن الزايدة يف السمط فحذفناها.« عن»( زيد يف ف 4)
عليه وسلم عامدين  ملا خرج أبو سفيان وحكيم من عند النيب صلى هللا» 117/ 3( ويف الِطربي 5)

إىل مكة بعث يف أثرمها الزبري وأعِطاه رايته وأمره على خيل املهاجرين واْلنصار وأمره أن يغرز رايته 
أبعلى مكة ابحلجون، وقال للزبري: ال تربح حيث أمرتك أن تغرز راييت حىت آتيك، ومن مث دخل 

أسلم من قضاعة وبين سليم وأانس  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأمر خالد بن الوليد فيمن كان
إمنا أسلموا قبيل ذلك أن يدخل من أسفل مكة وبا بنو بكر قد استنفرهتم قريش وبنو احلارث بن 

عبد مناة ومن كان من اْلحابيش، أمرهتم قريش أن يكونوا أبسفل مكة، فدخل عليهم خالد بن الوليد 
ل خلالد والزبري حني بعثهما: ال تقاتال إال من أسفل مكة، وحدثت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قا

 « .من قاتلكما ... 
 خِطأ.« إىل»، ويف ف 118/ 3( من الِطربي 6)
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 كذا.« و»( زيد يف ف 7)
 خِطأ.« وأبو اخلندمة»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 8)
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« 3« »2»شوهم[ ]انو « 1»هللا صلى هللا عليه وسلم، فلقيهم خالد بن الوليد مبن معه من املسلمني 
، وقتل من املشركني كرز « 5»رجال وهو معهم « 4»خالد بن الوليد ثالثة وعشرين « 3»فقتل منهم 

 كان أم صلحا.« 7»؛ فمن ههنا اختلف الناس يف فتح مكة عنوة « 6»بن جابر الفهري 
__________ 

فهزمهم هللا عز وجل فلما قدم خالد على بين بكر واْلحابيش أبسفل مكة قاتلهم »( ويف الِطربي 1)
ومل يكن مبكة قتال غري ذلك غري أن كرز بن جابر أحد بين حمارب بن فهر وابن اْلشعر رجال من بين  

كعب كاان يف خيل الزبري فسلكا كداء ومل يسلكا طريق الزبري الذي سلك الذي أمر به، فقدما على  
ري قتال ومن مث قدم النيب صلى كتيبة من قريش مهبط كداء فقتال ومل يكن أبعلى مكة من قبل الزب

هللا عليه وسلم وقام الناس إليه يبايعونه فأسلم أهل مكة وأقام النيب صلى هللا عليه وسلم عندهم 
 « .نصف شهر مل يزد على ذلك حىت جاءت هوازن وثقيف فنزلوا حبنني

 مصحفا، والتصحيح من الِطربي.« فارشهم»( وق ِ يف ف 2)
 « .تالشيئا من ق»( يف الِطربي 3 -3)
من »وزيد فيه بعده « أربعة وعشرين» 825/ 2ويف كتاب املغازي للواقدي « عشرون»( يف ف 4)

 « .قريش، وأربعة من هذيل
/ 2أي منعهم النيب صلى هللا عليه وسلم، كما يف املغازي « وهو منعهم»( كذا يف ف، ولعله 5)

ما هذه »نظر إىل البارقة فقال: وملا ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ثنية أذاخر » 826
قيل: اي رسول هللا! خالد بن الوليد قوتل، ولو مل يقاتل ما قاتل! فقال « ! البارقة؟ أمل أنه عن القتال

وجاء خالد بن الوليد إىل رسول » 838ويف ص « . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قضى هللا خريا
؟ فقال: هم اي رسول هللا بدأوان « د هنيت عن القتالمل قاتلت وق»هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 

« إخل -ابلقتال ورشقوان ابلنبل، ووضعوا فينا السالح، وقد كففت ما استِطعت، ودعوهتم إىل اْلسالم
. 
 « .أحد بين حمارب بن فهر»خِطأ، ويف الِطربي « النهري»( يف اْلصل 6)
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وجد مجعا من قريش وأحابيشها قد  فلما دخل خالد بن الوليد» 825/ 2( ويف كتاب املغازي 7)
مجعوا له، فيهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أيب جهل وسهيل بن عمرو فمنعوه الدخول وشهروا 

« إخل -السالح، وقالوا: ال تدخلها عنوة أبدا! فصاح خالد بن الوليد يف أصحابه وقاتلهم فقتل منهم
كام أرض مكة فقد اختلف هل ونذكر هاهنا طرفا من أح»ما نصه  272/ 2. قال يف الروض 

افتتحها النيب صلى هللا عليه وسلم عنوة أو صلحا ليبتين على ذلك احلكم هل أرضها ملك ْلهلها أم 
ال؟ وذلك أن عمر بن اخلِطاب رضي هللا عنه كان أيمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم احلاج، وكتب 

دورها إذا جاء احلاج فإن ذلك ال حيل  عمر بن عبد العزيز إىل عامله مبكة أن ينهى أهلها عن كراء
هلم، وقال مالك رَحه هللا: إن كان الناس ليضربون فساطيِطهم بدور مكة ال ينهاهم أحد، وروي أن 
دور مكة كانت تدعى السوائب؛ وهذا كله منتزع من أصلني: أحدمها قوله تبارك وتعاىل: َواْلَمْسِجِد 

 واءا اْلعاِكفُ احْلَراِم الَِّذي َجَعْلناُه ِللنَّاِس سَ 
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فلما بلغ أاب قحافة قدوم النيب صلى هللا عليه وسلم مكة قال البنة له من أصغر ولده: أي بنييت! 
 ما ترين؟« ! 1»اظهري يب على ظهر قبيس وكان نظره قد كف إذ ذلك، فقال: أي بنية 

لسواد! فقال: وهللا لقد قالت: أرى سوادا جمتمعا، قال: تلك اخليل؛ مث قالت: وهللا قد انتشر ا
 دفعت اخليل سرعى إىل بييت! فاحنبِطت به وتلقته اخليل قبل أن يصل إىل بيته.

على رأسه مغفر من حديد عليه « 2»أذاخر مكة « 2»ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 
ان رسول هللا ، ومل يلق أحد من املسلمني قتاال إال ما كان من خالد بن الوليد، وك« 3»عمامة سوداء 

أي موض ِ »صلى هللا عليه وسلم أمر بقتل ستة أنفس من املشركني قبل قدومهم إىل مكة، وقال: 
وعبد هللا بن خِطل رجل من بين « 5»هللا بن سعد بن أيب سرح « 4»عبد « : رأيتم هؤالء فاقتلوهم

 واحلويرث بن« 6»َتيم بن غالب 
__________ 

ن عباس: احلرم كله مسجد؛ واْلصل الثاين أن النيب صلى هللا عليه ِفيِه َواْلباِد، وقال ابن عمرو ب
وسلم دخلها عنوة غري أنه مّن على أهلها أبنفسهم وأمواهلم، وال يقاس عليها غريها من البالد كما 

 ظن بعض الفقهاء فإهنا خمالفة لغريها من وجهني: أحدمها ما خص هللا به نبيه فإنه قال: ُقِل اْْلَْنفاُل َّلِلَِّ 
َوالرَُّسوِل والثاين ما خص هللا تعاىل به مكة فإنه جاء: ال حتل غنائمها وال تلتقط لقِطتها وهي حرم هللا 
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تعاىل وأمنه، فكيف تكون أرضها أرض خراج! فليس ْلحد افتتح بلدا أن يسلك به سبيل مكة، 
ها وال أيخذوا فأرضها إذا ودورها ْلهلها ولكن أوجب هللا عليهم التوسعة على احلجيج إذا قدمو 

منهم كراء يف مساكنها؛ فهذا حكمها فال عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحا، وإن كانت ظواهر 
احلديث أهنا فتحت عنوة. وذكر اهلذِل الذي قتل وهو واقف فقال: أقد فعلتموها اي معشر خزاعة! 

سلم بكافر لقتلت لو كنت قاتل م»وروى الدارقِطين يف السنن أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 « .خراشا ابهلذِل يعين ابهلذِل قاتل ابن أثوغ وخراش هو قاتله وهو من خزاعة

 مصحفا.« بينه»( وق ِ يف ف 1)
 « .من أذاخر حىت نزل أبعلى مكة وضربت هنا لك قبته»( يف الِطربي 2 -2)
 كذا.« سوادا»( يف ف 3)
 « .ار الكعبةوإن وجدوا حتت أست»وزيد قبله « منهم»( زيد يف الِطربي 4)
بن حبيب بن جذمية بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وإمنا أمر »( زيد يف الِطربي 5)

 « .إخل -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتله أنه كان قد أسلم فارتد مشركا ففر إىل عثمان
ليه وسلم مصدقا وإمنا أمر بقتله أنه كان مسلما فبعثه رسول هللا صلى هللا ع»( زيد يف الِطربي 6)

 وبعث معه رجال من
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الليثي وسارة موالة  « 4»ومقيس بن صبابة « 3»قصي « 2»بن وهب بن عبد ]بن[ « 1»نقيذ 
إىل عثمان بن « 6»، فأما عبد هللا بن سعد بن أيب سرح ففر « 5»كانت لبعض بين عبد املِطلب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستأمنه  عثمان حىت أتى به« 7»عفان وكان أخاه يف الرضاعة فغيبه 
فتعلق أبستار « 10»خِطل « 9»، وأما احلويرث بن نقيذ فقتله علي بن أيب طالب؛ وأما ]ابن[ « 8»

سعيد بن املخزومي وأبو « 11»، فقتله « اقتلوه»الكعبة يلوذ با فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 فقتله« 13»أما مقسيس حتت اْلستار، اشرتكا يف دمه؛ و « 12»بررة 

__________ 
اْلنصار وكان معه موىل له خيدمه وكان مسلما فنزل منزال وأمر املوىل أن يذبح له تيسا ويصن ِ له 

طعاما وانم فاستيقظ ومل يصن ِ له شيئا فعدا عليه فقتله مث ارتد مشركا، وكانت له قينتان فرتنا وأخرى 
 « .هللا عليه وسلم فأمر بقتلهما معهمعها وكانتا تغنيان بجاء رسول هللا صلى 
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 « .النقيد»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 1)
 ( زيد من الِطربي.2)
 « .وكان ممن يؤذيه مبكة»( زيد يف الِطربي 3)
وإمنا أمر بقتله لقتله اْلنصاري الذي كان »كذا وزيد فيه بعده « صباية»( من الِطربي، ويف ف 4)

 « .داقتل أخاه خِطأ ورجوعه إىل قريش مرت
فأما عكرمة بن أيب جهل »وزيد فيه بعده مبا لفظه « وكانت ممن يؤذيه مبكة»( زيد يف الِطربي 5)

فهرب إىل اليمن وأسلمت امرأته أم حكيم بنت احلارث بن هشام فاستأمنت له رسول هللا فآمنه 
 « .إخل -فخرجت يف طلبه حىت أتت به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  ف: نفر.( من الِطربي، ويف6)
 مصحفا.« فبعثه»( من الِطربي، ووق ِ يف ف 7)
فذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صمت طويال مث قال: نعم، فلما »( زيد يف الِطربي 8)

أما وهللا لقد صممت ليقوم إليه بعضكم »انصرف عثمان قال رسول هللا ملن حوله من أصحابه: 
إن النيب ال يقتل »أومأت إِل اي رسول هللا؟ قال:  فقال رجل من اْلنصار: فهال« ! فيضرب عنقه

 « .ابْلشارة
واختلف يف امسه، ويف مسط النجوم « عبد هللا بن خِطل»، ولفظه 120/ 3( زيد من الِطربي 9)

وأما اجلم ِ بني اْلقوال يف امسه أنه كان يسمى عبد العزى، فلما أسلم مسي عبد هللا، » 1832العواِل 
 « .بس عليه أبخ له امسه هاللوأما من قال: هالل، فأل

 كذا.« اخِطل»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 10)
 « .فقتلوه»( من الِطربي، ويف ف 11)
 « .اْلسلمي»( زيد يف الِطربي 12)
 « .بن صبابة»( زيد يف الِطربي 13)
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ربا بعد ال يقتل قرشي ص»، مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 2»بن عبد هللا « 1»منيلة 
ونزل النيب صلى هللا عليه وسلم اْلبِطح وضرب لنفسه فيه قبة؛ وجاءته أم هاىنء بنت أيب « ! اليوم

طالب فوجدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغتسل يف جفنة فيها أثر العجني وفاطمة ابنته تسرته 
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 انصرف إليها ركعات من الضحى، مث« 3»بثوب، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به مث صلى مثاين 
 فقال:

قالت: رجالن من أصهاري من بين خمزوم وقد « مرحبا مرحبا وأهال أبم هاىنء! ما الذي جاء بك؟
فقال  -وكانت أم هاىنء حتت هبرية بن أيب وهب املخزومي -« 5»وأراد علي قتلهما « 4»أجرهتما 

قال: « 6»عمري بن وهب  مث إن« ! أجران من أجرت اي أم هاىنء»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
« 7»اي رسول هللا! إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاراب منك ليقذف نفسه يف البحر فآمنه 

، قال: اي رسول هللا! أعِطين شيئا يعرف به أمانك، فأعِطاه رسول هللا صلى هللا « هو آمن»، قال: 
أدرك صفوان بن أمية جبدة وهو مكة، فخرج عمري با حىت « 8»عليه وسلم عمامته اليت دخل با 

يف نفسك أن هتلكها! فهذا « 9»يريد أن يركب البحر فقال: اي صفوان! فداك أيب وأمي! أذكرك هللا 
، قال: « 11»جئتك به؛ قال: ويلك! اغرب عين « 10»أمان من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 صفوان! فداك أيب« 12»أي 
__________ 

 خِطأ.« َتيلة»( من الِطربي، ويف ف 1)
 « .رجل من قومه»( زيد يف الِطربي 2)
 كذا.« مثان»، ويف ف 185/ 2( من مسط النجوم العواِل 3)
وأجارت أم هاىنء َحوين هلا ... والرجالن: احلارث بن هشام وزهري بن أمية بن »( ويف السمط 4)

 املغرية.
 هللا عليه وسلم. ( زيد يف السمط: فأغلقت عليهما ابب بيتها وذهبت إىل النيب صلى5)
 « .وهيب»، ويف ف 121/ 3( من الِطربي 6)
 ( زيد يف الِطربي: صلى هللا عليك.7)
 « .فيها»( يف الِطربي 8)
 والتصحيح من الِطربي.« له»( يف ف 9)
 « .قد»( زيد يف الِطربي 10)
 « .فال تكلمين»( زيد يف الِطربي 11)
 خِطأ.« عمرو»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 12)
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رسول هللا صلى هللا « 2»الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخري الناس ابن عمتك « 1»وأمي! أوصل 
أخافه « 4»، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك، قال صفوان: ويلك! إين « 3»عليه وسلم 

به معه، فلما وقف على رسول هللا صلى هللا عليه « 2»فأعِطاه العمامة، وخرج « 5»على نفسي، 
 ، قال:« 8»قد آمنتين « 7»هذا ]زعم أنك[ « ! 6»فقال: اي رسول هللا « 6»وسلم 

 ابخليار شهرين، قال: أنت ابخليار أربعة أشهر.« 9»، قال: فاجعلين « صدق»
مث جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وطاف ابلبيت سبعا على بعريه يستلم الركن مبحجنه، مث طاف 

طلحة احلجيب فأخذ مفتاح الكعبة وفتحه مث دخله « 10»ن بن بني الصفا واملروة، مث دعا عثما
وصلى فيه ركعتني بني اْلسِطوانتني، بينه وبني اجلدار ثالثة أذرع، مث خرج فوقف على اببا وهو يقول: 

ال إله إال هللا وحده ال شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم اْلحزاب وحده، أال! كل مأثرة »
فهو حتت قدمّي هاتني إال سدانة البيت وسقاية احلاج؛ أال! وقتيل « 11»أو دم أو مال يّدعى 

]مائة « 15»الدية مغلظة « 14»والعصا، فيه « 13»العمد ابلسوط « 7»اخلِطأ ]مثل[ « 12»
 انقة، منها

__________ 
 « .أفضل»( يف الِطربي 1)
 خِطأ.« عمرو»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 2)
 إىل هنا.« رسول»( ليس يف الِطربي من 3)
 « .أنه»( من الِطربي، ويف ف 4)
 « .قال هو أحلم من ذلك أو أكرم فرج ِ»( يف الِطربي 5 -5)
 « .صفوان»( كذا، ويف الِطربي قال 6 -6)
 ( زيد من الِطربي.7)
 « .أمين»( من الِطربي، ويف ف 8)
 « .يف أمري»( زيد يف الِطربي 9)
 خِطأ.« ة»( يف ف 10)
 خِطأ.« بدعا»، ويف ف 120/ 3( التصحيح من الِطربي 11)
 خِطأ.« قيل»( من الِطربي، ويف ف 12)
 « .السوط»( يف الِطربي 13)
 « .فيهما»( يف الِطربي 14)
 كذا.« مغلِطة»( من الِطربي، ويف ف 15)
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(1/336) 

 

اجلاهلية « 2»يف بِطوهنا أوالدها، اي معشر قريش! إن هللا قد أذهب عنكم خنوة « 1»أربعون[ 
مث تال هذه اآلية اي أَي َُّها النَّاُس  -« من تراب« 5»، الناس من آدم وآدم  «4»ابآلابء « 3»وتعظمها 

« 6»ْتقاُكْم اآلية[ ِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثى ]َوَجَعْلناُكْم ُشُعوابا َوقَباِئَل لَِتعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَ 
مث قال: « 7»]قالوا: خريا، أخ كرمي وابن أخ كرمي[ « ل بكم؟اي أهل مكة! ما ترون أين فاع»مث قال: 

فقام إليه علي بن أيب طالب ومفتاح الكعبة يف يده فقال: اي رسول هللا! « ! 8« »اذهبوا فأنتم الِطلقاء
أين »، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 9»اجعل احلجابة م ِ السقاية فلتكن إلينا مجيعا 

 «10»فدعاه « جيب؟عثمان بن طلحة احل
__________ 

 ، وقد سقط من ف.836/ 2( زيد ما بني احلاجزين من كتاب املغازي للواقدي 1)
 مصحف.« عينة»( التصحيح من الِطربي واملغازي، ويف ف 2)
 « .تكربها»ويف املغازي « تعظيمها»( من الِطربي، ويف ف 3)
 « .آبابئها»( يف املغازي 4)
 « .خلق»( زيد يف الِطربي 5)
 .13آية  49( سورة 6)
 « .وقد قدرت» 835/ 2( زيدت من الِطربي، وزيد بعده يف املغازي 7)
فإين أقول »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ويف املغازي « طلقاء»( من الِطربي، ويف ف 8)

نيَ لكم كما قال أخي يوسف ال تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اَّللَُّ َلُكْم َوُهَو أَ  وزيد يف الِطربي « ْرَحُم الرَّاَِحِ
فأعتقهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد كان هللا أمكنه من رقابم عنوة وكانوا له فيئا، فبذلك »

 « .يسمى أهل مكة الِطلقاء
فدخل صلى هللا عليه وسلم البيت، فلما خرج سأله العباس » 190/ 2( ويف مسط النجوم العواِل 9)

 « .تاح وجيم ِ له بني السقاية والسدانةأن يعِطيه املف
مث دعا »برواية ابن عمر رضي هللا عنهما  189/ 2كذا، ويف السمط « فدعا له»( يف ف 10)

عثمان بن طلحة فقال: ائتين ابملفتاح، فذهب إىل أمه فأبت أن تعِطيه، فقال: لتعِطينه أو ليخرجن 
 -لى هللا عليه وسلم فدفعه إليه ففتح البابهذا السيف من صليب! فأعِطته إايه، فجاء به إىل النيب ص

رواه مسلم. وروى الفاكهي ... كان بنو طلحة يزعمون أنه ال يستِطي ِ أحد فتح الكعبة غريهم، فأخذ 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املفتاح ففتحها بيده. وعثمان املذكور هو عثمان بن طلحة بن أيب 
فتح املهملة واجليم، وبنوه يعرفون اآلن ابلشيبيني نسبة إىل ب -طلحة بن عبد العزى، ويقال له احلجيب

شيبة بن عثمان بن أيب طلحة وهو ابن عم عثمان، وعثمان هذا ال ولد له، وله صحبة ورواية، واسم 
 بضم السني املهملة -أم عثمان سالفة

(1/337) 

 

 ؟ فدفعه إليه.« 1« »هل لك مفتاحك»فقال: 
خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك، فقام رسول « 2» فلما كان الغد من فتح مكة عدت

 أيها الناس! إن»فقال: « 3»هللا صلى هللا عليه وسلم خِطيبا 
__________ 

وختفيف الفاء. ويف الِطبقات البن سعد عن عثمان بن طلحة قال: كنا نفتح الكعبة يف اجلاهلية يوم 
م يوما يريد أن يدخل الكعبة م ِ الناس، فأغلظت االثنني واخلميس، فأقبل النيب صلى هللا عليه وسل

« اي عثمان! لعلك سرتى هذا املفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت»له ونلت منه فحلم علي مث قال: 
، فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت! قال: بل عمرت وعزت يومئذ ودخل الكعبة فوقعت  

اي عثمان! »ال، فلما كان يوم الفتح قال: كلمته مين موقعا ظننت أن اْلمر يومئذ سيصري إىل ما ق
، فأتيته به، فأخذه مين مث دفعه إِل وقال: خذوها خالدة اتلدة، ال ينزعها منكم إال « ائتين ابملفتاح

ظامل، اي عثمان! إن هللا استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت ابملعروف، فلما 
؟ قال: فذكرت قوله ِل مبكة قبيل « مل يكن الذي قلت لكأ»وليت انداين، فرجعت إليه فقال: 

اهلجرة: لعلك سرتى هذا املفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت، قلت: بلى، أشهد أنك رسول هللا. 
ويف التفسري: إن هذه اآلية ِإنَّ اَّللََّ أيَُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْْلَماانِت ِإىل َأْهِلها نزلت يف عثمان بن طلحة 

، أمره عليه الصالة والسالم أن أيتيه مبفتاح الكعبة، فأىب عليه وأغلق ابب البيت وصعد إىل احلجيب
السِطح وقال: لو علمت أنه رسول هللا مل أمنعه، فلوى علّي يده وأخذ منه املفتاح وفتح الباب ... 

لعباس: اي وعن الكليب: ملا طلب عليه الصالة والسالم املفتاح من عثمان مد به يده إليه، فقال ا
إن كنت »رسول هللا! اجعلها م ِ السقاية، فقبض عثمان يده ابملفتاح، فقال له صلى هللا عليه وسلم: 

وملزيد  -، فقال: هاكه ابْلمانة، فأعِطاه إايه ونزلت اآلية« اي عثمان تؤمن ابهلل واليوم اآلخر فهاته
 التفصيل راج ِ السمط.
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 رغبة. ( كذا يف ف، ولعله: هل لك يف مفتاحك، أي1)
 كذا.« غزت»( يف ف 2)
قالوا: خرج غزّي من هذيل يف اجلاهلية وفيهم جنديب بن اْلدل ِ » 843/ 2( ويف املغازي 3)

يريدون حي أَحر أبسا وكان أَحر أبسا رجال من أسلم شجاعا ال يرام ... فلما جاءهم ذلك الغزي 
فليس إليهم سبيل؛ وإن كان له من هذيل قال هلم جنيدب بن اْلدل ِ: إن كان أَحر أبسا يف احلاضر 

غِطيط ال خيفى فدعوين أتسم ِ، فتسم ِ احلس فسمعه، فأمه حىت وجده انئما فقتله ... مث َحلوا على 
احلي ... فنالوا من احلاضر حاجتهم مث انصرفوا فتشاغل الناس ابْلسالم، فلما كان بعد الفتح بيوم 

فرآه جندب بن اْلعجم اْلسلمي فقال:  -والناس آمنون -دخل جنيدب بن اْلدل ِ معه يراتد وينظر
جنيدب بن اْلدل ِ قاتل أَحر أبسا؟ فقال: نعم، فخرج جندب يستجيش عليه، وكان أول من لقي 

خراش بن أمية الكعيب فأخربه فاشتمل خراش على السيف مث أقبل إليه ... فِطعنه به يف بِطنه ... 
وهو يقول: قد فعلتموها اي معشر  فجعلت حشوته تسايل من بِطنه وإن عينيه لتربقان يف رأسه

 خزاعة!

(1/338) 

 

« 4»حرام إىل يوم القامة، ال « 3»، فهي « 2»حرم مكة يوم خلق السماوات واْلرض « 1»هللا 
إن هللا »مث قال: « 7»، « دما« 6»ابهلل واليوم اآلخر أن يسفك با « 5»المرىء يؤمن « 5»حيل 

إمنا « 10»قبلي، و « 9»حتل ْلحد « 8»مل « 7»ا حبس عن مكة الفيل وسلك عليها رسوله وإهن
ال ينفر صيدها، « 13»ال حتل ْلحد بعدي؛ « 12»، وإهنا « 11»ساعة من هنار « 10»أحلت ِل 

، فقال العباس: إال اْلذخر! فإان ْنعله يف بيوتنا « وال خيتلى شوكها وال حيل ساقِطتها إال ملنشد
وكانت أم حكيم بنت احلارث « . 13« »إال اْلذخر»سلم: وقبوران، فقال رسول هللا صلى هللا عليه و 

 بن
__________ 

/ 3ويف الِطربي « . فوق ِ الرجل فمات، فسم ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتله فقام خِطيبا
فيها قتل خراش ابن أمية الكعيب جنيدب بن اْلدل ِ اهلذِل. وقال ابن إسحاق: ابن اْلثوع » 121

إن خراشا قتال! إن »حل كان يف اجلاهلية فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: اهلذِل، وإمنا قتله بذ
 845ويف املغازي « . يعيبه بذلك، فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم خزاعة أن يدوه« ! خراشا قتال
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لو كنت قاتال مؤمنا بكافر »قتله خراش بعد ما هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن القتل فقال: »
 « .ا ابهلذِللقتلت خراش

 « .قد»، وزيد يف املغازي 185/ 2( كذا يف السمط 1)
 « .ويوم خلق الشمس والقمر، ووض ِ هذين اجلبلني»( زيد يف املغازي 2)
 « .وهي»( من املغازي والسمط، ويف ف 3)
 « .فال»( كذا يف املغازي، ويف السمط 4)
 « .ملؤمن»( يف املغازي 5 -5)
 « .فيها»غازي ( كذا يف ف والسمط، ويف امل6)
 مكان: مكة. -( ليست يف املغازي، ويف ف: عكرمة7 -7)
 « .أو يعضد با شجرة»ويف السمط « وال يعضد فيها شجرا»( زيد قبله يف املغازي 8)
 « .( زيد يف املغازي كان9)
 « .مل حتل ِل إال»ويف املغازي « أهنا حلت ِل»( من السمط، ويف ف 10 -10)
مث رجعت )ويف السمط: وقد »وزيد فيه بعدها « بعدي»املغازي عن  ( أخر هذه اجلملة يف11)

عادت حرمتها اليوم( كحرمتها ابْلمس، فليبلغ شاهدكم غائبكم )ويف السمط: الشاهد الغائب( فإن 
قال قائل: قد قاتل فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! فقولوا: إن هللا قد أحلها لرسوله ومل حيلها 

فإن أحد ترخص فيها لقتال فقولوا إن هللا أذن لرسوله ومل أيذن لكم، اي معشر  لكم )ويف السمط:
خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد وهللا كثر القتل إن نف ِ، وقد قتلتم هذا القتيل، وهللا ْلدينه! 

 « .فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله ابخليار، إن شاءوا فدم قتيلهم، وإن شاءوا فعقله
 املغازي. ( ليس يف12)
( كذا يف ف، وليست يف املغازي يف هذه اخلِطبة، بل هي يف خِطبة يوم الفتح، وفيه: 13 -13)

 خالها

(1/339) 

 

فلما أسلمتا قالت أم « 1»هشام حتت عكرمة بن أيب جهل وفاختة بنت الوليد حتت صفوان بن أمية 
نه وقد كان خرج إىل اليمن حكيم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسألته أن يستأمن عكرمة، فآم

صفوان فأقرمها رسول هللا صلى هللا « 2»ابليمن حىت جاءت به، وأسلم ]عكرمة و[ « 1»فلحقته 
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 على النكاح اْلول الذي كاان عليه.« 3»عليه وسلم عندمها 
مث أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل من كان يف بيته صنم أن يكسره فكسروا اْلصنام كلها، 

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: « 4»وهدم بيته « 4»خالد بن الوليد العزى ببِطن خنلة وكسر 
مث قال للسادن: كيف « 6»وكسر عمرو بن العاص سواع « . أبدا« 5»ال تعبد « 5»تلك العزى »

 املناة ابملشلل.« 9»بن زيد اْلشهلي « 8»وكسر سعد « . 7»رأيت؟ قال: أسلمت هلل 
__________ 

مكان: ال حيل ساقِطتها، وزيد بعد هذه العبارة فيه: فإنه حالل وال  -شوكها، ال حتل لقِطتهامكان:  -
و  836/ 2إخل، راج ِ هلذه اخلِطبة خِطبة يوم الفتح بتمامها املغازي للواقدي  -وصية لوارث

«837. 
أسلمتا فأما أم حكيم فاستأمنت رسول هللا صلى هللا » 122/ 3( كذا يف ف، ويف الِطربي 1 -1)

 « .عليه وسلم لعكرمة بن أيب جهل فآمنه فلحقت به
 ( زيد ما بني احلاجزين من الِطربي.2)
 « .عنده»( من الِطربي، ويف ف 3)
خلمس ليال بقني من رمضان وهو صنم لبين شيبان بِطن من سليم » 123/ 3( ويف الِطربي 4 -4)

يه خالد فقال: قد هدمته، حلفاء بين هاشم، وبنو أسد بن عبد العزى يقولون: هذا صنمنا، فخرج إل
قال: أرأيت شيئا؟ قال: ال، قال: فارج ِ فاهدمه؛ فرج ِ خالد إىل الصنم فهدم بيته وكسر الصنم، 

فجعل السادن يقول: أعزى! اغضيب بعض غضباتك، فخرجت عليه امرأة حبشية عراينة مولولة، 
 « .فأخربه بذلكفقتلها وأخذ ما فيها من حلية، مث أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 « .وال تعبد العزى»( يف الِطربي 5 -5)
وفيها هدم سواع وكان برهاط هلذيل وكان حجرا وكان الذي هدمه عمرو بن »( ويف الِطربي 6)

العاص، ملا انتهى إىل الصنم قال له السادن: ما تريد؟. قال له عمرو بن العاص: أنت يف الباطل بعد! 
 « .ئافهدمه عمرو ومل جيد يف خزانته شي

 « .وهللا»( يف الِطربي 7)
سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد »ويف اْلصابة « سعيد»( من الِطربي، ويف ف 8)

 « .إخل -اْلشهل اْلنصاري اْلشهلي ... وله ذكر يف السرية وأنه الذي هدم املنار الذي كان ابملشلل
 « .وكان لألوس واخلزرج»ي كذا، وزيد بعده يف الِطرب « اْلشهل»( من الِطربي، ويف ف 9)

(1/340) 
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إىل هللا ومل أيمرهم « 2»الناس يدعون « 2»حول مكة « 1»مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ومل يبعثه مقاتال ومعه « 3»بقتال، وكان ممن بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسري أبسفل هتامة داعيا 

« 7»من مياه بين جذمية « 6»وهي « 5»وا بغميصاء سليم ومدجل وقبائل من غريهم، فلما نزل« 4»
« 9»أاب عبد الرَحن بن عوف والفاكه « 8»وكانت بنو حذمية قد أصابوا يف اجلاهلية عوف بن عبد 

كاان أقبال اتجرين من اليمن حىت إذا نزال بم قتلومها وأخذوا أمواهلما، فلما كان « 10»بن املغرية 
رآه القوم أخذوا السالح، فقال « 14»بن الوليد إليهم و « 13»خالد « 12»اْلسالم بلغ « 11»

فوض ِ القوم السالح لقول خالد، فلما وضعوها « 15»هلم خالد: ضعوا السالح فإن القوم أسلموا 
 أمر بم« 16»

__________ 
 « .فيما»( زيد يف الِطربي 1)
 « .السرااي تدعو»( يف الِطربي 2 -2)
 كذا ابلواو.« عياوا»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 3)
 « .قبائل من العرب»( زيد يف الِطربي 4)
 « .على الغميصاء»( يف الِطربي 5)
 « .ماء»( زيد يف الِطربي 6)
بن عامر بن عبد مناة بن  »كذا ابلدال، والتصحيح من الِطربي، وزيد فيه بعده « جدمية»( يف ف 7)

 « .كنانة على مجاعتهم
 « .عوف»( زيد بعده يف الِطربي 8)
 كذا.« الفاكة»الِطربي، ويف ف  ( من9)
 « .و»( زيد يف الِطربي 10)
 « .كاان»( من الِطربي، ويف ف 11)
 « .وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»( يف الِطربي 12)
 كذا.« اخلالد»( يف ف 13)
 « .فلما»( يف الِطربي 14)
ح قال رجل منا يقال عن رجل من بين جذمية قال: ملا أمران خالد بوض ِ السال»( زيد يف الِطربي 15)

له جحدم: ويلكم اي بين جذمية! إنه خالد، وهللا ما بعد وض ِ السالح إال اْلسار مث بعد اْلسار إال 
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ضرب اْلعناق! وهللا ال أض ِ سالحي أبدا! قال: فأخذه رجال من قومه فقالوا: اي جحدم! أتريد أن 
يزالوا به حىت نزعوا سالحه  تسفك دماءان إن الناس قد أسلموا ووضعت احلرب وأمن الناس فلم

 « .ووض ِ القوم السالح لقول خالد ... 
 والسالح يذكر ويؤنث.« وضعوه»( يف الِطربي 16)

(1/341) 

 

؛ فلما انتهى اخلرب إىل رسول هللا صلى هللا عليه « 2»فكتفوا مث عرضهم على السيف « 1»خالد 
ليك مما صن ِ خالد بن الوليد؛ مث دعا إ« 2»اللهم! أبرأ »قال: « 3»وسلم رف ِ يديه إىل السماء و 

إىل هؤالء القوم « 4»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب فقال: اي علي! ]اخرج[ 
، فخرج علّي حىت جاءهم ومعه مال قد « واجعل أمر اجلاهلية حتت قدميك« 5»وانظر يف أمرهم 

هلم الدماء وما أصيب من اْلموال « 7» مث ودى« 7»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، « 6»بعثه به 
فقال هلم علّي « 10»يبق هلم شيء من دم وال مال إال وداه، وبقيت معه بقية « 9»حىت مل « 8»
من « 12»بقي لكم من دم أو مال مل يود إليكم؟ قالوا: ال، قال: فإين أعِطيكم هذه البقية « : 11»
م مما ال يعلم وال تعلمون، ففعل مث رج ِ إىل رسول املال احتياطا رسول هللا صلى هللا عليه وسل« 13»

 « .16« »أصبت« : »15»، قال « 14»هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه 
__________ 

 « .عنذ ذلك»( زيد يف الِطربي 1)
 « .فقتل من قتل منهم»( زيد يف الِطربي 2)
 « .مث»( يف الِطربي 3)
 « .أين»( زيد يف الِطربي 4)
 ( زيد من الِطربي.5)
 « .فانظر»( ت الِطربي 6)
 « .وسلم»( أخره يف الِطربي عن 7)
 كذا.« مث اتدى»ويف ف « فودى»( يف الِطربي 8 -8)
 « .حىت أنه ليدى ميلغة الكلب»( زيد يف الِطربي 9)
 « .إذا»( زيد يف الِطربي 10)
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 « .من املال»( زيد يف الِطربي 11)
 « .عليه السالم حني فرغ منهم هل»( زيد يف الِطربي 12)
 « .لبقية»( من الِطربي، ويف ف 12)
 « .هذا»( زيد يف الِطربي 13)
 « .اخلرب»( زيد يف الِطربي 14)
 « .فقال»( يف الِطربي 15)
وأحسنت، مث قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستقبل القبلة قائما شاهرا »( زيد يف الِطربي 16)

 -إين أبرأ إليك مما صن ِ خالد بن الوليد يديه حىت إنه لريى بياض ما حتت منكبيه وهو يقول: اللهم!
 « .ثالث مرات

(1/342) 

 

« 1»مث إن هوازن ملا مسعت جبم ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودخوله مكة اجتمعت م ِ ثقيف 
إال « 3»وهو شيخ كبري ليس فيه « 2»وجشم وسعد بن بكر، وكان يف بين جشم دريد بن الصّمة 

قارب بن اْلسود بن مسعود « 7»ابحلرب، ويف ]ثقيف[ « 6»علمه ب« 5»]و[ « 4»التيّمن برأيه 
، وكان مجاع أمر الناس إىل مالك « 11»بن احلارث « 10»سبي ِ « 9»بين بكر « 9»، ويف « 8»

فأمج ِ مالك ابلناس على املسري إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، « 13»، « 12»بن عوف 
أبي واد « : 13»وال واْلبناء والنساء فقال دريد بن الصمة فساروا حىت إذا أتوا أبوطاس ومعه اْلم

وال سهل دهس، ماِل أمس ِ رغاء « 15»اخليل! ال حزن « 14»أنتم؟ قالوا: أبوطاس، قال: نعم جمال 
 وهناق احلمري وبكاء الصغري« 16»اْلبل 

__________ 
مبكة عام الفتح نصف عن عروة قال: أقام النيب صلى هللا عليه وسلم » 125/ 3( ويف الِطربي 1)

شهر مل يزد على ذلك حىت جاءت هوازن وثقيف فنزلوا حبنني وحنني واد إىل جنب ذي اجملاز وهم 
يومئذ عامدون يريدون قتال النيب صلى هللا عليه وسلم وكانوا قد مجعوا قبل ذلك حني مسعوا مبخرج 

 « .إخل -رسول هللا من املدينة
 .126/ 3ن الِطربي كذا، والتصحيح م« الصماء»( يف ف 2)
 « .شىء»( زيد يف الِطربي 3)
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 كذا.« لراية»( من الِطربي، ويف ف 4)
 ( زيد من الِطربي.5)
 « .معرفته»( يف الِطربي 6)
 « .سيدان هلم يف اْلحالف»( زيد من الِطربي وزيد فيه بعده 7)
 .126/ 3والتصحيح من الِطربي « هود»( يف ف 8)
 « .كبين مال»( كذا يف ف، ويف الِطربي 9 -9)
 كذا.« سب ِ»، ويف ف « ذو اخلمار»( من الِطربي وزاد قبله 10)
 وأخوه اْلَحر بن احلارث يف بين هالل.»( زيد بعده يف الِطربي 11)
 « .النصري»( زيد بعده يف الِطربي 12)
فلما أمج ِ مالك املسري إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حط م ِ الناس »( يف الِطربي 13 -13)

ءهم وأبناءهم فلما نزل أبوطاس اجتم ِ إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة يف شجار له أمواهلم ونسا
 « .يقاد به فلما نزل قال

 كذا.« حمال»( من الِطربي، ويف ف 14)
 « .ضرس»( زيد يف الِطربي بعده 15)
 « .البعري»( يف الِطربي 16)

(1/343) 

 

الناس أمواهلم ونساءهم « 2» ِ قالوا: ساق مالك بن عوف أبوطاس م« ! 1»ويعار الشاء « 1»
 دريد:« 5»، فقال « 4»مالك؟ فقيل: هذا مالك « 3»وأبناءهم، فقال: أين 

له ما بعده من اْلايم، ماِل أمس ِ رغاء « 7»أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم « 6»اي مالك! إنك 
 « :9»، وبكاء الصغري، فقال مالك « 8»البعري وهناق احلمري 

وأبناءهم، ونساءهم قال: ومل؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله  سقت م ِ الناس أمواهلم
شيء! « 14»يرد القوم « 13»وهل « : 12»فقال « 11»به « 10»وماله ليقاتل عنهم، فانقض 

أهلك « 15»إهنا إن كانت لك مل ينفعك إال رجل بسيفه ورحمه، وإن كانت عليك فضحت ]يف[ 
« 18»قال مالك مل يشهد منهم أحد، قال: غاب « 17« »16»ومالك، ما فعلت كعب وكالب؟ 

 عالء ورفعة مل« 19»، لو كان « 18»احلّد واجلّد 
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__________ 
 مصحفا.« وثفا الشاة»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 1 -1)
 « .علي»( من الِطربي، ويف ف 2)
 « .ابن»( من الِطربي، ويف ف 3)
 « .فدعى له»( زيد بعده يف الِطربي 4)
 خِطأ.« ابن»يف ف  ( زيد5)
 « .قد»( زيد يف الِطربي 6)
 « .كائن»( زيد يف الِطربي 7)
 « .ويعار الشاء»( زيد يف الِطربي 8)
 وليس يف الِطربي.« ملك»( يف ف 9)
 مصحفا.« فالقصر»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 10)
 بيده. 888/ 3( كذا يف ف، ويف كتاب املغازي 11)
 « .ي ضأنمث قال: راع»( يف الِطربي 12)
 « .هللا»( زيد يف الِطربي 13)
 « .املنهزم»( يف الِطربي 14)
 ( زيد من الِطربي.15)
 مصحفا.« كلب»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 16)
 « .قالوا»( يف الِطربي 17 -17)
 « .( يف الِطربي اجلد واحلد18 -18)
 « .يوم»( زيد يف الِطربي 19)

(1/344) 

 

بتقدمي « 7»تصن ِ « 6»ال « ! 5»، اي مالك « 4»كالب « 3»وال « 2»عنه كعب « 1»تغب 
بالدهم وعليا « 10»ارفعهم يف متمّن ِ « 9»]شيئا[ « 8»حنور اخليل « 8»البيضة بيضة هوازن إىل 

لك حلق بك من وراءك، وإن  « 9»الصّباء على متون اخليل، فإن ]كانت[ « 11»قومهم مث الق 
وهللا ]ال أفعل[ « 13»ك وأهلك، قال: تلك ذلك وقد أحرزت مال« 12»كانت عليك ألفاك 
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من « 16»على هذا السيف حىت خيرج « 15»اي معشر هوازن أو ْلتكئن « 14»لتِطيعنين « 9»
، فقال مالك للقوم « 17»قالوا: أطعناك « 17»ظهري، وكره أن يكون فيها لدريد ذكر ورأي؛ 

«18: » 
__________ 

 « .تعب»( من الِطربي، ويف ف 1)
 مصحفا.« كلب»ح من الِطربي، ووق ِ يف ف ( التصحي2)
 ( ليس يف الِطربي.3)
ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكالب، فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو »( زيد يف الِطربي 4)

 « .بن عامر وعوف بن عامر، قال: ذانك اجلذعان من بين عامر ال ينفعان وال يضران
 « .أنك»( زيد يف الِطربي 5)
 « .مل»( يف الِطربي 6)
 « .يضي ِ»( من الِطربي، ويف ف 7)
 حنو اجلبل.»( من الِطربي، ويف ف 8 -8)
 ( زيد من الِطربي.9)
 « .ممتن ِ»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 10)
 والتصحيح من الِطربي.« ألقى»( يف ف 11)
 « .ألقاك»ويف ف  127/ 3( من الِطربي 12)
 « .إنك قد كربت وكرب علمك وهللا»( زيد يف الِطربي بعده 13)
 « .لتِطيعين»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 14)
 كذا.« وال تكني»( من الِطربي، ويف ف 15)
 « .اخرجه»( من الِطربي، ويف ف 16)
 قال دريد بن الصمة: هذا يوم مل أشهده ومل يفتين:»( يف الِطربي 17 -17)

 اي ليتين فيها جذع ... أخّب فيها وأض ِ
 أقود وطفاء الزم ِ ... كأهنا شاة صدع

وكان دريد رئيس بين جشم وسيدهم وأوسِطهم ولكن السن أدركته حىت فىن، وهو دريد بن الصمة 
 « .ابن بكر بن علقمة بن جداعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن

 « .للناس»( يف الِطربي 18)
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(1/345) 

 

رجل « 6» شد« 5»شدوا عليهم « 4»مث « 3»جفون سيوفكم « 2»فاكسروا « 1»إذا رأيتموهم 
، « 7»واحد. وجاء اخلرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبعث عبد هللا بن أيب حدرد اْلسلمي 

، « 8»فدخل يف الناس فأقام فيهم حىت مس ِ وعلم من كالم مالك وأمر هوازن ما كان وما أمجعوا له 
 مث أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه.

 
 فأمج ِ على املسري إىل هوازن

 وقيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن عند صفوان بن أمية أدراعا، فأرسل إليه، فقال:
 ، فقال صفوان:« 12« »عدوان« 11»نلقى فيها « 10»أعران سالحك « ! 9»اي أاب أمية »

قال: ال، بل عارية مضمونة حىت نؤديها إليك، قال: ليس بذا أبس، فأعِطاه مائة « 13»أغصبا؟ 
« 15»أن يكفيه « 14»وسأله النيب صلى هللا عليه وسلم « 14»حها من السالح، درع مبا يصل

َحلها، فحملها صفوان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 
واستعمل « 16»مكة معه ألفان من أهل مكة وعشرة آالف من أصحاب الذين فتح هللا بم مكة، 

 على مكة
__________ 

 « .أنتم رأيتم القوم»( يف الِطربي 1)
 « .فأكثروا»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 2)
 كذا.« سيوفهم»( من الِطربي، ويف ف 3)
 « .و»( يف الِطربي 4)
 « .واحد»( أخره يف الِطربي عن 5)
 « .شدة»( يف الِطربي 6)
 « .نهم ويعلم من علمهموأمره أن يدخل يف الناس فيقيم فيهم حىت أيتيه خبرب م»( زيد يف الِطربي 7)
 « .من حرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»( زيدت الِطربي 8)
 « .وهو يومئذ مشرك»( زيد يف الِطربي 9)
 « .هذا»( زيد يف الِطربي 10)
 « .فيه»( يف الِطربي 11)
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 « .غدا»( زيد يف الِطربي 12)
 . «اي حممد»خِطأ؛ وزيد يف الِطربي بعده « اعصيا»( من الِطربي، ويف ف 13)
 « .فزعموا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»( يف الِطربي 14 -14)
 « .يكفيها»( من الِطربي، ويف ف 15)
 « .فكانوا اثين عشر ألفا» 127/ 3( زيد بعده يف الِطربي 16)

(1/346) 

 

« 4»أمريا، وكان مقامه صلى هللا عليه وسلم مبكة « 3»بن أمية « 2»عّتاب بن أسيد بن أيب العيص 
؛ فبينا الناس م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 5»ليلة يقصر فيها الصالة « 4»عشرة  مخس

يسريون إذ مروا بسدرة قال أبو قتادة الليثي: اي رسول هللا! اجعل هذه ذات أنواط، كما للكفار ذات 
 وكان للكفار سدرة أيتوهنا كل سنة ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عليها ويذحبون -أنواط

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هللا أكرب! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو  -عندها
 لرتكنب سنن من قبلكم.« ! 6»إسرائيل: اْجَعْل لَنا ِإهلاا َكما هَلُْم آهِلٌَة 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وادي حنني واحندر املسلمون يف الوادي قرب« 7»فلما بلغ 
__________ 

 مصحفا.« العميص»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 2)
 « .بن عبد مشس على مكة»( زيد بعده يف الِطربي 3)
 « .مخسة عشر»، ويف ف 125/ 3( التصحيح من الِطربي 4 -4)
قال ابن إسحاق: وكان فتح مكة لعشر ليال بقني من شهر رمضان سنة »( زيد بعده يف الِطربي 5)

 « .مثانية
 .138 آية 7( سورة 6)
عن عبد الرَحن بن جابر عن أبيه قال: ملا استقبلنا وادي حنني احندران » 128/ 3( ويف الِطربي 7)

يف واد من أودية هتامة أجوف حِطوط إمنا ننحدر فيه احندارا، قال: ويف عماية الصبح وكان القوم قد 
ا وأعدوا، فو هللا ما راعنا سبقوا إىل الوادي فكمنوا لنا يف شعابه وأحنائه ومضايقه، قد أمجعوا وهتيأو 

وحنن منحِطون إال الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد، واهنزم الناس أمجعون فانشمروا ال يلوي 
أين أيها الناس! هلم إِل »أحد على أحد، واحناز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات اليمني مث قال: 
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شيء احتملت اْلبل بعضها بعضا، فانِطلق الناس قال: فال « ! أان رسول هللا! أان حممد بن عبد هللا
إال أنه قد بقي م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفر من املهاجرين واْلنصار وأهل بيته، وممن ثبت 

معه من املهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أيب طالب والعباس بن عبد املِطلب وابنه 
بن احلارث وأمين بن عبيد وهو أمين ابن أم أمين وأسامة بن زيد  الفضل وأبو سفيان بن احلارث وربيعة

بن حارثة، قال: ورجل من هوازن على مجل له أَحر بيده راية سوداء يف رأس رمح طويل أمام الناس 
وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برحمه وإذا فاته الناس رف ِ رحمه ملن وراءه فاتبعوه، وملا اهنزم الناس ورأى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من جفاة أهل مكة اهلزمية تكلم رجال منهم مبا يف أنفسهم من كان م ِ 
من الضغن فقال أبو سفيان بن حرب: ال تنتهي هزميتهم دون البحر واْلزالم معه يف كنانته وصرح  

كلدة بن احلنبل وهو م ِ أخيه صفوان بن أمية بن خلف وكان أخاه ْلمه وصفوان يومئذ مشرك يف 
دة اليت جعل له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: أال! بِطل السحر اليوم، فقال له صفوان: امل

 اسكت فض هللا فاك فو هللا ْلن يربين رجل
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الصبح وهو واد أجوف، وقد كمن املشركون هلم يف شعابه ومفارقه فأعدوا للقتال، فبينا رسول هللا 
« 1»مون ابلوادي إذ اشتدت عليهم الكتائب من املشركني شد صلى هللا عليه وسلم ينحدر واملسل

رجل واحد، واهنزم املسلمون راجعني، ال يعرج أحد، واحناز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات 
أيها الناس! هلموا، أان رسول هللا! أان حممد بن عبد هللا! واحتملت اْلبل « 2»اليمني مث قال: أين 

 صلى هللا عليه وسلم رهط من املهاجرين واْلنصار وأهل بيته، فلما رأى بعضها بعضا وم ِ رسول هللا
اي عباس! اصرخ: اي معشر اْلنصار! اي »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يعِطفون على شيء قال: 

وكان امرأ جسيما شديد الصوت: اي معشر اْلنصار! اي  -فنادى العباس« ! أصحاب السمرة
لبيك لبيك! وكان الرجل من املسلمني يذهب ليثين بعريه فال يقدر على أصحاب السمرة! فأجابوا 

ذلك فيأخذ درعه فيقذفها يف عنقه مث أيخذ سيفه وترسه مث يقتحم عن بعريه فيخلي سبيل بعريه ويؤم 
الصوت حىت ينتهي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حىت اجتم ِ على رسول هللا صلى هللا « 3»

اي « : 5»الدعوة أول ما كانت « 5»وكانت « 4»رجل واستقبلوا الناس وقاتلوا عليه وسلم مائة 
اي للخزرج! وكانوا صربا عند احلرب، « : 8»فقالوا « 7»جعلت أخريا « 7»مث « ! 6»لألنصار 

اآلن »فقال: « 10»القوم « 9»فأشرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ركابه ونظر إىل جمتلد 
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 َحي
__________ 

قريش أحب إِل من أن يربين رجل من هوازن، وقال شيبة بن عثمان بن أيب طلحة أخو بين عبد  من
اليوم أقتل حممدا! قال: فأردت رسول هللا  -وكان أبوه قتل يوم أحد -الدار قلت: اليوم أدرك أثري

 « .ْلقتله فأقبل شيء حىت تغشى فؤادي فلم أطق ذلك وعلمت أنه من ِ مين
 « .شدة»( يف الِطربي 1)
 « .اليت»( من الِطربي، ويف ف 2)
 مصحفا.« ابم»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 3)
 « .فاقتتلوا» 129/ 3( يف الِطربي 4)
 « .الدعوى أوال»( يف الِطربي 5 -5)
 « .آل اْلنصار»( من الِطربي، ويف ف 6)
 مصحفا.« خلصت أحراب»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 7 -7)
 .( ليس يف الِطربي8)
 « .حمتلة»( من الِطربي، ويف ف 9)
 « .وهم جيتلدون»( زيد بعده يف الِطربي: 10)
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وإذا رجل من هوازن على مجل أَحر يف يده راية سوداء ويف رأسه رمح طويل أمام الناس « ! الوطيس
ليه علي ملن وراءه ويتبعونه، فأهوى إ« 1»فاته رفعه « 1»وهوازن خلفه، فإذا أدرك طعن برحمه، وإذا 

اجلمل فوق ِ « 3»من خلفه فضرب « 2»فأاته علّي « 2»بن أيب طالب ورجل من اْلنصار يريدانه، 
با قدمه « 7»ضربة أطّن « 6»على الرجل فضربوه « 5»وثبت اْلنصار « 4»على عجزه، ]و[ 

اي بين « 11»، وكان شعار املهاجرين يومئذ: « 10»الناس « 9»، واختلف « 8»بنصف ساقه 
هللا! وشعار اْلوس: اي بين « 12»عبد « 11»اي بين « 11»بد الرَحن! وشعار اخلزرج: ع« 11»

 هللا.« 13»عبيد 
وكانت أم سليم بنت ملحان م ِ زوجها أيب طلحة فالتفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي 

 فقالت: أبيب أنت وأمي اي رسول« 16»أيب طلحة « 15»ومعها مجل « 14»حازمة وسِطها « 14»
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__________ 
 « .فاته الناس رف ِ رحمه» 128/ 3( يف الِطربي 1 -1)
 « .فإنه عمل»ويف ف « فيأتيه»غري أن فيه  129/ 3( من الِطربي 2 -2)
 « .فيضرب»( يف الِطربي 3)
 ( زيد من الِطربي.4)
 « .وثب اْلنصاري»( يف الِطربي 5)
 « .فضربه»( يف الِطربي 6)
 مصحفا.« اظهر»( من الِطربي أي قِط ِ، ووق ِ يف ف 7)
 « .فاْنعف عن رحله»( زيد يف الِطربي 8)
يقال: جتالدوا واجتلدوا ابلسيوف: « اجتلد»( كذا يف ف، أي اختلفوا يف الضرابت، ويف الِطربي 9)

 تضاربوا.
فو هللا ما رجعت راجعة الناس من هزميتهم حىت وجدوا اْلسارى مكتفني »( زيد بعده يف الِطربي 10)

هللا عليه وسلم إىل أيب سفيان بن احلارث بن عبد املِطلب وكان ممن صرب وقد التفت رسول هللا صلى 
يومئذ م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان حسن اْلسالم حني أسلم وهو آخذ بثفر بغلته فقال: 

 من هذا؟ قال: ابن أمك اي رسول هللا.
 « .ابيب»، ويف ف 903/ 3( من كتاب املغازي للواقدي 11 -11)
 وهو شعار اْلوس، كما يف املغازي.« عبيد» ( ويف ف12)
 ( يف ف: عبد، والتصحيح من املغازي.13)
بربد »مصحفا، وزيد بعده يف الِطربي « جارية وطها»( التصحيح من الِطربي، ووق ِ يف ف 14 -14)

 « .هلا
 كذا.« جعل»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 15)
ل فأدنت رأسه منها فأدخلت يدها يف خزامته وقد خشيت أن يعزها اجلم»( زيد بعده يف الِطربي 16)

 « !أم سليم»م ِ اخلِطام فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
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هؤالء الذين « 2»عنك كما تقتل « 1»هللا ]صلى هللا عليه وسلم[ ! اقتل هؤالء الذين ينهزمون 
وإهنا يومئذ « ! اي أم سليم أو يكفى هللا»، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 3»يقاتلونك 

فقال هلا أبو طلحة: ما هذا اخلنجر معك اي أم « 5»بعبد هللا بن أيب طلحة ومعها خنجر « 4»حلبلى 
 سليم؟

، فقال أبو « 7»بعجت بِطنه « 7»، إن دان مين أحد من املشركني « 6»قالت: خنجر أخذته 
 طلحة: اي رسول هللا! أال تسم ِ ما تقوله أم سليم.

و قتادة رجلني يقتتالن: مسلم ومشرك، فإذا رجل من املشركني يريد أن يعني صاحبه، فأاته ورأى أب
فقال أبو قتادة: وهللا! ما « 8»أبو قتادة فضرب يده فقِطعها، فاعتنقه املشرك بيده الثانية وصدره 

 ، فسقط وضربته فقتلته، مث« 9»تزفه يقتلين « 9»تركين حىت وجدت ريح املوت! فلوال أن الدم 
اهنزم املشركون وأخذ املسلمون يكتفون اْلسارى، فلما وضعت احلرب أوزارها قال رسول هللا صلى 

فقال رجل من أهل مكة: اي رسول هللا! لقد « . فله سلبه« 10»من قتل قتيال »هللا عليه وسلم: 
ول قتلت قتيال ذا سلب وأجهضين عنه القتال فال أدري من سلبه! فقال رجل من أهل مكة: اي رس

؛ فقال أبو بكر الصديق « 13»عن سلبه « 13« »12»فأرضه مين « 11»أان سلبته « 11»هللا! 
«14: » 

__________ 
 « .يفرون»( يف الِطربي 1)
 « .قتل»( من الِطربي، ويف ف 2)
 « .فإهنم لذلك أهل»( زيد يف الِطربي 3)
 « .حلامل»كذا، ويف الِطربي « جلنلي»( وق ِ يف ف 4)
 « .يف يدها» ( زيد يف الِطربي5)
 « .معي»( زيد يف الِطربي 6)
 « .بعجته به»( يف الِطربي 7 -7)
 كذا.  -( يف ف: حذره8)
 ولفظه: كاد أن يقتلين لوال أن الدم نزفه. 908/ 3( التصحيح من املغازي 9 -9)
 « .له عليه بينة»( زيد يف املغازي 10)
 ( كذا يف اْلصل، ويف املغازي: سلب ذلك القتيل عندي.11 -11)
 ( من املغازي، ويف اْلصل: عىن.12)
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 ( ليس يف املغازي.13 -13)
 ( زيد يف املغازي: الها هللا إذا؛ ويف ابن اْلثري: والصواب: الها هللا ذا.14)
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رد عليه سلبه « 5»سلبه! « 4»تقامسه « 3»أسد هللا يقاتل عن هللا « 2»إىل أسد من « 1»أيعمد 
« 7»، « 6« »أبو بكر رد عليه سلبه« 6»وصدق » عليه وسلم: ، فقال رسول هللا صلى هللا« 5»

 « .7»فرد عليه 
ْلنه أول مال « 11»يف املدينة « 10»فاشرتيت به خمرفا « 9»فبعته « : 8»قال أبو قتادة « 8»
 « .14»يف اْلسالم « 13»أتثلته « 12»

رأى اهلزمية « 16»ا ، فلم« 15»وكان على راية اْلحالف من ثقيف يوم حنني قارب بن اْلسود 
، فلما قتل أخذها « 17»وكان على راية بين مالك ذو اخلمار « . 16»أسند رايته إىل شجرة وهرب 

 عثمان بن عبد هللا وأقامها للمشركني، فقتل عثمان واحناز
__________ 

 لكن فيه: ال تعمد. 909/ 3( يف اْلصل: يعهد، والتصحيح من املغازي 1)
 كذا.  -اْلصل: بن( من املغازي، ويف 2)
 ( زيد يف املغازي: وعن رسوله.3)
 ( يف املغازي: يعِطيك.4)
 ( ليس يف املغازي.5 -5)
 ( يف املغازي: فأعِطه إايه.6 -6)
 ( يف املغازي: قال أبو قتادة: فأعِطانيه.7 -7)
 ( يف املغازي: فقال ِل حاطب بن أيب بلتعة: اي أاب قتادة! أتبي ِ السالح؟.8 -8)
 فبعثه، والتصحيح من املغازي، وزيد فيه بعده: منه بسب ِ أواق، فأتيت املدينة. ( يف اْلصل:9)
 ( أي حائِطا من النخل.10)
 ( يف املغازي: بين سلمة يقال له الرديين.11)
 ( يف املغازي: فإنه ْلول مال ِل.12)
 ( أي اكتسبته، ويف املغازي: نلته.13)
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 منا هذا.( زيد يف املغازي: فلم نزل نعيش منه إىل يو 14)
 « .وكانت راية اْلحالف م ِ قارب بن اْلسود بن مسعود» 130/ 3( كذا يف ف، ويف الِطربي 15)
فلما هزم الناس أسند رايته إىل شجرة وهرب هو وبنو عمه » 130/ 3( يف الِطربي 16 -16)

ة وقومه من اْلحالف فلم يقتل منهم إال رجالن: رجل من بين غرية يقال له وهب، وآخر من بين كن
يقال له اجلالح، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني بلغه قتل اجلالح: قتل اليوم سيد شباب 

 « .ثقيف إال ما كان من ابن هنيدة.. وابن هنيدة احلارث بن أوس
 كذا.  -، ويف اْلصل: احلجاز907/ 3( التصحيح من املغازي 17)
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 « .1»أبوطاس  املشركون منهزمني إىل الِطائف وعسكر بعضهم
ربيعة بن رفي ِ دريد ابن « 3»، فأدرك « 2»وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخليول يف آاثرهم 

وهو يظن أنه « 6»خبِطام مجله « 6»فأخذ « 5»على راحلته « 5»شجار « 4»الصمة وهو ]يف[ 
ربيعة غالما، قال  وإذا هو دريد وال يعرفه الغالم فكان« 8»إذا شيخ كبري « 7»امرأة، فلما أانخه 

قال: أقتلك! قال: ومن أنت؟ قال: أان ربيعة بن رفي ِ السلمي و « 10»يب « 9»دريد ]ماذا تريد[ 
 شيئا، فقال له دريد:« 13»فلم يقدر « 12»ضربه ربيعة بسيف « 11»

يف الشجار مث أضرب وأرف ِ « 15»أمك! خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي « 14»بئس ما أسلحتك 
 ، الرجال،« 17»وأخفض عن الدماغ، فإين كذلك كنت أقتل « 16»عن العظام 

__________ 
عن ابن إسحاق قال: وملا اهنزم املشركون أتوا الِطائف ومعهم مالك بن » 130/ 3( يف الِطربي 1)

 « .عوف وعسكر بعضهم أبوطاس وتوجه بعضهم حنو خنلة
قيف فتبعت خيل رسول هللا صلى هللا ومل يكن فيمن توجه حنو خنلة إال بنو غرية من ث»( يف الِطربي 2)

عليه وسلم من سلك يف خنلة من الناس ومل تتب ِ من سلك الثنااي فأدرك ربيعة بن رفي ِ بن أهبان بن 
 « .ثعلبة ... 

 كذا.« فأمر عرطة»ويف اْلصل « ويدرك» 914/ 3، ويف املغازي 130/ 3( من الِطربي 3)
 ؛ والشجار: مركب مكشوف دون اهلوديج.« كان» ( زيد من الِطربي واملغازي، وزيد فيهما قبله4)
 ( يف الِطربي واملغازي: له.5 -5)
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 مصحفا. -( التصحيح من الِطربي واملغازي، ووق ِ يف ف: خيِطم جعله6 -6)
 ( يف الِطربي واملغازي: أانخ به.7)
 ( زيد يف املغازي: ابن ستني ومائة سنة.8)
 ( زيد من الِطربي.9)
 مصحفا.« بين»( وق ِ يف ف 10)
 « .مث»( يف الِطربي 11)
 « .بسيفه»( يف الِطربي 12)
 « .فلم يغن»كذا، ويف الِطربي « فلم يقدر»( يف اْلصل 13)
 « .سلحتك»( يف الِطربي 14)
 خِطأ.« رجلي»( من الِطربي، ويف ف 15)
 مصحفا.« العكام»كذا، ووق ِ يف ف « الِطعام»( من الِطربي، ويف املغازي 16)
 « .تتلاق»( من الِطربي، ويف اْلصل 17)
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 بسيفه.« 1»مث إذا أتيت أمك فأخربها أنك قتلت دريد بن الصمة 
مث أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلسبااي واْلموال فجمعت ابجلعرانة؛ وبعث يف آاثر من توجه 

كل من لقوه ورمي « 2»قبل أوطاس أاب عامر اْلشعري فأدرك الناس بعض من اهنزم فساروا يرمون 
 « .4»بعده أبو موسى فقاتلهم ففتح له وهزمهم هللا « 3»عامر بسهم فقتل، وأخذ برايته أاب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الِطائف، وفيها مالك بن عوف وقد عسكر مجاعة « 5»مث بعث 
من املشكرين وعلى مقدمة خيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد فرأى رسول هللا 

 ؟ قال: خالد بن الوليد، فقال لرجل:« من قتل هذه» عليه وسلم امرأة مقتولة فقال: صلى هللا
له: يقول لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال تقتلوا امرأة وال ولدا وال « 6»أدرك خالدا وقل »

ن فلما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الِطائف نزل قريبا، فلم يقدر املسلمو « . 7« »عسيفا
 على

__________ 
 خِطأ.« ربيعة»( التصحيح من الِطربي، ويف ف 1)
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 كذا.« يرموا»( يف ف 2)
 كذا.« براية»( يف ف 3)
قال أبو جعفر وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف آاثر من »خِطأ  131/ 3( يف الِطربي 4)

امر على جيش إىل توجه قبل أوطاس ... ملا قدم النيب صلى هللا عليه وسلم من حنني بعث أاب ع
أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريدا وهزم هللا أصحابه. قال أبو موسى: فبعثين م ِ أيب عامر، 

قال: فرمى أبو عامر يف ركبته، رماه رجل من بين جشم بسهم فأثبته يف ركبته، فانتهيت إليه فقلت: اي 
اه ذلك الذي رماين. قال أبو عم! من رماك؟ فأشار أبو عامر ْليب موسى فقال: إن ذاك قاتلي تر 

موسى: فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رآين وىل عين ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له: أال تستحي! 
ألست عربيا! أال تثبت! فكر فالتقيت أان وهو فاختلفنا ضربتني فضربته ابلسيف مث رجعت إىل أيب 

فنزعته فنزا منه املاء؛ فقال: اي ابن أخي! عامر فقلت: قد قتل هللا صاحبك، قال: فانزع هذا السهم، 
انِطلق إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقرئه مين السالم وقل له إنه يقول لك: استغفر ِل، قال: 

 واستخلفين أبو عامر على الناس فمكث يسريا مث إنه مات.
 خِطأ.« سأل»( من الِطربي، ويف ف 5)
 كذا.« قول»( يف ف 6)
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قدم سليما يف مقدمته عليها » 912/ 3( يف املغازي 7)

خالد بن الوليد؛ فمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابمرأة مقتولة والناس جمتمعون عليها فقال: ما 
هذا؟ قالوا: امرأة قتلها خالد بن الوليد، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال يدرك خالدا 

 إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهاك أن تقتل امرأة أو عسيفا. ورأى رسول فقال:

(1/353) 

 

مسجده الذي « 2»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند « 1»أن يدخلوا حائِطا فضرب معسكره 
ليلة، وأمر بقِط ِ أعنابم، وقاد رجال من هذيل من « 3»بض ِ عشرة « 3»ابلِطائف اليوم، وحاصرهم 

يف اْلسالم، مث نصب املنجنيق على حصنهم حىت فتحه هللا عليه؛ « 4»، وهو أول دم أقيد بين ليث
 وكان يف أايمه يقصر الصالة.

يقال له « 5»وقد كان م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موىل خلالته فاختة بنت عمرو بن عائذ 
فسمعه رسول هللا صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، « 7»خمنث يدخل على نساء « 6»مات ِ 
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رسول هللا صلى هللا « 9»إن فتح « ! 8»اي خالد « 8»هللا عليه وسلم وهو يقول خلالد بن الوليد: 
« 13»بنت غيالن فإهنا تقبل أبرب ِ « 12»منك ابدية « 11»غدا فال تفلنت « 10»عليه وسلم 

 هذا»، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 14»وتدبر بثمان 
__________ 

هللا صلى هللا عليه وسلم امرأة أخرى فسأل عنها فقال رجل: أان قتلتها اي رسول هللا! أردفتها ورائي 
 « .فأرادت قتلي فقتلتها، فأمر با رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدفنت

 « .عسكره» 144/ 3( يف الِطربي 1)
 كذا.« عنده»( من الِطربي، ويف ف 2)
وقد اختلف » 927/ 3ويف املغازي « بضعا وعشرين»يف الِطربي ، و « بضعة عشر»( يف ف 3 -3)

علينا يف حصاره فقال قاتل: مثانية عشر يوما، وقال قائل: تسعة عشر يوما، وقال قائل: مخسة عشر 
 « .يوما

 « .به»( زيد يف الِطربي 4)
 « .عائد»، ويف ف 933/ 3( من املغازي 5)
 « .واآلخر يقال له: هيت»بعده يف املغازي  خِطأ؛ وزيد« مان ِ»( من املغازي، ويف اْلصل 6)
 « .النسا»( يف اْلصل 7)
 « .ويقال لعبد هللا بن أيب أمية بن املغرية»( يف املغازي 8 -8)
 « .افتتح»( يف املغازي 9)
 « .الِطائف»( زيد يف املغازي 10)
 « .نتقتلنت»( من املغازي، ويف ف 11)
 كذا.« مارية»( من املغازي، ويف ف 12)
 يعين بذلك عكن بِطنها فإهنا تكون أربعا إذا أقبلت مث تصري كل واحدة ثنتني إذا أدبرت. (13)
وإذا جلست تثنت، وإذا تكلمت تغنت، وإذا اضِطجعت َتنت، وبني رجليها »( زيد يف املغازي 14)

 مثل اْلانء املكفوء، م ِ ثغر كأنه اْلقحوان كما قال اخلِطيم:

(1/354) 
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عن بيت رسول هللا صلى « 2»قال لنسائه: ال يدخلن عليكن! فحجب  ملا مس ِ به، مث« 1»يفِطن 
هللا عليه وسلم، مث انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الِطائف إىل اجلعرانة فقال له سراقة بن 

املدجلي: اي رسول هللا! ترد الضالة حوضي فهل فيه أجر إن أان سقيتها؟ فقال رسول هللا « 3»جعشم 
أجر. وهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن « 4»يف كل كبد حّري « 4»وسلم:  صلى هللا عليه

وطء احلباىل حىت يضعن. وبينما النيب صلى هللا عليه وسلم قاعد ابجلعرانة ومعه ثوب وقد أظل به م ِ 
بِطيب فقال: اي رسول هللا! كيف ترى « 5»متضمخ  -عليه جبة -انس من أصحابه إذ جاءه أعرايب

« 7»أحرم بعمرة يف جبة بعد ما تضمخ بِطيب؟ وإذا النيب صلى هللا عليه وسلم خممر « 6»برجل 
فأيت به فقال: أما الِطيب « أين الذي سألين عن العمرة آنفا؟»الوجه يغط، فلما سري عنه قال: 

 ؛« 8« »فاغسله عنك وأما اجلبة فانزعها، مث اصن ِ يف عمرتك ما تصن ِ يف حجتك
__________ 

 اء خلقتها ... نصب فال جبلة وال قضفبني شكول النس
 تغرتق الِطرف وهي الهية ... كأمنا شف وجهها نزف

أال »فسم ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كالمه فقال: »كذا، ويف املغازي   -( يف اْلصل: يعكن1)
ل واحليل ال ميسك ملا أمس ِ! وقال: ال يدخ« ! أرى هذا اخلبيث يفِطن للجمال إذا خرجت إىل العقيق

على نساء عبد املِطلب! ويقال قال: ال يدخلن على أحد من نسائكم، وغّربما رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم إىل احلمى، فشكيا احلاجة، فأذن هلما أن ينزال كل مجعة يسأالن مث يرجعان إىل مكاهنما، 

ه وسلم دخال م ِ إىل أن تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما تويف رسول هللا صلى هللا علي
الناس، فلما وِل أبو بكر رضي هللا عنه قال: أخرجكما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأدخلكما؟ 

قأخرجهما إىل موضعهما، فلما مات أبو بكر رضي هللا عنه دخال م ِ الناس، فلما وِل عمر رضي هللا 
؟ اخرجا إىل موضعكما! عنه قال: أخرجكما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وأدخلكما

 « .فأخرجهما إىل موضعهما، فلما قتل عمر دخال م ِ الناس
 كذا مصحفا.  -( وق ِ يف ف: حمجب2)
 « .ابن مالك»كذا ابلثاء؛ وهو « جعثم»( التصحيح من اْلصابة، ويف ف 3)
« كل»وزيد فيه بعد  941/ 3والتصحيح من املغازي « كبد كل حر»( يف اْلصل يف 4 -4)

 عىن أن يف سقي كل ذات كبد حرى )أي الشديد العِطش( أجرا.وامل« ذات»
 : متضمخا.222/ 4( ويف مسند اْلمام أَحد 5)
 ( يف املسند: يف رجل.6)
 ( يف املسند: حممر.7)
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( أخرج هذه الواقعة اْلمام أَحد يف مسنده بزايدة يسرية على ما هنا، وأمل با أيضا على احلليب يف 8)
 .181/ 3ن راج ِ إنسان العيو  -سريته

(1/355) 

 

وقسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الغنائم ابجلعرانة بني املسلمني، فأصاب كل رجل أربعا من اْلبل 
، مث أخذ رسول هللا صلى هللا عليه « 1»وأربعني شاة، ومن كان فارسا أخذ سهمه وسهمي فرسه 

إال « 2»ِل من فيئكم وال هذه الوبرة أيها الناس! إين وهللا ما »وسلم وبرة من سنام بعريه مث قال: 
اخليط واملخيط، فإن الغلول يكون على أهله انرا « 3»، واخلمس مردود عليكم، فأّدوا « 2»اخلمس 

فجاءه رجل من اْلنصار بكّبة خيوط من شعر، قال: اي رسول هللا! « ! يوم القيامة« 4»وشنارا 
أما نصييب منها »هللا صلى هللا عليه وسلم:  أخذت هذه الكبة أخيط با بردعة بعري ِل، فقال رسول

 « .6»أما إذا بلغت هذه فال حاجة ِل فيها « : 5»، ]فقال[ « فلك
مث أسلم مالك بن عوف وقال: اي رسول هللا! ابعثين أضيق على ثقيف، فاستعمله رسول هللا صلى هللا 

 سليم، فكان يقاتل بين« 7»عليه وسلم على من أسلم من قومه من تلك القبائل ومن تبه ]من[ 
 «ثقيفا، ال خيرج هلم سرح

 إال أغار عليهم.
 -بعد أن قسم هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم السيب -مث جاء وفد هوازن راغبني يف اْلسالم

 « .9»فأسلموا 
__________ 

ى : قال أهل املغازي: أمر صل403/ 2راج ِ هامش إنسان العيون  -( ويف السرية النبوية للزيين1)
هللا عليه وسلم زيد بن اثبت رضي هللا عنه وكان من أعظم كتابه صلى هللا عليه وسلم إبحضار الناس 

والغنائم مث قسمها على الناس فكانت سهامهم لكل رجل أربعة من اْلبل وأربعني شاة، فإن كان 
 -للزائدفارسا أخذ اثين عشر من اْلبل ومائة وعشرين شاة، وإن كان معه أكثر من فرس مل يسهم 

 .139/ 3وراج ِ أيضا الِطربي 
وسرية ابن  170/ 3وإنسان العيون  943/ 3واملغازي للواقدي  36/ 3( من اتريخ الِطربي 2 -2)

 كذا.  -فيه: اخلميس« اخلمس»وصار « وال هذه الوبرة»، وتقدم يف اْلصل على 28/ 3هشام 
 كذا.  -( من املراج ِ اْلربعة، ويف اْلصل: فاذوا3)
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 راج ِ النهاية. -ج ِ اْلربعة، ويف اْلصل: سعارا، والشنار: العيب( من املرا4)
 ( زيد من الِطربي وإنسان العيون.5)
 ( يف الِطربي وإنسان العيون والسرية: با.6)
 ( زيد الستقامة العبارة.7)
 181/ 3وإنسان العيون  955/ 3( يف اْلصل: سرج، والتصحيح من املراج ِ، راج ِ املغازي 8)

 .396/ 2ة بامش اْلنسان والسرية النبوي
 .26/ 3وسرية ابن هشام  949/ 3واملغازي  134/ 3( راج ِ ملزيد التفصيل الِطربي 9)

(1/356) 

 

مث أعِطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املؤلفة قلوبم أتلفا، فأعِطى حويِطب بن عبد العزى مائة من 
ابن أمية مائة من اْلبل، وأعِطى اْلبل، وأعِطى اْلقرع بن حابس مائة من اْلبل، وأعِطى صفوان 

حكيم بن حزام مائة من اْلبل، وأعِطى مالك بن عوف مائة من اْلبل، وأعِطى عباس بن مرداس 
شيئا فقال قائل اْلنصار: « 2»، ومل يعط اْلنصار منها « 1»السلمي شيئا دوهنم، فقال فيه أبياات 

« 3»ق سعد بن عبادة فدخل ]على[ أال! إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد لقي قومه، فانِطل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: اي رسول هللا! اْلنصار قد وجدوا يف أنفسهم مما رأوك صنعت 

فامج ِ ِل »يف هذه العِطااي، قال: فأين أنت من ذلك اي سعد؟ قال: ما أان إال رجل من قومي، قال: 
إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمركم أن ، فخرج سعد فنادى يف قومه: « قومك يف هذه احلظرية

جتتمعوا يف هذه احلظرية، فقاموا سراعا وقام سعد على ابب احلظرية فلم يدخلها إال رجل من اْلنصار 
، مث أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: هذه اْلنصار قد اجتمعت لك، فخرج « 4»وقد رد أانسا 

بلغتين « 6»مقالة « 5»اي معشر اْلنصار! ]ما[ »وقال:  إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 عنكم؟ أكثرمت فيها! أمل تكونوا ضالال فهداكم هللا؟ أمل تكونوا عالة فأغناكم هللا؟

 ؟ قالوا:« أفال جتيبوين»؟ قالوا: بلى، قال: « 7« »أمل تكونوا أعداء فألف هللا بينكم
__________ 

حمل هلذه الزايدة هنا فحذفناها، واْلبيات مذكورة بتمامها يف ( زيد بعده يف اْلصل: قديده، وال 1)
/ 3؛ ويف إنسان العيون 29/ 3وسرية ابن هشام  947و  946/ 3ويف املغازي  135/ 3الِطربي 

: ويف كالم بعضهم: كانت املؤلفة ثالثة أصناف: صنف يتألفهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 170
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يثبت إسالمهم كأيب سفيان بن حرب، وصنف لدف ِ شرهم كعيينة ليسلموا كصفوان بن أمية وصنف ل
 بن حصن والعباس بن مرداس واْلقرع بن حابس.

 138/ 3منها، وراج ِ أيضا الِطربي  31/ 3راج ِ  -( واستوعب ذلك ابن هشام يف سريته2)
 .174/ 3وإنسان العيون 

 ( زيد من الِطربي وإنسان العيون.3)
 رجال من املهاجرين فرتكهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم.( ويف الِطربي والسرية: فجاء 4)
 ( زيد من إنسان العيون.5)
 ( يف الِطربي والسرية: قالة.6)
 ( يف الِطربي والسرية وإنسان العيون: بني قلوبكم.7)

(1/357) 

 

أما وهللا لو شئتم لقلتم وصدقتم: جئتنا طريدا فآويناك، »، قال: « 2»والفضل « 1»إليك ]املن[ 
من الدنيا « 3»ال فنصرانك، وعائال فآسيناك، ومكذاب فصدقناك! أوجدمت يف أنفسكم من لعاعة وخمذو 

ووكلتكم إىل إميانكم، أما ترضون أن يذهب الناس ابلشاة والبعري « 4»أتلفت با قوما أسلموا 
وتذهبون برسول هللا إىل رحالكم! فالذي نفس حممد بيده! لو سلك الناس واداي وسلكت اْلنصار 

« 5»عبا لسلكت شعب اْلنصار. ولوال اهلجرة لكنت امرأ من اْلنصار، إن اْلنصار كرشي وعيبيت ش
فبكى القوم حىت أخضلوا حلاهم وقالوا: « ! ، اللهم اغفر لألنصار وأبناء اْلنصار وْلبناء أبنائهم

« : 6»ويصرة رضينا ابهلل وبرسوله حظا وقسما ونصيبا! مث تفرق اْلنصار. ويف هذه املقالة قال ذو اخل
، مث علقت « شقيت إن مل أعدل»، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 7»اي رسول هللا! اعدل 

اْلعراب برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسألونه حىت أجلأوه إىل شجرة عظيمة وخِطفت رداءه. 
يده لو كانت عدد ردوا علي ردائي، فو الذي نفس حممد ب»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .9« »نعما لقسمته بينكم مث ال جتدوين كذواب وال جباان وال خبيال« 8»هذه العضاة 
__________ 

 ( زيد من الِطربي والسرية وإنسان العيون.1)
 ( من الِطربي وغريه، ويف اْلصل: فضل.2)
 ( من الِطربي والسرية، ويف اْلصل: لفاعة.3)
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 ( يف الِطربي والسرية: ليسلموا.4)
 .176/ 3( وراج ِ أيضا إنسان العيون 5)
: 73/ 3، ويف إنسان العيون 30/ 3والسرية  137/ 3( وهو التميمي كما صرح به يف الِطربي 6)

دعوه فإنه سيكون له »وذكر بعضهم أن ذا اخلويصرة أصل اخلوارج وأنه صلى هللا عليه وسلم قال: 
 « .هم من الرميةشيعة يتعمقون يف الدين حىت خيرجوا منه كما خيرج الس

 ( يف اْلصل: اعمل، والتصحيح من الِطربي والسرية فإن اللفظ فيهما: مل أرك عدلت.7)
، ويف اْلصل: العضاة، ويف الِطربي 84/ 4اجلهاد ومسند اْلمام أَحد  -( من صحيح البخاري8)

 وغريه: شجر هتامة.
 .17 /3وإنسان العيون  28/ 3والسرية  136/ 3( وساقه أيضا يف الِطربي 9)

(1/358) 

 

من اجلعرانة معتمرا فاعتمر منها فبات ابجلعرانة « 1»مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يفّقه الناس « 3»بن جبل « 2»واستخلف على مكة عتاب بن أسيد أمريا وخّلف ]معه معاذ[ 

 ويعلمهم القرآن، وكانت هذه العمرة يف ذي القعدة.
حىت « 4»ه وسلم من اجلعرانة يريد املدينة فسلك يف وادي سرف مث خرج رسول هللا صلى هللا علي

 « .5»خرج على سرف؛ مث على مّر الظهران حىت قدم املدينة يف بقية ذي القعدة 
، « 6»مث تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكالبية فاستعاذت 

« 7»قد عذت »ا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال هل
 « .9»وحج ابلناس عتاب بن أسيد « . 8»، وفارقها « بعظيم! احلقي أبهلك

وولد إبراهيم ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من مارية القبِطية يف ذي احلجة فوق ِ يف قلب النيب 
فسرى « ! السالم عليك اي إبراهيم»ال: صلى هللا عليه وسلم منه شيء، فجاء جربيل عليه السالم فق

 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتنافست نساء اْلنصار فيه أيتهن ترضعه،
__________ 

: خلمس ليال خلون من ذي القعدة، وقيل: 46/ 2( وزيد يف السرية النبوية بامش إنسان العيون 1)
 لثنيت عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة.

 .32/ 3والسرية  139/ 3ي ( زيد من الِطرب 2)
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 406/ 3( من الِطربي والسرية، ويف اْلصل: جبلة، وزاد يف السرية النبوية بامش إنسان العيون 3)
 : وأاب موسى اْلشعري.959/ 3واملغازي 

: اجلعرانة، ولفظها: فسلك يف وادي اجلعرانة، وسلك معه حىت خرج على 959/ 3( ويف املغازي 4)
 سرف.

حاق: أو يف أول ذي احلجة، وقال ابن هشام: وقدم رسول هللا صلى هللا عليه ( وقال ابن إس5)
 .32/ 3راج ِ السرية  -وسلم املدينة لست ليال بقني من ذي القعدة فيما قال أبو عمرو املدين

( ويف املستعيذة اختالف كثري قد استوعبه ابن حجر يف اْلصابة يف ترمجة فاطمة بنت الضحاك 6)
 فراجعها.

 الِطالق، ويف اْلصل: عوذت. -صحيح البخاري( من 7)
( وروى ابن سعد بسنده عن أيب وجزة قال: تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذي القعدة 8)

 .102/ 8راج ِ الِطبقات  -سنة مثان منصرفة من اجلعرانة
 .32/ 3والسرية  139/ 3( راج ِ أيضا الِطربي 9)

(1/359) 

 

وزوجها ابن مبذول « 2»بنت املنذر بن زيد « 1»عليه وسلم إىل أم بردة فدفعه رسول هللا صلى هللا 
يوم الساب ِ وتصدق بوزن « 4»فكانت ترضعه؛ وحلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]رأسه[ « 3»

 شعره فضة على املساكني وعق عنه بكبشني؛ وعاش ستة عشر أشهر.
 

 السنة التاسعة من اهلجرة
تيبة اللخمي بعسقالن ثنا حممد بن املتوكل بن أيب السري ثنا عبد الرزاق أخربان حممد بن احلسن بن ق

 «عبد هللا بن أيب ثور عن ابن عباس« 5»أان معمر عن الزهري عن عبيد هللا بن 
حريصا أن أسأل عمر بن اخلِطاب عن املرأتني من أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم « 7»قال: مل أزل 

« 10»فقال عمر: واعجبا « 9»ِإْن تَ ُتواب ِإىَل اَّللَِّ فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوبُُكما  «8»اللتني قال هللا ]هلما[ 
مث أنشأ يسوق احلديث فقال: كنا معشر قريش قوما  -لك اي ابن عباس! مث قال: هي عائشة وحفصة

 نغلب النساء فلما قدمنا املدينة
__________ 
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 ، ويف اْلصل: أم برية.139/ 3( من الِطربي 1)
 الِطربي، ويف اْلصل: يزيد.( من 2)
راج ِ يف اْلصابة ترمجة أم بردة  -( وهو الرباء بن أوس بن خالد بن اجلعد بن عوف بن مبذول3)

 والِطربي.
 -410/ 1( زيد من مسط النجوم وقد استوعب فيه أخبار إبراهيم من شىت النواحي فراج ِ 4)

413. 
 ( من هتذيب التهذيب، ويف اْلصل: عن.5)
، والِطربي 33/ 1ث ساقه البخاري يف عدة أبواب من صحيحه، وأَحد يف مسنده ( وهذا احلدي6)

ابختالف  131/ 8يف جامعه والبغوي يف املعامل، والسيوطي يف الدر املنثور وابن سعد يف الِطبقات 
 اللفظ وأغلب السياق للمسند والدر.

 ( من املراج ِ، ويف اْلصل: أمل أزل.7)
 ( زيد من املراج ِ.8)
، وقد وق ِ هنا بعده إمهال أو اختصار فإن مجي ِ املراج ِ تتفق على الزايدة 4آية  66( سورة 9)

التالية: حىت حج فحججت معه وعدل فعدلت معه ابْلداوة فربز مث جاء فسكبت على يده من 
اْلداوة فتوضأ مث قلت: اي أمري املؤمنني! من املرأاتن من أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللتان 

 هللا هلما ِإْن تَ ُتواب ِإىَل اَّللَِّ فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوُبُكما.قال 
 ( من املراج ِ، ويف اْلصل: عجيب.10)
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قوما تغلبهم نساؤهنم، فِطفق نساؤان يتعلمن من نسائهم، وكان منزِل يف بين أمية بن « 1»وجدانهم 
عين، فأنكرت أن تراجعين فقال: ما يوما على امرأيت فإذا هي تراج« 2»زيد يف العواِل، قال فتغضبت 

تنكر أن أراجعك! فو هللا إن أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم لرياجعنه، وهتجره إحداهن اليوم إىل 
 الليل! فانِطلقت فدخلت على حفصة فقلت:

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قالت: نعم، وهتجره إحداان اليوم إىل الليل؛ « 3»أتراجعني 
خاب من فعل ذلك منكن وخسر؛ أفتأمن إحداكن أن يغضب هللا عليها لغضب رسول هللا  قال: قد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال « 4»صلى هللا عليه وسلم فإذا هي قد هلكت، فال تراجعي 
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أوسم وأحب إىل رسول هللا « 6»لك وال يغرنك أن كانت جارتك « 5»تسأليه شيئا وسليين ما بدا 
يريد عائشة؛ قال: وكان ِل جار من اْلنصار وكنا نتناوب النزول إىل  -ه وسلم منكصلى هللا علي

مبثل « 8»وآتيه « 7»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيين خبرب الوحي وغريه 
« 9»ذلك، وكنا نتحدث أن غسان تنعل اخليل لتغزوان، قال: فنزل صاحيب يوما مث أاتين ]عشاء[ 

ماذا؟ أجاءت « 9»ضرب على ابيب مث انداين؟ فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم! فقلت: ]و[ ف
غسان؟ قال: ال، بل أعظم من ذلك وأطول! طلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه فقلت: 

هذا كائنا، فلما صليت الصبح شددت علي ثيايب مث « 10»خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن 
حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقال: نزلت فدخلت على 

 ال أدري، هوذا معتزل يف هذه املشربة،
__________ 

 : فوجدان.33/ 1ومسند اْلمام أَحد  242/ 6( يف الدر املنثور 1)
 ( من املسند، ويف اْلصل: فتعصبت، ويف بقية املراج ِ: فغضبت.2)
 صل: أترجعني.( من املسند، ويف اْل3)
 ( من املسند، ويف اْلصل: تراكعي.4)
 كذا.  -( من املسند، ويف اْلصل: يد5)
 ( من املسند والدر املنثور، ويف اْلصل: جاريتك.6)
 ( زيد بعده يف اْلصل: وأنزل يوما، ومل تكن الزايدة يف املسند فحذفناها.7)
 ( من املسند، ويف اْلصل: فيأتيه.8)
 ( زيد من املسند.9)
 ( زيد بعده يف اْلصل: إن، ومل تكن الزايدة يف املسند فحذفناها.10)

(1/361) 

 

 قال: فأتيت غالما له أسود فقلت: استأذن لعمر، فدخل الغالم مث خرج إِّل وقال:
املنرب جلسوا يبكي « 1»قد ذكرتك به ومل يقل شيئا، فانِطلقت حىت أتيت املسجد فإذا قوم حول 

جلست قليال مث غلبين ما أجد فأتيت الغالم فقلت: استأذن لعمر، بعضهم إىل بعض، قال: ف« 2»
فدخل مث خرج إِّل وقال: قد ذكرتك له فصمت، فرجعت مث جلست إىل املنرب، مث غلبين ما أجد 
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فأتيت الغالم فقلت: استأذن لعمر، فدخل مث خرج إِّل فقال: قد ذكرتك له فسكت، فوليت مدبرا 
ل، قد أذن لك، فدخلت فسلمت على رسول هللا صلى هللا عليه فإذا الغالم يدعوين ويقول: ادخ

وسلم فإذا هو مّتكىء على رمل حصري قد أثر جبنبه فقلت: أطلقت اي رسول هللا صلى هللا عليه 
« 3»، فقلت: هللا أكرب! لو رأيتنا اي رسول هللا و « ال»وسلم نساءك؟ قال: فرف ِ رأسه إِّل وقال: 

فلما قدمنا املدينة وجدان قوما تغلبهم نساؤهم فِطفق نساؤان يتعلمن  كنا معشر قريش نغلب النساء،
من نسائهم، فتغضبت على امرأيت يوما فإذا هي تراجعين، فأنكرت ذلك عليها فقالت ِل: أتنكر أن 

« 4»أراجعك! فو هللا إن أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم لرياجعنه وهتجره إحداهن اليوم إىل الليلة 
: قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر! أأتمن إحداهن أن يغضب هللا عليها لغضب ! قال: فقلت

رسوله فإذا هي قد هلكت! قال: فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! فقلت: اي رسول هللا! « 5»
فدخلت على حفصة فقلت هلا: ال تراجعي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال تسأليه شيئا وسليين 

 يغرنك أن كانت جارتك أوسم وأحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منك، قال: ما بدا لك، وال
، قال: فجلست فرفعت رأسي « نعم»فتبسم رسول هللا أخرى، فقلت: أستأنس اي رسول هللا؟ قال: 

يف البيت فو هللا ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إال أهبة ثالثة، فقلت: اي رسول هللا، ادع هللا أن يوس ِ 
 على أمتك فقد

__________ 
 كذا.  -( من الدر املنثور، ويف اْلصل: حر1)
 ( من املسند: ويف اْلصل: يبكني.2)
 : ويف اْلصل: لو.34/ 1( من املسند 3)
 ( يف املسند: الليل.4)
 ( من املسند، ويف اْلصل: بغضب.5)

(1/362) 

 

أويف شك أنت اي ابن »مث قال:  وس ِ هللا على فارس والروم وهم ال يعبدونه، قال: فاستوى جالسا
، فقلت: استغفر ِل اي رسول هللا! وكان « اخلِطاب! أولئك قوم عجلت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا

 عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حىت عاتبه هللا.« 1»أقسم أن ال يدخلن 
دخل علّي « 3» تس ِ وعشرن ]ليلة[« 2»قال الزهري: فأخربين عروة عن عائشة قالت: فلما مضى 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بدأ يب، فقلت: اي رسول هللا! إنك أقسمت أن ال تدخل علينا شهرا 
اي »، مث قال: « إن الشهر تس ِ وعشرون»تس ِ وعشرين أعدهن، فقال: « 3»وإنك دخلت ]من[ 

ت: مث قرأ علّي قل« ! فيه حىت تستأمري أبويك« 4»عائشة! إين ذاكر لك أمرا فال أراك أن تعجلي 
ْنيا َوزِينَ َتها قالت « 5»إىل قوله: َعِظيماا  -اآلية اي أَي َُّها النَّيبُّ ُقْل ِْلَْزواِجَك ِإْن ُكْننُتَّ ُترِْدَن احْلَياَة الدُّ
هذا أستأمر أبوّي فإين أريد « 6»عائشة: قد علم وهللا أن أبوّي مل يكوان أيمراين بفراقه، فقلت: أيف 

 لدار اآلخرة.هللا ورسوله وا
قال: يف أول هذه السنة هجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه شهرا، وكان السبب يف ذلك أن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذبح ذحبا فأمر عائشة أن تقسم بني أزواجه، فأرسلت إىل زينب 
ترده، فقالت ، فزادهتا ثالاث، كل ذلك « 8« »زيديها»جحش نصيبها فردته، قال: « 7»]بنت[ 

 أننت أهون على»وجهك. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 9»عائشة: قد أقمأت 
__________ 

 ( يف املسند: ال يدخل.1)
 : مضت.163/ 6( يف املسند 2)
 ( زيد من املسند.3)
 ( من املسند، ويف اْلصل: تعجل.4)
 .28آية  33( سورة 5)
 ( من املسند: ويف اْلصل: يف.6)
 يد وال بد منه.( ز 7)
 كذا.  -( يف اْلصل: زيدها8)
 ( أي أذلت؛ ويف اْلصل: أقمت، والتصحيح من سنن ابن ماجه واللفظ فيها هكذا: إمنا آِل ْلن9)

(1/363) 

 

 فدخل عليهن بعد مضي تس ِ وعشرين يوما.« ! هللا من أن تغضنب، ال أدخل عليكن شهرا
يف صفر إىل احلبشة فانصرف ومل يلق  « 1»ن جمزز مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علقمة ب

 كيدا.
أصحابه أن يوقدوا انرا عظيما مث أمرهم أن يقتحموا فيها، فتحرزوا « 2»ويف هذه السرية أمر علقمة 
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 « .من أمركم مبعصية هللا فال تِطيعوه»وأبوا ذلك؛ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: « 3»
ه وسلم وفد بلى يف ربي ِ اْلول، ونزل على رويف ِ بن اثبت مث قدم على رسول هللا صلى هللا علي

 « .4»البلوي 
 هذمي.« 7»سعد « 6»وفيها ]وفد[ « . 5»وقدم وفد بين ثعلبة بن منقذ 

__________ 
زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة: لقد أقمأتك! فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فآىل 

 لِطالق.راج ِ ابب اْليالء من كتاب ا -منهن
القسم اْلول من اجلزء  -( من اْلصابة، ويف اْلصل: حمرز: وأمل بذه البعثة يف طبقات بن سعد1)

كتاب   -، ويف الصحيح للبخاري92/ 3، ويف سرية بن هشام 983/ 3، ويف املغازي 117الثاين 
 املغازي ابختالف حول التاريخ والسبب.

قعة إىل عبد هللا بن حذافة السهمي وألفاظها ( كذا ومجي ِ املراج ِ تتفق على نسبة هذه الوا2)
املتقاربة: حىت إذا كنا ببعض الِطريق أذن لِطائفة من اجليش واستعمل عليهم عبد هللا بن حذافة 

السهمي وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت فيه دعابة فلما كان ببعض الِطريق 
أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأوِل »البخاري يف تفسري  مث يِّطرد احلديث كما هنا، وذكر -أوقد انرا

، قول ابن عباس: نزلت يف عبد هللا بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النيب صلى هللا « اْلمر منكم
 عليه وسلم يف سرية.

 كذا، وما أثبتناه ينسجم م ِ صورة اللفظ والسياق.  -( يف اْلصل: فيحرم3)
أبكثر مما هنا وقال: وفد  327/ 3ما هنا، وذكره يف إنسان العيون ك  139/ 3( ذكره يف الِطربي 4)

 بين بلى على وزن على مكربا وهو حي من قضاعة.
 ، ويف اْلصل: سعد.155/ 3( من الِطربي 5)
 .321/ 3وإنسان العيون  155/ 3( زيد من الِطربي 6)
 اها.( زيد بعده يف اْلصل: بن، ومل تكن الزايدة يف الِطربي واْلنسان فحذفن7)
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بن النعمان « 3»والفاكه « 2»بن حبيب « 2»من خلم عشرة أنفس: هاىنء « 1»وقدم الداريون 
« 5»بن بر وأخوه الِطيب بن بر وَتيم بن أوس ونعيم ابن أوس ويزيد « 4»وحبلة بن مالك وأبو هند 
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هللا عليه  بن مالك، وأهدوا إىل رسول هللا صلى« 7»بن مالك وأخوه مرة « 6»بن قيس وعروة 
، فأمروا ببيعها، « إن هللا قد حرم اخلمر»وسلم راوية مخر، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .8« »إن الذي حرم شربا حرم بيعها»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ه اآلية وقدم وفد بين أسد فقالوا: اي رسول هللا! قدمنا عليك قبل أن ترسل إلينا رسوال، فنزلت هذ

 « .9»مَيُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا 
الثقفي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسلم، مث « 10»وقدم عروة بن مسعود بن ]معتب[ 

هم »استأذن أن يرج ِ إىل قومه فيدعوهم إىل اْلسالم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
بكار أوالدهم، فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: أان أحب إليهم من أ« ! 11« »قاتلوك

، فرماه رجل من بين ثقيف « 12»فخرج إىل قومه ودعاهم إىل اْلسالم وأذن ابلصبح على غرفة 
 بسهم فقتله.

__________ 
 .139/ 3خِطأ، وذكر هذا الوفد يف الِطربي  -( يف اْلصل: الدارميون1)
 صل: بنت خبيب.( من ترمجته يف اْلصابة، ويف اْل2 -2)
 ( من ترمجته يف اْلصابة، ويف اْلصل: الفاكة.3)
 ( من ترمجته يف اْلصابة، ويف اْلصل: أبو هيد.4)
 ( من ترمجته يف اْلصابة، ويف اْلصل: زيد.5)
 ( كذا يف اْلصابة، ومساه يف املغازي: عزيز، ويف السرية: عرفة، ويقال: عزة بن مالك.6)
 695/ 2ك، قال ابن هشام: مروان بن مالك، وذكر وفادهتم يف املغازي ( يف السرية: مران بن مال7)

 .195/ 2ويف السرية 
 .227/ 4( وروي معناه يف مسند اْلمام أَحد 8)
القسم الثاين  -ويف الِطبقات 139/ 3، وقد ذكرت هذه الوفادة يف الِطربي 17آية  49( سورة 9)

 .39من اجلزء اْلول ص 
 ( زيد من اْلصابة.10)
: وعرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن فيهم 46/ 3والسرية  140/ 3زيد يف الِطربي ( 11)

 ولكن ليس فيها هذه الزايدة. 960/ 3خنوة االمتناع الذي كان منهم، وتعرض له يف املغازي 
 ( من املغازي، ويف اْلصل: عرفة.12)
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سرية فأصابم « 1»لكاليب إىل القرطاء وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الضحاك بن سفيان ا
كتابم أبسفل « 3»، وكتب إليهم النيب صلى هللا عليه وسلم كتااب فأبوا ورقعوا « 2»بغدير الزج 

 « .4»دلوهم 
من بالد طيء يف « 5»وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب سرية إىل الفلس 

 « .6»ساء فيهن أخت عدي بن حامت ربي ِ اآلخر، فأغار عليهم وسىب منهم ن
، « صلوا على صاحبكم»مث نعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النجاشي للناس يف رجب وقال: 

 « .7»فقام فصلى هو وأصحابه وصفوا خلفه، وكرب عليه أربعا 
 

 «8» مث أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلتهيؤ لغزوة الروم
الظالل، وكان « 11»البالد حني طاب الثمار وأحبت « 10»]من[ « 9»يف شدة احلر وجدب 

بغريها غري غزوة تبوك هذه، فإنه « 12»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلما خيرج يف غزوة إال وّرى 
 أمر التأهب هلا لبعد الشقة وشدة الزمان؛ وحض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل

__________ 
 اْلصل: ملك، م ِ بياض قبله قدر كلمة. ، ويف982/ 3( من املغازي 1)
 ( من املغازي، ويف اْلصل: البزج.2)
 ( من املغازي، ويف اْلصل: رفعوا.3)
 .283/ 3( ذكرت هذه البعثة يف املغازي وإنسان العيون 4)
بضم الفاء وسكون الالم: صنم طيء، ويف اْلصل:  -، وفيه: الفلس285/ 3( من إنسان العيون 5)

 اللقيس.
 .984/ 3واملغازي  148/ 3 ِ أيضا الِطربي ( راج6)
 ابب الصفوف على اجلنازة من كتاب اجلنائز. -ويف صحيح البخاري 154/ 3( أمل به يف الِطربي 7)
/ 3، واملغازي 182/ 3، وإنسان العيون 36/ 3، والسرية 142/ 3( وقد أمل با يف الِطربي 8)

 وغريها. 989
 .( من الِطربي والسرية، ويف اْلصل: حرب9)
 ( زيد من الِطربي والسرية.10)
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 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: احبة11)
 كذا.  -، ويف اْلصل: وراء990/ 3( من املغازي 12)
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« 1»الغىن على النفقة واحلمالن يف سبيل هللا ورغبهم يف ذلك، وَحل رجال من أهل الغىن واحتسبوا 
ينفق أحد أعظم من نفقته، مث إن رجاال من املسلمني  ، وأنفق عثمان بن عفان يف ذلك نفقة عظيمة مل

سبعة نفر، فاستحملوا رسول هللا « 2»أتوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهم البكاؤن ]وهم[ 
ُلُكْم َعَلْيِه تَ َولَّْوا َوَأْعيُ نُ ُهْم تَِفيُض ِمَن  صلى هللا عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال: ال َأِجُد ما َأَحِْ

ْم ِِ َحَزانا َأالَّ جيَُِدوا ما يُ ْنِفُقوَن وجاء املعذرون من اْلعراب ليؤذن هلم فاعتذروا إىل رسول هللا صلى الدَّ 
هللا عليه وسلم بعذرهم وهم بنو غفار، وقد كان نفر من املسلمني أبِطأبم النية عن رسول هللا صلى 

ب بن مالك أخو بين سلمة مرارة هللا عليه وسلم حىت ختلفوا عنه من غري شك وال ارتياب، منهم كع
بين « 3»واقف وأبو خيثمة أخو « 3»بن الربي ِ أخو بين عمرو بن عوف وهالل بن أمية أخو بين 

سامل، وكانوا نفر صدق وال يتهمون يف إسالمهم، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املدينة 
لول معسكره أسفل منه، وخلف وضرب معسكره على ثنية الوداع، وضرب عبد هللا بن أيب بن س

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب على أهله، وأمره ابْلقامة فيهم، واستخلف على 
علينا إال استثقاال له، فلما « 4»املدينة سباع بن عرفِطة أخا بين غفار، فقال املنافقون: وهللا ما خلفه 

 صلى هللا عليه وسلم وهو انزل ابجلرف مس ِ ذلك علّي أخذ سالحة مث خرج حىت حلق رسول هللا
 وقال: اي نيب هللا! زعم املنافقون أنك إمنا خلقتين استثقاال؟

كذبوا، ولكين خلفتك ملا تركت ورائي، فارج ِ فاخلفين يف أهلي وأهلك! أال ترضى أن تكون »فقال: 
ومضى رسول هللا صلى هللا فرج ِ علّي إىل املدينة « ! مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي

عليه وسلم، وختلف عنه عبد هللا بن أيب فيمن ختلف من املنافقني، فلما نزل رسول هللا صلى هللا عليه 
ال »وسلم ابحلجر استقى الناس من بئرها، فلما راحوا منها قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 تشربوا من مائها شيئا وال تتوضأوا منه للصالة،
__________ 

 ( من الِطربي والسرية، ويف اْلصل: جلسوا.1)
 ( زيد من الِطربي والسرية.2)
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 كذا.  -( من الِطربي والسرية، ويف اْلصل: واقد وأبو حشمة أحد3 -3)
 كذا.  -( من الِطربي والسرية، ويف اْلصل: اخلف4)
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؛ مث دعا رسول هللا « 2« »اْلبل وال أتكلوا منه شيئا« 1»وما كان من عجني عجنتموه فاعلفوه 
الناس وتوضأوا. مث إن رسول هللا « 3»صلى هللا عليه وسلم؛ فأرسل هللا السحاب فأمِطر حىت ارتوى 

« 4»صلى هللا عليه وسلم نزل يف بعض املنازل فضلت انقته فخرج أصحابه يف طلبها، فقال بعض 
دري أين انقته! فقال رسول هللا املنافقني: أليس حممد يزعم أنه نيب وخيربكم خبرب السماء وهو ال ي

وهللا ما أعلم إال ما علمين هللا! وقد علمين أهنا يف الوادي بني شعب كذا »صلى هللا عليه وسلم: 
، فذهبوا فجاءوا با، مث « با« 5»فانِطلقوا حىت أتتوا »، قال: « وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها

 نه الرجل فيقولون:سار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعل يتخلف ع
فسيلحقه هللا بكم، حىت « 6»وهللا اي رسول هللا! ختلف فالن، فيقول: دعوه فإن يكن فيه ]خري[ 

قيل له: اي رسول هللا! ختلف أبو ذر وأبِطأ به بعريه، فقال: دعوه فإن يك فيه خري فسيلحقه هللا بكم، 
مث خرج يتب ِ أثر رسول هللا صلى هللا  فلما أبِطأ على أيب ذر بعريه أخذ متاعه على ظهره وترك بعريه،

عليه وسلم ماشيا ونزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض منازله، فنظر انظر من املسلمني 
كن أاب »فقال: اي رسول هللا! رجل على الِطريق ميشي وحده! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ذا وهللا أبو ذر، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فلما أتمله القوم قالوا: اي رسول هللا ه« ! ذر
؛ فانتهى رسول هللا « « 6»وحده، ]وميوت وحده، ويبعث وحده[ « 7»رحم هللا أاب ذر يعيش »

صاحب أيلة، وصاحل على رسول « 8»صلى هللا عليه وسلم إىل تبوك، فلما أاتها أاته حينة ابن رؤبة 
فأعِطوه اجلزية، وكتب رسول هللا « 9»زية وأاته أهل جرابء وأذرح هللا صلى هللا عليه وسلم وأعِطاه اجل

 صلى هللا عليه وسلم لكل كتااب وهو عندهم،
__________ 

 فاعلفوا. -، ويف اْلصل38/ 3والسرية  144/ 3( من الِطربي 1)
 ( ووردت بعده يف الِطربي والسرية زايدة فراجعهما.2)
 كذا.  -اْلصل: أتو ، ويف39/ 3والسرية  144/ 3( من الِطربي 3)
 كما يف الِطربي والسرية.  -( وهو زيد بن الصيب4)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 .145/ 3( يف اْلصل: أتوا، والتصحيح من الِطربي 5)
 ( زيد من الِطربي والسرية.6)
 ( يف الِطربي والسرية: ميشي.7)
 كذا.  -، ويف اْلصل: وبة146/ 3( من الِطربي 8)
 ( من الِطربي والسرية، ويف اْلصل: أدرج.9)
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أمنة من هللا ومن حممد النيب صلى هللا « 1»هذه  -بسم هللا الرَحن الرحيم»فكتب ليحنة بن رؤبة 
حممد « 2»عليه وسلم ليحنة بن رؤبة وأهل بلده وسيارته يف الرب والبحر، فهم يف ذمة هللا و ]ذمة[ 

لبحر، فمن من أهل الشام وأهل اليمن وأهل ا« 3»النيب صلى هللا عليه وسلم ومن كان معهم 
للناس ممن أخذه، وإنه ال حيل أن « 4»أحدث منهم حداث فإنه ال حيول ماله دون نفسه، وإنه طيب 

وكتب جهيم بن الصلب أبمر رسول هللا « من بر وحبر« 6»وال طريقا يريدونه « 5»مينعوا ماء يردونه 
 « .7»صلى هللا عليه وسلم 

هذا كتاب من حممد النيب صلى هللا عليه وسلم  -مبسم هللا الرَحن الرحي»وكتب ْلهل جرابء وأذرح 
أهنم آمنون أبمان هللا وأمان حممد، وأن عليهم مائة دينار يف كل رجب وافية طيبة، « 8»ْلهل أذرح 

« 10»؛ وقد كان ]أبو[ « 9»وهللا كفيل عليهم ابلنصح واْلحسان، ومن جلأ إليهم من املسلمني 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم من املدينة إىل أهله يف يوم خيثمة أحد بين سامل رج ِ بعد أن خرج ر 

حار فوجد امرأتني له يف عريشني هلما يف حائط قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء 
على ابب العريشني ونظر إىل امرأتيه وما « 11»وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل أبو خيثمة ]قام[ 

 صنعتا له، فقال:
  صلى هللا عليه وسلم يف الريح واحلر وأبو خيثمة يف ظالل ابردة وطعام مهيأ وامرأةرسول هللا

__________ 
 ( من السرية، ويف اْلصل: هذا.1)
 ( زيد من الِطربي.2)
 ( من السرية، ويف اْلصل: معه.3)
 ( من السرية، ويف اْلصل: طيبة.4)
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 ( من السرية، ويف اْلصل: يريدونه.5)
 ونه.( يف السرية: يرد6)
 .1031/ 3( ساقه أيضا يف املغازي 7)
 ، ويف اْلصل: أدرج.1032/ 3( من املغازي 8)
 ( وساقه أيضا يف املغازي بزايدة يسرية على ما هنا.9)
 .38/ 3والسرية  144/ 3( زيد من الِطربي 10)
 .38/ 3( زيد من السرية 11)

(1/369) 

 

هللا ال أدخل عريش واحدة منكما حىت أحلق يف ماله مقيم! ما هذا ابلنصف! مث قال: و« 1»حسناء 
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم! فهيأات له زادا، مث قدم انضحه فارحتله مث خرج يف طلب رسول هللا 

، فبينا أبو خيثمة يسري إذ حلقه عمري بن وهب اجلمحي يف الِطريق يِطلب « 2»صلى هللا عليه وسلم 
من تبوك قال أبو خيثمة لعمري بن « 4»حىت إذا دنوا « 3» رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فرتافقا

وهب: إن ِل ذنبا، فال عليك أن ختلف عين حىت آيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففعل عمري، مث 
الناس: « 5»سار أبو خيثمة حىت إذا دان من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو انزل بتبوك قال 

فقالوا: اي « ! كن أاب خيثمة»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هذا راكب على الِطريق مقبل، 
رسول هللا! هو وهللا أبو خيثمة! فلما أانخ أقبل وسلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث أخربه 

؛ مث إن رسول هللا « 7»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خريا ودعا له خبري « 6»اخلرب، فقال ]له[ 
، وهو أكيدر بن عبد امللك « 8»ليه وسلم دعا خالد بن الوليد وبعثه إىل أكيدر دومة صلى هللا ع

إنك »رجل من كندة، وكان ملكا عليهم وكان نصرانيا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلالد: 
، فخرج خالد بن الوليد حىت إذا كان من حصنه مبنظر العني يف ليلة « ستجده يصيد بقر الوحش

القصر « 9»قروهنا بباب « 9»صائفة وهو على سِطح له ومعه امرأته، فباتت البقر حتك مقمرة 
فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: ال وهللا! قالت: فمن يرتك هذا؟ قال: ال أحد، فنزل 

 أكيدر دومة وأمر بفرسه فأسرج وركب
__________ 

 ي وال يف السرية فحذفناها.( زيدت الواو بعده يف اْلصل، ومل تكن يف الِطرب 1)
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 ( زيد يف الِطربي والسرية: حىت أدركه حني نزل تبوك.2)
 ( من الِطربي والسرية، ويف اْلصل: فتوافقا.3)
 كذا.  -( من الِطربي والسرية، ويف اْلصل: دنو4)
 ( من الِطربي والسرية، ويف اْلصل: قالوا.5)
 ( زيد من الِطربي والسرية.6)
؛ ويف إنسان العيون 998/ 3ه للِطربي والسرية، وقد ساقه يف املغازي ( وسياق هذه القصة أغلب7)

 فراجعهما. 187/ 3
 .286/ 3وإنسان العيون  1025/ 3واملغازي  40/ 3والسرية  146/ 3( ساقه يف الِطربي 8)
 ( يف الِطربي والسرية: بقرهنا ابب.9 -9)

(1/370) 

 

تلّقتهم خيل رسول هللا صلى هللا « 1»اردهم يف نفر من أهل بيته ومعه أخوه حسان، فلما خرجوا مبِط
عليه وسلم معهم خالد بن الوليد فقتلوا أخاه حساان، وقد كان عليه قباء من ديباج خمّوص ابلذهب 

، فلما قدم به على رسول هللا صلى « 2»فاستلبه خالد وبعث به إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
منه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه « 3»أبيديهم ويعجبون هللا عليه وسلم جعل املسلمون يلمسونه 

« أتعجبون من هذا! والذي نفس حممد بيده! ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن من هذا»وسلم: 
؛ مث إن خالدا قدم أبكيدر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحقن له دمه وصاحله على « 4»

 ريته.اجلزية مث خلى سبيله، ورج ِ إىل ق
؟ فقال رجل « ما فعل كعب بن مالك»وافتقد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كعب بن مالك فقال: 

من بين سلمة: اي رسول هللا! حبسه برداه والنظر يف عِطفيه، فقال له معاذ بن جبل: بئس وهللا ما 
وأقام « . 5»وسلم  قلت! وهللا اي رسول هللا ما علمنا منه إال خريا! فسكت رسول هللا صلى هللا عليه

ليلة يقصر الصالة ومل جياوزها؛ مث « 7»بض ِ عشرة « 6»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]بتبوك[ 
ما يروي الراكب والراكبني « 6»انصرف قافال إىل املدينة، وكان يف الِطريق ]ماء خيرج من وشل[ 

من سبقنا إىل ذلك »وسلم:  ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه« 8»والثالثة بواد يقال له: املشقق 
، فلما أاته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وض ِ يده فيها « 9« »املاء فال يستقني منه شيئا حىت آتيه

 فجعل ينصب يف يده ما شاء هللا أن ينصب مث جمه فيه« 10»
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__________ 
 ( من الِطربي والسرية، ويف اْلصل: مبكاردهم.1)
 .1026/ 3ما صرح به يف املغازي ك  -( م ِ عمرو بن أمية الضمري2)
 ( يف مجي ِ املراج ِ: يتعجبون.3)
 ( وقد تعرض له يف كتب اْلحاديث املتداولة أيضا.4)
 .44/ 3كتاب املغازي والسرية   -وصحيح البخاري 457/ 3( أمل به يف مسند اْلمام أَحد 5)
 .41/ 3والسرية  147/ 3( زيد من الِطربي 6)
 اْلصل: عشر.( من الِطربي والسرية، ويف 7)
 ( من الِطربي والسرية، ويف اْلصل: املنتفق.8)
 ( زيد بعده يف الِطربي والسرية: فسبقه إليه نفر من املنافقني فاستقوا ما فيه.9)
 ( ويف الِطربي والسرية مزيد تفصيل فراجعهما.10)

(1/371) 

 

؛ فقال « 1»منه[ ودعا هللا مبا شاء أن يدعو فاخنرق من املاء، فشرب الناس واستقوا حاجتهم ]
الوادي وهو « 2»لتسمعن بذا « 2» -أو بقي منكم -لئن بقيتم»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ، وذلك املاء فوارة تبوك اليوم.« أخصب ما بني يديه وما خلفه
فحفروا له، « 3»مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نزل بعض املنازل ومات عبد هللا ذو البجادين 

« 5»وهو « 5»إليه « 4»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه  ونزل
قال رسول هللا صلى « 8»إليه، فلما هيأه ]لشقه[ « 7»، فأدلوه « أخاكما« 6»أدليا ِل »يقول: 

 ، فقال عبد هللا بن مسعود:« أمسيت عنه راضيا فارض عنه« 9»اللهم! إين ]قد[ »هللا عليه وسلم: 
 « .10»اي ليتين كنت صاحب احلفرة 

ال ينقِط ِ اجلهاد »وكان املسلمون يقولون: ال جهاد بعد اليوم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
، وجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تبوك « 11« »حىت ينزل عيسى ابن مرمي عليه السالم

« 12»فأوهلا مسجد تبوك ومسجد بثنية مدران  إىل املدينة مساجد يف منازله معروفة إىل اليوم،
 ومسجد ابْلخضر ومسجد بذات« 13»ومسجد بذات الزراب 

__________ 
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 .147/ 3والسرية  147/ 3( زيد من الِطربي 1)
 كذا.  -( من السرية، ويف اْلصل: ليسعى يف هذا2 -2)
 كذا.  -، ويف اْلصل: النجادين122/ 1( من السرية وحلية اْلولياء لألصفهاين 3)
 ( من السرية واحللية، ويف اْلصل: يدليان.4)
 ( من السرية واحللية، ويف اْلصل: فهو.5 -5)
 ( يف السرية: أدنيا إِل، ويف احللية مثل ما يف اْلصل.6 -6)
 ( يف اْلصل: فادلوا، ويف السرية: فدلياه، ويف احللية: فدلوه.7)
 ( زيد من الِطربي واحللية.8)
 لية.( زيد من السرية واحل9)
 .1014/ 3( وراج ِ أيضا املغازي 10)
 .1057/ 3( ذكره يف املغازي 11)
 ؛ ويف اْلصل: مردان.999/ 3واملغازي  43/ 3( من السرية 12)
 كذا.  -( من السرية واملغازي، ويف اْلصل: الدراية13)

(1/372) 

 

د ومسج« 3»ومسجد بذي اجليفة « 2»ومسجد ابلشق « 1»اخلِطمى ومسجد بذات البرتاء 
« 5»ومسجد وادي القرى ومسجد الرقعة ومسجد بذي مروة ومسجد ابلفيفاء « 4»ابلصدر 

 ومسجد بذي خشب.
مث قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة، وكان إذا قدم من سفر بدأ ابملسجد فرك ِ فيه ركعتني 

وهالل « 6»بي ِ مث جلس للناس، فلما فعل ذلك جاء املخلفون فيهم كعب بن مالك ومرارة ابن الر 
رجال، فكان رسول هللا « 7»بن أمية وغريهم، فجعلوا يعتذرون إليه وحيلفون له وكانوا بضعة ومثانني 

سرائرهم إىل هللا حىت جاء كعب بن مالك « 8»صلى هللا عليه وسلم يقبل منهم على نيتهم ويكل 
فجاء كعب بن « ! تعال» فسلم عليه، فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبسم املغضب مث قال:

ما خلفك! أمل تكن ابتعت »مالك ميشي حىت جلس بني يديه، فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: 
؟ قال: بلى اي رسول هللا! وهللا لو جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أين سأخرج من « ظهرك

قد علمت لئن حدثتك ولقد أعِطيت جدال وإن ِل لساان، ولكن وهللا! ل« 9»سخِطه بعذر « 9»
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، وليوشكن هللا أن يسخِطك علّي، ولئن حدثتك حديثا « 10»اليوم حديثا كاذاب لرتضني به عين 
 صادقا جتد علّي فيه، وإين ْلرجو عقىب هللا فيه، ال وهللا ما كان ِل عذر! وهللا ما كنت قط

__________ 
 ( من السرية، ويف اْلصل: التبرياء.1)
 صرح به يف السرية واملغازي.كما   -( أي شق اتراء2)
 ( من السرية واملغازي، ويف اْلصل: احلليفة.3)
 كما صرح به يف السرية واملغازي.  -( أي صدر حوصى أو حوصاء4)
 ( من السرية واملغازي، ويف اْلصل: ابلقيقاء.5)
 ( من السرية، ويف اْلصل: ربيعة.6)
لسياق هنا للمغازي، وراج ِ أيضا إنسان ، ويف اْلصل: مثانون، وأغلب ا1049/ 3( من املغازي 7)

 .44/ 3والسرية  204/ 3العيون 
 ( من املغازي والسرية، ويف اْلصل: يتكل.8)
 ، ويف اْلصل: سخِطته يعذر.1050/ 3واملغازي  44/ 3( من السرية 9 -9)
 ( من السرية واملغازي، ويف اْلصل: على.10)

(1/373) 

 

أما هذا فقد »! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أيسر مين حني ختلفت عنك« 1»]أقوى و[ 
، فقام واثر معه رجال من بين سلمة واتبعوه وقالوا: ما « ، قم حىت يقضي هللا فيك« 2»صدق 

أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن ال تكون اعتذرت إىل رسول هللا صلى « 1»علمناك ]كنت[ 
وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول هللا صلى هللا عليه  هللا عليه وسلم كما اعتذر إليه املخلفون،

، وجعلوا ينوبونه حىت أراد أن يرج ِ إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويكذب « 2»وسلم ]لك[ 
نفسه مث قال هلم: هل لقي هذا أحد غريي؟ قالوا: نعم، رجالن قاال مثل ما قلت وقال هلما مثل ما 

 « .5»وهالل بن أمية الواقفي « 4»الوا مرارة بن الربي ِ ومن مها؟ ق« : 3»قال لك، قال 
مث هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كالم هؤالء الثالثة؛ فأما مرارة وهالل فقعدا يف بيوهتما، 
وأما كعب بن مالك فكان أشب القوم وأجلدهم، وكان خيرج ويشهد الصالة م ِ املسلمني ويِطوف 

أييت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويسلم عليه وهو يف جملسه بعد يف اْلسواق وال يكلمه أحد، و
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أم ال! مث يصلي قريبا منه ويسارقه « 6»الصالة ويقول يف نفسه: هل حرك شفتيه برد السالم ]علّي[ 
النظر، فإذا أقبل كعب على صالته نظر إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإذا التفت حنوه أعرض 

 ذلك عليه من جفوة املسلمني.عنه، حىت طال 
فسلم عليه، فلم يرد عليه  -وهو ابن عمه وأحب الناس إليه -مث مركعب حىت تسور جدار أيب قتادة

السالم، فقال له: اي أاب قتادة! أنشدك هللا هل تعلم أين أحب هللا ورسوله؟ فسكت فعاد ينشده 
 فسكت فعاد ينشده، فقال: وهللا ورسوله أعلم،

__________ 
 ( زيد من السرية واملغازي.1)
 ( من السرية واملغازي، ويف اْلصل: صدق.2)
 والقصة يف السرية واملغازي مسوقة ابلتكلم فلذا هناك: قلت. -( يف اْلصل: قالوا3)
 ، ويف اْلصل: ربيعة.1051/ 3واملغازي  44/ 3( من السرية 4)
 ( من السرية واملغازي، ويف اْلصل: الواقعي.5)
 .45/ 3سرية ( زيد من ال6)

(1/374) 

 

إذا نبِطي « 1»ففاضت عينا كعب ووثب فتسور اجلدار مث غدا إىل السوق، فبينا هو ميشي ]و[ 
من نبط الشام يسأل عنه ممن قدم ابلِطعام يبيعه ابملدينة وهو يقول: من يدل على كعب بن « 2»

حرير « 3»ان يف سرقة مالك؟ فجعل الناس يشريون إليه حىت جاء كعبا فدف ِ إليه كتااب من ملك غس
فيه: أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ومل جيعلك هللا بدار هوان وال مضيعة فاحلق بنا نواسك 

طم ِ « 5»، فلما قرأ كعب الكتاب قال: وهذا من البالء أيضا، قد بلغ يب ما وقعت فيه أن « 4»
به، مث أقام على ذلك حىت « 7»الشرك، مث عمد ابلكتاب إىل تنور فسجره « 6»يّف رجل من ]أهل[ 

مضى أربعون ليلة أاته رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: إن رسول هللا صلى « 6»]إذا[ 
هللا عليه وسلم أيمرك أن تعتزل امرأتك! فقال كعب: أطلقها أم ماذا؟ قال: بل اعتزهلا وال تقربا، 

احلقي أبهلك فكوين عندهم حىت يقضي هللا  وأرسل إىل مرارة وهالل مبثل ذلك، فقال كعب المرأته:
 جاءت امرأة هالل بن أمية فقالت:« 8»يف هذا اْلمر ما هو قاض، و 

اي رسول هللا! إن هالل بن أمية شيخ كبري ضائ ِ ال خادم له، أفتكره أن أخدمه، قال: ال، ولكن ال 
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يبكي منذ كان أمره ما كان إىل يقربنك! قالت: وهللا اي رسول هللا ما به من حركة إِّل! وهللا ما زال 
؛ فلبثوا بعد ذلك عشر ليال حىت كمل مخسون ليلة من « 9»يومه هذا، وهللا لقد ختوفت على بصره 

عن كالمهم، فصلى كعب بن مالك « 10»حني هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسلمني 
 الصبح على ظهر بيت من بيوته على احلال اليت

__________ 
 .45/ 3من السرية ( زيد 1)
 ( من السرية واملغازي، ويف اْلصل: نبط.2)
 كذا.  -( من السرية واملغازي، ويف اْلصل: سرية3)
 ، ويف اْلصل: نواسيك.1052/ 3( من السرية واملغازي 4)
 ( من السرية واملغازي، ويف اْلصل: حىت.5)
 ( زيد من السرية واملغازي.6)
 على السرية واملغازي.( يف اْلصل: فسجر، ومبين التصحيح 7)
 ( وهنا يف املغازي زايدة فراجعها.8)
 ( من السرية واملغازي، ويف اْلصل: بصر، وورد بعده زايدة يسرية يف السرية واملغازي.9)
 ، ويف اْلصل: املسلمون.1053/ 3( من السرية واملغازي 10)

(1/375) 

 

، إذ مس ِ صوت صارخ « 1»سه عليه نف« 1»ذكر هللا منه: ضاقت عليه اْلرض برحبها وضاقت 
أوىف على سل ِ يقول أبعلى صوته: اي كعب بن مالك! أبشر، فخر كعب هلل ساجدا وعرف أنه قد 

حني صلى الصبح، مث جاء  « 2»جاء الفرج، وأخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتوبة هللا عليهم 
تعار ثوبني فلبسهما، مث انِطلق يؤم الصارخ ابلبشرى فنزع ثوبيه فكسامها إايه ببشارته، واس« 3»كعبا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتلقاه الناس يتهنأونه ابلتوبة ويقولون: ليهنك توبة هللا عليك! حىت 
دخل املسجد ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إليه طلحة بن عبيد هللا 

 صلى هللا عليه وسلم قال له رسول هللا صلى هللا كعب على رسول هللا« 4»فحياه وهنأه، فلما سلم 
فقال كعب: أمن « ! أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»عليه وسلم ووجهه يربق ابلسرور: 

مث جلس بني يديه فقال: اي « ! بل من عند هللا»عند هللا؟ قال « 5»عندك اي رسول هللا أم ]من[ 
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ِل صدقة إىل هللا ورسوله، فقال رسول هللا صلى هللا عليه رسول هللا! إن من توبيت أن أخنل ِ من ما
، فقال: إين ممسك سهمي الذي خبيرب، مث قال: « أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك»وسلم: 

قد ْناين ابلصدق، فإن توبيت إىل هللا أن ال أحدث إال صدقا ما بقيت، « 5»اي رسول هللا! ]إن هللا[ 
 إىل قوله: -عليه وسلم َلَقْد اتَب اَّللَُّ َعَلى النَّيبِّ َواْلُمهاِجرِيَن َواْْلَْنصارِ  فتال عليهم رسول هللا صلى هللا

وَّاُب الرَِّحيُم   « .6»ِإنَّ اَّللََّ ُهَو الت َّ
وهو الذي يقال له  -مث ال عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني عومير بن احلارث بن عجالن

 يف مسجد يف شعبان، وذلك أنه أتى رسولوبني امرأته بعد العصر  -« 7»عاصم 
__________ 

 ( يف اْلصل: عليهم أنفسهم، ومبين التصحيح على السرية واملغازي.1 -1)
 ( يف اْلصل: عنهم، ومبين التصحيح على السرية واملغازي.2)
 ( يف اْلصل: كعب، ومبين التصحيح على السرية.3)
 .1054/ 3واملغازي  ( يف اْلصل: مس ِ، ومبين التصحيح على السرية4)
 ( زيد من السرية واملغازي.5)
املغازي، وصحيح  -، وتوبة كعب هذه قد أمل با يف صحيح البخاري118و  117آية  9( سورة 6)

 .118آية  9، وتفسري الِطربي سورة 456/ 3التوبة، ومسند اْلمام أَحد  -مسلم
 للعان: وق ِ يف السرية البن حبان يفابب اللعان ومن طلق بعد ا -( وقال ابن حجر يف فتح الباري7)

(1/376) 

 

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا! لو أحدان رأى امرأته على فاحشة كيف يصن ِ؟ إن تكلم 
على مثل ذلك! فلم جيبه رسول هللا صلى هللا عليه « 1»تكلم أبمر عظيم! وإن سكت ]سكت[ 

 عليه وسلم فقال: اي رسول هللا! إن الذي سألتك عنه وسلم، فلما كان بعد ذلك أتى النيب صلى هللا
حىت ختم اآلايت، فدعا رسول  -« 2»قد ابتليت به! فأنزل هللا هذه اآلايت َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزواَجُهْم 

هللا صلى هللا عليه وسلم عاصما فتال عليه ووعظه وذكره وأخربه أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
م: ال والذي بعثك! ما كذبت عليها، مث دعا ابمرأته فوعظها وذكرها أن عذاب اآلخرة، فقال عاص

الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، قالت: ال والذي بعثك ابحلق! فبدأ بعاصم فشهد أرب ِ شهادات ابهلل 
إنه ملن الصادقني، واخلامسة أن لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبني، وأمر رسول هللا صلى هللا عليه 
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ابمرأته فشهدت « 4»يده على فيه عند اخلامسة وقال: احذر فإهنا موجبة! مث ثىن « 3»م فوض ِ وسل
أرب ِ شهادات ابهلل إنه ملن الكاذبني. واخلامسة أن غضب هللا عليها إن كان من الصادقني؛ مث فرق 

 « .5»بينهما وأحلق الولد ابْلم 
شعبان، وغسلتها صفية بنت عبد املِطلب، وماتت أم كلثوم بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 

 « .6»ونزل يف حفرهتا علّي والفضل وأسامة 
وورد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتاب ملوك َحري يف رمضان مقرين ابْلسالم، فكتب إليهم 

 بسم هللا»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتاب جوابم وبعثه م ِ عمرو بن حزم 
__________ 

ة تس ِ: مث ال عن بني عومير بن احلارث العجالين وهو الذي يقال له عاصم وبني امرأته حوادث سن
بعد العصر يف املسجد وقد أنكر بعض شيوخنا قوله: وهو الذي يقال له عاصم، والذي يظهر ِل أنه 

 وهللا أعلم. -حتريف وكأنه كان يف اْلصل: الذي سأل له عاصم
 .19/ 2( زيد من مسند اْلمام أَحد 1)
 وما بعدها. 6آية  24( سورة 2)
 كذا.  -( يف اْلصل: فوضعه3)
 كذا.  -( من املسند، ويف اْلصل: فتا4)
 من سورة النور. 9( وراج ِ أيضا ابب اللعان من الصحيحني وتفسري الِطربي حول آية 5)
 .424و  423/ 1ومسط النجوم  155/ 3( وراج ِ ملزيد التفصيل اتريخ الِطربي 6)

(1/377) 

 

بن عبد كالل « 1»إىل شرحبيل  -صلى هللا عليه وسلم -من حممد رسول هللا -الرحيمالرَحن 
« 3»، أما بعد، فقد رف ِ « 2»رعني ومعافر ]ومهدان[ « 2»واحلارث بن عبد كالل قيل ]ذي[ 

ما « 4»رسولكم، وأعِطيتم من املغامن مخس هللا وما كتب هللا على املؤمنني من العشر يف العقار، و 
إذا كان سيحا أو بعال ففيه العشر إذا بلغ مخسة أوسق، ]وما سقى ابلرشاء والدالية  سقت السماء

ويف كل مخس من اْلبل سائمة شاة إىل أن تبلغ أربعا « . 5»ففيه نصف العشر إذا بلغ مخسة أوسق[ 
وعشرين ففيها ابنة خماض فإن مل توجد بنت خماض فابن « 6»وعشرين، فإذا زادت واحدة على أرب ِ 

ذكر إىل أن تبلغ مخسا وثالثني، فإن زادت واحدة على مخس وثالثني ففيها ابنة لبون إىل أن  لبون
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وأربعني ففيها حقة طروقة اجلمل إىل أن تبلغ « 7»تبلغ مخسا وأربعني، فإن زادت واحدة على مخس 
وسبعني، فإن زادت « 8»ستني، فإن زادت على الستني واحدة ففيها جذعة إىل أن تبلغ مخسا 

وسبعني ففيها ابنتا لبون إىل أن تبلغ تسعني، فإن زادت ]واحدة[ « 1»على مخس « 9»حدة وا
 على التسعني ففيها حقتان طروقتا اجلمل إىل أن تبلغ عشرين ومائة؛ فما زاد ]على عشرين« 10»

__________ 
 153/ 3ابب كيف فرض الصدقة من كتاب الزكاة، ويف الِطربي  -( من السنن الكربى للبيهقي1)

: نعيم، ورواية البيهقي هي نفس الرواية اليت ساقها ابن حبان، وأوردها النسائي يف 69/ 3والسرية 
راج ِ ذكر حديث عمرو بن حزم يف العقول من كتاب القسامة وراج ِ أيضا كتاب  -سننه ابختصار

 .360 -358اْلموال ْليب عبيد 
 ( زيد من الِطربي والسرية والسنن.2)
 اْلصل: رج ِ.( من السنن، ويف 3)
 ( سقط من السنن.4)
 ( زيد ما بني احلاجزين من السنن.5)
 ( من السنن، ويف اْلصل: أربعة.6)
 ( من السنن، ويف اْلصل: مخسة.7)
 ( من السنن، ويف اْلصل: مخسة.8)
 والرتتيب من السنن.« مخس وسبعني»( أتخر يف اْلصل عن 9)
 ( زيد من السنن.10)

(1/378) 

 

ويف كل ثالثني « 1»ل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حقة طروقة ]اجلمل[ ففي ك« 1»ومائة[ 
بقرة. ويف كل أربعني شاة سائمة « 1»]تبي ِ جذع أو جذعة، ويف كل أربعني ابقورة[ « 2»ابقورة 

إىل أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شااتن إىل أن « 1»]شاة[ 
، فإن زادت ففي كل مائة شاة « 4»إىل أن تبلغ ثالمثائة « 3»زادت واحدة فثالث  تبلغ مائتني، فإن

وال ذات عوار وال تيس الغنم. وال جيم ِ بني « 5»شاة. وال تؤخذ يف الصدقة برمة وال عجفاء 
متفرق، وال يفرق بني جمتم ِ خشية الصدقة، وما أخذ من اخلليِطني فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية. 
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أواق من الورق مخسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعني درمها درهم، وليس فيما « 6»مخس  ويف كل
إن الصدقة ال حتل حملمد وال ْلهل « 7»أواق شيء. ويف كل أربعني دينارا دينار. و « 6»دون مخس 

يق وال املؤمنني ويف سبيل هللا. وليس يف رق« 8»يف فقراء « 8»بيته، إمنا هي الزكاة يزكى با أنفعهم، 
من العشر، وليس يف عبد املسلم وال فرسه « 9»مزرعة وال عماهلا شيء إذا كانت تؤدى صدقتها 

شيء. وإن أكرب الكبائر عند هللا يوم القيامة اْلشراك ابهلل، وقتل النفس املؤمنة بغري حق، والفرار يف 
الراب، وأكل مال اليتيم.  سبيل هللا يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي احملصنة، وتعلم السحر، وأكل

« 10»وإن العمرة هي احلج اْلصغر. وال ميس القرآن إال طاهر. وال طالق قبل إمالك، وال عتاق 
 حىت يبتاع. وال يصلني أحد منكم يف

__________ 
 ( زيد من السنن.1)
 ( من السنن، ويف اْلصل: ما فورة.2)
 ( يف اْلصل: فثالثة، ويف السنن: ففيها ثالث.3)
 من السنن، ويف اْلصل: أربعمائة.( 4)
 ( من السنن، ويف اْلصل: عجف.5)
 ( من السنن، ويف اْلصل مخسة.6)
 ( من السنن، ويف اْلصل: أو.7)
 ( يف السنن: والفقراء.8 -8)
 ( من السنن، ويف اْلصل: صدقها.9)
 ( من السنن، ويف اْلصل: عتق.10)

(1/379) 

 

بني يف ثوب واحد ]ليس بني فرجه وبني السماء شيء، وال ثوب واحد ليس على منكبيه شيء، وال حيت
وشقه ابد، وال يصلني أحد منكم عاقصا شعره. وإن من اعتبط « 1»يصلني أحدكم يف ثوب واحد[ 

الدية مائة « 4»أولياء املقتول. وإن يف النفس « 3»مؤمنا قتال عن بينة فهو قود إال أن يرضى « 2»
« 6»الدية، ويف اللسان الدية، ويف الشفتني « 5»أوعب جدعه يف اْلنف إذا « 1»من اْلبل، ]و[ 

الدية، ويف البيضتني الدية، ويف الذكر الدية، ويف املأمومة ثلث الدية، ويف اجلائفة ثلث الدية، و ]يف[ 
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، ويف املنقلة مخس « 8»الرجل الواحدة نصف الدية، ويف الصلب الدية، ويف العينني الدية « 7»
، ويف السن مخس من اْلبل، ويف املوضحة مخس من اْلبل. وإن الرجل يقتل عشرة من اْلبل« 9»

 فقرئ الكتاب على أهل اليمن.« ابملرأة. وعلى أهل الذهب ألف دينار
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معاذ بن جبل إىل اليمن وذكر أنه صلى هللا عليه « 10»مث بعث 

ال: اي معشر املهاجرين واْلنصار! أّيكم ينتدب إىل وسلم صلى الغداة مث أقبل على الناس بوجهه فق
اي معشر املهاجرين »اليمن؟ فقام عمر بن اخلِطاب فقال: أان اي رسول هللا! فسكت عنه مث قال: 

اي معاذ »؟ فقام معاذ بن جبل فقال: أان اي رسول هللا! فقال: « أّيكم ينتدب إىل اليمن« ! واْلنصار
 فأاته بعمامته فعمم« ! أنت هلا! اي بالل ائتين بعماميت

__________ 
 ( زيد من السنن.1)
 ( من السنن، ويف اْلصل: اغتبط، واالعتباط: القتل ظلما بدون قصاص.2)
 ( من السنن، ويف اْلصل: يوصي.3)
 ( من السنن، ويف اْلصل: نفس.4)
 ( من السنن، ويف اْلصل: جدعة.5)
ث عمرو بن حزم يف العقول من كتاب ذكر حدي -( من هامش السنن الكربى وسنن النسائي6)

 القسامة، ويف اْلصل: السنتني.
 ( زيد من سنن البيهقي وسنن النسائي.7)
 ( وهنا تقدمي وأتخري ابلنسبة إىل سنن البيهقي وسنن النسائي.8)
 ( من سنن البيهقي وسنن النسائي، ويف اْلصل: اخلمس.9)
 يف غاية من االختصار. 70/ 3( ذكره يف السرية 10)

(1/380) 

 

واْلنصار يشيعون معاذا وهو « 1»با رأسه، مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واملهاجرون 
اي معاذ! أوصيك »، مث قال: « 2»راكب ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميشي إىل جانب راحلته 

هي عن املنكر، وخفض بتقوى هللا، وصدق احلديث، وأداء اْلمانة وترك اخليانة، واْلمر ابملعروف والن
اجلناح، وحفظ اجلار، ولني الكالم ورد السالم، والتفقه يف القرآن، واجلزع من احلساب، وحب اآلخرة 
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على الدنيا؛ اي معاذ! ال تفسد أرضا، وال تشتم مسلما، وال تصدق كاذاب وال تكذب صادقا، وال 
وهم إليه عبادة هللا، فإذا عرفوا تعص إماما، وإنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدع

يف يومهم وليلتهم فإذا فعلوا ذلك فأخربهم « 3»هللا فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم مخس صلوات 
فرض عليهم زكاة تؤخذ من أمواهلم فرتد على فقرائهم، فإذا أطاعوا با فخذ « 4»أن ]هللا تعاىل قد[ 

إين أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما « ! 6»؛ اي معاذ « 5»منهم وتوق كرائم أموال الناس 
أكره هلا؛ اي معاذ! إذا أحدثت ذنبا فأحدث له توبة السر ابلسر والعالنية ابلعالنية؛ اي معاذ! يسر وال 

يشهد لك يوم القيامة؛ اي معاذ! عد املريض، « 8»حجر ومدر « 7»تعسر، واذكر هللا عند ]كل[ 
الس املساكني والفقراء، وأنصف الناس من نفسك، وقل وأسرع يف حوائج اْلرامل والضعفاء، وج

فقال معاذ: « . احلق حيث كان، وال أيخذك يف هللا لومة الئم، والقين على احلال اليت فارقتين عليها
 أبيب وأمي أنت اي رسول هللا! لقد َحلتين أمرا

__________ 
 خِطأ. -( وق ِ يف اْلصل: املهاجرين1)
ويف  193 -191/ 4راج ِ مسند اْلمام أَحد  -خب كنز العمال( ذكر هذا التفصيل يف منت2)

بسياق قريب مما هنا م ِ تقدمي وأتخري، وراج ِ أيضا  241و  240/ 1حلية اْلولياء لألصفهاين 
 .446/ 2هامش إنسان العيون 

 ابب ال تؤخذ كرائم أموال الناس من كتاب الزكاة، ويف اْلصل: صلوة. -( من صحيح البخاري3)
 ن الصحيح.( زيد م4)
 إىل هنا مسوقة يف صحيح البخاري كما هنا.« وإنك تقدم»( والقصة من 5)
 ( والسياق من هنا ملنتخب كنز العمال.6)
 ( زيد من املنتخب.7)
 ( يف املنتخب: شجر.8)

(1/381) 

 

عظيما فادع هللا ِل على ما قلدتين عليه، فدعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث ودعه؛ وانصرف 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة وأصحابه. مث أردفه أبيب موسى اْلشعري، فلما قدم صنعاء 

صعد منربها فحمد هللا وأثىن عليه مث قرأ عليهم عهده مث نزل، فأاته صناديد صنعاء فقالوا: اي معاذ! 
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أوصاين رسول هللا  لك، قال: بذا أوصاين حبييب،« 1»هذا نزل قد هيأانه لك وهذا منزل فرغناه 
يف هللا لومة الئم، وخل ِ رسول هللا صلى هللا عليه « 3»أن ال أتخذك « 2»صلى هللا عليه وسلم 

ماله لغرمائه حيث اشتدوا عليه وبعثه إىل اليمن وقال: « 5»]من[ « 4»معاذ بن جبل « 4»وسلم 
 « !.6« »لعل هللا جيربك»

 نفرا فيهم لبيد بن ربيعة.« 7»وسلم ثالثة عشر وقدم وفد كالب على رسول هللا صلى هللا عليه 
مث بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية م ِ مجاعة من العرب ليس فيهم من املهاجرين أحد وال 

فأغار عليهم وسىب منهم النساء والولدان، وأخذ منهم عشرين رجال « . 8»من اْلنصار إىل بين َتيم 
صلى هللا عليه وسلم حلسان منربا فقام عليه، فقال رسول هللا فقدم بم املدينة، فوض ِ رسول هللا 

 ، فقال القوم:« إن هللا يؤيد حساان بروح القدس»صلى هللا عليه وسلم: 
 « .9»شاعرهم أشعر من شاعران وخِطيبهم أخِطب من خِطيبنا 

__________ 
 كذا.  -( يف اْلصل: فدعناه1)
 قد تكررت يف اْلصل. «صلى هللا عليه وسلم»( والعبارة من هنا إىل 2)
 كذا.  -( يف اْلصل: ال أتخذ3)
 123القسم الثاين من اجلزء الثالث  -( يف اْلصل: كعب بن مالك، والتصحيح من الِطبقات4 -4)

 عن طريق كعب بن مالك أيضا. 231/ 1حيث سيق هذا اْلمر وقد سيقت القصة يف احللية 
 ( زيد من الِطبقات.5)
 كذا.  -رك( من الِطبقات، ويف اْلصل: حي6)
( يف اْلصل: ثالثة عشرة، والتصحيح من ترمجته يف اْلصابة، وقد ذكرت وفادته م ِ قومه يف 7)

 راج ِ ترمجته فيه. -االستيعاب أيضا
، ويف اْلصل: نعيم، وذكرت هذه القصة أيضا يف السرية بعضها يف 278/ 3( من إنسان العيون 8)

ن، وقد صرح يف إنسان العيون أن الوفد جاءوا يف قدوم وفد بين َتيم وبعضها يف غزوة عيينة بن حص
 إثر احملبوسني.

 .60 -58/ 3والسرية  152 -150/ 3( وقد أمل بذه املفاخرة يف الِطربي 9)
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ونزلوا دار املغرية بن شعبة وطلبوا الصلح، فأمر النيب صلى هللا عليه وسلم « 1»وقدم وفد الِطائف 
 ب هلم كتاب الصلح.خالد بن سعيد بن العاص أن يكت

عبد هللا بن أيب بن سلول يف ليال بقني من شوال، ومات يف ذي القعدة، وكان النيب « 2»ومرض 
صلى هللا عليه وسلم يعوده، فلما مات جاء ابنه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول 

لم قميصه، وأتى قربه فصلى هللا! أعِطين قميصك أكفنه فيه، فأعِطاه رسول هللا صلى هللا عليه وس
ُهْم ماَت أََبداا َوال تَ ُقْم َعلى َقرْبِِه   « .3»عليه فنزلت اآلية َوال ُتَصلِّ َعلى َأَحٍد ِمن ْ

 « .6»رجال فيهم خارجة بن حصن « 5»وهم بضعة ]عشر[ « 4»وقدم وفد بين فزارة 
 .ثالثة عشر رجال، ونزلوا على املقداد بن عمرو« 7»وقدم وفد بين عذرة 

وفرض هللا تعاىل احلج على من استِطاع إليه سبيال، فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب بكر حيج 
ابلناس من املدينة يف ثالمثائة نفس، وبعث معه عشرين بدنة مفتولة قالئدها، ففتلها عائشة بيدها 

، فلما بلغ وقلدها وأشعرها، وساق أبو بكر لنفسه مخس بدانت، وحج معه عبد الرَحن بن عوف
ابلصبح مس ِ أبو بكر خلفه رغوة وأراد أن يكرب الصالة فوقف عن التكبري وقال: « 8»العرج وثوب 

 هذه رغوة انقة رسول
__________ 

أبطول  8/ 3ويف السرية النبوية بامش اْلنسان  299/ 2( وقد ذكرت قصتهم يف إنسان العيون 1)
 .46/ 3أيضا السرية البن هشام  مما هنا، ووفد الِطائف نفس وفد الثقيف، وراج ِ

من  84خمتصرا، وراج ِ للتفصيل جام ِ البيان للِطربي تفسري آية  153/ 3( ذكره يف الِطربي 2)
 التوبة.

 .84آية  9( سورة 3)
 .322/ 3مبثل ما هنا، واستوعبه يف إنسان العيون  154/ 3( ذكره يف الِطربي 4)
 ( زيد من الِطربي.5)
 ون، ويف اْلصل: خضن.( من الِطربي وإنسان العي6)
ومساه: وفد  154/ 3، ويف اْلصل: بين غزوة، وذكره يف الِطربي 326/ 3( من إنسان العيون 7)

 راج ِ من مجهرة اْلنساب بين براء وبين عذرة. -براء، وكالمها واحد
ابب اخلِطبة قبل يوم الرتوية من املناسك، ويف اْلصل: تب، وراج ِ أيضا  -( من سنن النسائي8)

 .154/ 3ي الِطرب 

(1/383) 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

هللا صلى هللا عليه وسلم اجلدعاء، لقد بدا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلج، فلعله أن يكون 
معه! فإذا علّي عليها فقال أبو بكر: أمري أم رسول؟ « 1»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنصلي 

ين برباءة أقرأها على الناس يف مواقف ، بل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرسل« 2»فقال: ]ال[ 
احلج، فقدموا مكة فقرأ على الناس سورة براءة حىت ختمها، فلما كان يوم عرفة قام أبو بكر فخِطب 
الناس وعرفهم مناسكهم، حىت إذا فرغ قام علّي فقرأها على الناس حىت ختمها، فلما كان يوم النحر 

حنرهم ومناسكهم، فلما فرغ قام علّي فقرأ على عن إفاضتهم و « 3»خِطب أبو بكر الناس وحدثهم 
عهد عهده و ]أن[ « 6»إىل كل ذي حق حقه ]وذي[ « 5»لينبذ « 4»الناس براءة حىت ختمها 

ال حيج بعد هذا العام مشرك وال يِطوف ابلبيت عراين؛ فلما كان يوم النفر اْلول قام أبو بكر « 7»
مناسكهم، فلما فرغ قام « 9»ون فعلمهم كيف يرم« 8»وخِطب الناس وحدثهم كيف ينفرون ]و[ 

 « .10»علي فقرأ على الناس براءة حىت ختمها، مث رجعوا إىل املدينة 
 

 السنة العاشرة من اهلجرة
 عامر ثنا« 11»حدثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا حممد بن بشار ثنا ]أبو[ 

__________ 
 ( من السنن، ويف اْلصل: ليصلي.1)
 ( زيد من السنن.2)
 تكررت يف اْلصل.« خِطب الناس وحدثهم»( العبارة من هنا إىل 3)
اخلِطبة يوم الرتوية، وال يف مسند  -ليست يف سنن النسائي« ابلبيت عراين»( والعبارة من هنا إىل 4)

 ابب اخلِطب. -ابب يف خِطبة املوسم، وال يف سنن البيهقي -الدارمي
: وبعث عليا خلفه 220/ 2مسط النجوم ( ف اْلصل: نبذ، والتصحيح بناء على ما ورد يف 5)

 بسورة براءة لينبذ إىل كل ذي عهد عهده وأن ال حيج بعد العام مشرك وال يِطوف ابلبيت عراين.
 ( زيد وال بد منه.6)
 ( زيد من مسط النجوم.7)
 ( زيد من سنن النسائي.8)
 مصحفا. -( من السنن، ووق ِ يف اْلصل: وعليهم9)
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 .443/ 2نبوية بامش إنسان العيون ( وراج ِ أيضا السرية ال10)
 ( زيد من صحيح البخاري وفد عبد القيس من املغازي.11)

(1/384) 

 

الضبعي قال: قلت البن عباس: إن ِل جرة ينبذ ِل فيها، فإذا « 2»بن خالد عن أيب مجرة « 1»قرة 
 أن أفتضح من حالوته، قال:« 3»أطلت اجللوس م ِ القوم خشيت 

مرحبا ابلوفد غري خزااي وال »لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: قدم وفد عبد القيس ع
إال يف « 4»قالوا: اي رسول هللا! إن بيننا وبينك املشركني من مضر، وإان ال نصل ]إليك[ « ! ندامى

من اْلمر إذا أخذان به دخلنا اجلنة وندعو إليه من وراءان، فقال: « 5»أشهر احلرام فحدثنا مجال 
؟ فقالوا: هللا ورسوله أعلم، « رب ِ وأهناكم عن أرب ِ: اْلميان ابهلل، وهل تدرون ما اْلميان ابهللآمركم أب»

تعِطوا « 4»شهادة أن ال إله إال هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، و ]أن[ »قال: 
 « .6« »اخلمس من املغنم؛ وأهناكم عن النبيذ يف الدابء والنقري واحلنتم واملزفت

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما دنوا « 7»قال: يف أول هذه السنة قدم وفد عبد القيس 
من املدينة تركوا رواحلهم وابدروا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، ونزل عبد هللا بن اْلشج العبدي 

يب صلى هللا عليه فعقل راحلته ونزع ثيابه فلبسها مث أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال الن
 سألوه عما ذكران. -« 8« »إن فيك خلصلتني حيبهما هللا ورسوله: احللم واْلانة»وسلم: 

 يف شهر ربي ِ« 10»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد إىل بين عبد املدان « 9»مث بعث 
__________ 

 ( من الصحيح، ويف اْلصل: فروة.1)
 أيب َحزة. ( من الصحيح، ويف اْلصل:2)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: خشية.3)
 ( زيد من صحيح البخاري.4)
 ( يف اْلصل: عمال، ويف الصحيح: جبمل.5)
 ( ساقه البخاري ابختالف يسري عما هنا.6)
ليس  -: وقول الواقدي: إن قدوم وفد عبد القيس كان يف سنة مثان309/ 3( ويف إنسان العيون 7)

عبد القيس وفدتني: واحدة كانت قبل فرض احلج؛ وواحدة بعده، بصحيح، لكن ذكر بعضهم أن ل
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 راج ِ وفد عبد القيس يف فتح الباري. -والقائل ابلوفدتني هو ابن حجر
، وابن حجر يف فتح 308/ 3، واحلليب يف إنسان العيون 23/ 3( ساقه اْلمام أَحد يف مسنده 8)

 وفد عبد القيس. -الباري
 .447/ 2والسرية النبوية بامش إنسان العيون  71/ 3لسرية وا 156/ 3( ذكره يف الِطربي 9)
كذا، ويف السرية النبوية بفتح امليم بوزن   -( من السرية النبوية، ويف اْلصل: عبد املهاف10)

 سحاب:

(1/385) 

 

 اْلول وهم بنو احلارث بن كعب وأسلموا، وأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم.
بن حزم عامال على ْنران، فخرج وأقام عندهم « 1»لى هللا عليه وسلم عمرو مث بعث رسول هللا ص

 « .2»يعلمهم السنة ومعامل اْلسالم إىل أن تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على ْنران 
اختذوا »وقدم عدي بن حامت الِطائي ومعه صليب من ذهب، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

 « .3« »راباب من دون هللاأحبارهم ورهباهنم أ
 « .4»وقدم بعده وفد طيء فيهم زيد اخليل وهو رأسهم 

ذي اخللصة « 5»مث قدم جرير بن عبد هللا البجلي، فبعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل هدم 
 ، فهدمها.« 5»

لى هللا عليه يف بضعة عشر رجال، وبعثه رسول هللا ص« 6»مث قدم وفد اْلزد رأسهم صّرد بن عبد هللا 
 وسلم إىل جرش فافتتحها، وكان عامال للنيب صلى هللا عليه وسلم.

وولد حممد بن عمرو بن حزم بنجران، فكتب عمرو إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك وأخربه 
 « .7»أنه مساه حممدا وكناه أاب سليمان 

__________ 
 جدهم اْلعلى وامسه عمرو بن يزيد. اسم صنم، وعبد املدان الذي نسبت القبيلة إليه هو

 ، ويف اْلصل: حممد.72/ 3والسرية  157/ 3( من الِطربي 1)
 إحالة على الواقدي. 158/ 3( ومثله يف الِطربي 2)
 بغري هذا السياق. 65/ 3( ذكره يف السرية 3)
 أبطول مما هنا. 312/ 3وإنسان العيون  64/ 3( ذكره يف السرية 4)
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ذو  -كذا، وراج ِ أيضا صحيح البخاري  -، ويف اْلصل: احلليصة173/ 3( من الِطربي 5 -5)
 اخللصة من املغازي.

 راج ِ ترمجة صرد، ويف اْلصل: عبيد هللا. -واْلصابة 158/ 3( من الِطربي 6)
( والذي يتأتى من ترمجته يف اْلصابة هو أن النيب صلى هللا عليه وسلم مساه حممدا وكناه بعبد 7)

 امللك.

(1/386) 

 

 « .2»، وهم سبعة نفر رأسهم حبيب السالماين « 1»وفد سالمان  وقدم
بين حنيفة فيهم مسيلمة فقال: اي حممد! إن جعلت ِل اْلمر بعدك آمنت بك « 3»وقدم وفد 

لو »وصدقتك، ويف يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جريدة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
ولن تعدو أمر هللا فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك هللا، « ! 4»ا ما أعِطيتكه« 4»سألتين هذه اجلريدة 

أان انئم « 6»بينا »، وذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: « الذي أريت« 5»إين ْلراك 
أنفخهما، فنفختهما « 7»رأيت يف يدي سوارين من ذهب فأمهين شأهنما، فأوحي إِّل ]يف املنام أن[ 

 « .: أحدمها العنسي، واآلخر مسيلمة صاحب اليمامةفِطارا، فأولتهما الكذابني
ووفد خوالن « 11»ووفد حمارب « 10»ووفد كندة « 9»ووفد عبس « 8»وقدم وفد غسان 

 ، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قدم عليه الوفود لبس أحسن ثيابه وأمر أحبابه بذلك.« 12»
، واستعمله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأسهم فروة بن مسيك املرادي« 13»وقدم وفد مراد 

على مراد ومذحج. وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد على الصدقات إليهم 
 وكتب هلم كتااب بذلك.

__________ 
 ، ويف اْلصل: سالابن.331/ 3وإنسان العيون  158/ 3( من الِطربي 1)
 اج ِ حبيب بن عمرو، ويف اْلصل: السالمي.ر  -( من الِطربي وإنسان العيون واْلصابة2)
 املغازي وفد بين حنيفة. -وصحيح البخاري 64/ 3والسرية  162/ 3( ذكره يف الِطربي 3)
 ( من صحيح البخاري، ويف اْلصل: فأعِطيتكها.4 -4)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: ال أريد.5)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: هنا.6)
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 ( زيد من الصحيح.7)
 .331/ 3وإنسان العيون  158/ 3يف الِطربي ( ذكره 8)
 .331/ 3( ذكره يف إنسان العيون 9)
 .315/ 3وإنسان العيون  163( ذكره يف الِطربي/ 10)
 .329/ 3وإنسان العيون  163/ 3( ذكره يف الِطربي 11)
 .328/ 3( ذكره يف إنسان العيون 12)
 .66/ 3والسرية  160/ 3( ذكره تفصيال يف الِطربي 13)

(1/387) 

 

وحده فقال « 2»أبو ذر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسجد وهو ]جالس[ « 1»ودخل 
«3: » 
، فقام فركعهما، مث « ركعتان»، قال: وما حتيته اي رسول هللا؟ قال: « اي أاب ذر! إن للمسجد حتية»

فقال: « ! أكثرخري موضوع فمن شاء أقل ومن شاء »قال: إنك أمرتين ابلصالة فما الصالة؟ قال: 
 اي رسول هللا! أي اْلعمال أحب إىل هللا؟ قال:

 إمياان؟ قال:« 4»، قال: فأي املؤمنني أكملهم « إميان ابهلل وجهاد يف سبيله»
، قال: « من سلم املسلمون من لسانه ويده»، قال: فأي املسلمني أفضل؟ قال: « أحسنهم خلقا»

، « جوف الليل الغابر»ال: فأي الليل أفضل؟ قال: ، ق« من هجر السوء»فأّي اهلجرة أفضل؟ قال: 
أغالها »فأي الرقاب أفضل، قال: « : 5»، قال « طول القنوت»قال: فأي الصالة أفضل؟ قال: 

« دمه« 7»، قال: فأي اجلهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق « مثنا وأنفسها عند أهلها« 6»
 ، قال: فما الصوم أفضل؟ قال:« ىل فقري يف سرجهد من مقل إ»، قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: 

أنزهلا هللا عليك أفضل؟ قال: « 8»، قال: فأي آية ]مما[ « فرض جمزي وعند هللا أضعاف كثرية»
، قال: اي رسول هللا! كم النبيون قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نيب، « 9« »آية الكرسي»

، قال: من كان أول اْلنبياء؟ قال: « ثة عشر مجا غفرياثالمثائة وثال»قال: كم املرسلون منهم؟ قال: 
 ، قال: وكان من اْلنبياء« آدم»

__________ 
عن احلسن بن سفيان، وأيضا عنه ذكره  168 -166/ 1( هذا احلديث ذكره بِطوله يف احللية 1)
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ريخ ابن كتاب املواعظ من قسم اْلفعال ابْلحالة على صحيح ابن حبان واحللية وات  -يف كنز العمال
 خمتصرا. 265/ 5عساكر، وأيضا ذكره يف مسند اْلمام أَحد 

 ( زيد من احللية والكنز.2)
 ( من احللية والكنز، ويف اْلصل: وقال.3)
 ( من احللية والكنز، ويف اْلصل: اكمل.4)
 ( وإن هنا تقدما وأتخرا ابلنسبة إىل احللية والكنز.5)
 .( من احللية والكنز، ويف اْلصل: أعالها6)
 ( من احللية والكنز، ويف اْلصل: إهراق.7)
 ( زيد من احللية والكنز.8)
 ( ووردت بعده يف احللية والكنز زايدة يسرية فلرتاج ِ هناك.9)

(1/388) 

 

قال: اي « 1»نعم، خلق هللا آدم بيده ونفخ فيه من روحه مث ]سواه وكلمه قبال، مث ] »مرسال؟ قال: 
وهو إدريس، وهو أول من خط  -آدم وشيث وخنوخ« : 2»نيون أاب ذر! أربعة من اْلنبياء سراي

هود وصاحل وشعيب ونبيك حممد، وأول اْلنبياء آدم « : 3»ونوح؛ وأربعة من العرب  -ابلقلم
بين إسرائيل موسى وآخرهم عيسى، « 1»وآخرهم حممد صلى هللا عليه وسلم، وأول نيب من ]أنبياء[ 

! كم أنزل هللا من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل ؛ قال: اي رسول هللا« وبينهما ألف نيب
على شيث مخسني صحيفة، وعلى إدريس ثالثني صحيفة، ]وأنزل على إبراهيم عشر صحائف، 

؛ قال: « وأنزل التوراة واْلْنيل والزبور والفرقان« 4»وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف[ 
 يم؟اي رسول هللا! فما كانت صحف إبراه

املبتلي املغرور! إين مل أبعثك لتجم ِ الدنيا « 4»كانت أمثاال كلها: أيها امللك ]املسلط[ »قال: 
بعضها على بعض ولكن بعثتك لرتد عين دعوة املظلوم، فإين ال أردها ولو كانت من كافر؛ وعلى 

، وساعة أن يكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه« 4»العاقل ما مل يكن مغلواب ]على عقله[ 
فيها يف صن ِ هللا عز وجل، وساعة خيلو فيها حلاجته من « 5»حياسب فيها نفسه، وساعة يتفكر 

للقلوب « 9»]واستجمام[ « 8»الساعات « 7»؛ فإن هذه الساعة عون لتلك « 6»احلالل 
 ، وعلى العاقل أن يكون« 10»
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__________ 
 ( زيد من الكنز.1)
 سرانيون.( من احللية والكنز، ويف اْلصل: 2)
 ( زيدت الواو بعده يف اْلصل، ومل تكن يف احللية والكنز فحذفناها.3)
 ( زيد من احللية والكنز.4)
 ( من الكنز، ويف اْلصل: تتفكر، ويف احللية: يفكر.5)
 ليست فيهما.« للقلوب»( يف احللية والكنز: املِطر واملشرب، والعبارة من هنا إىل 6)
 كذا.  -( يف اْلصل: لك7)
 ، ويف اْلصل: الساعة.25ن اجلواهر السنية حملمد العاملي ( م8)
 ( كان هنا يف اْلصل بياض قدر إصبعني فمألانه من اجلواهر.9)
 ( من اجلواهر، ويف اْلصل: القلوب.10)

(1/389) 

 

، فإنه من حسب كالمه من عمله « 2»، مقبال على شأنه، حافظا للسانه « 1»بصريا بزمانه « 1»
ما يعنيه؛ وعلى العاقل أن يكون طالبا لثالث: مرمة ملعاش، وتزود ملعاد، وتلذذ يف قل كالمه إال في

 ؛ وقال: اي رسول هللا! فما كانت صحف موسى؟« غري حمرم
كانت عربا كلها: عجبت ملن أيقن ابملوت مث يفرح، وعجبت ملن أيقن ابلقدر مث ينصب، »قال: 

، قال: هل أنزل هللا عليك شيئا مما كان يف « مث ال يعمل« 3»وعجبت ملن أيقن ابحلساب ]غدا[ 
ى َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى« 3»اي أاب ذر! ]تقرأ[ »صحف إبراهيم وموسى؟ قال:   -َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ

، قال: زدين، قال: « أوصيك بتقوى هللا فإنه زين ْلمرك»، قال: اي رسول هللا! أوصين، قال: « اآلية
وعون لك على أمر دينك، وإايك « 4»ت فإنه مِطردة للشيِطان ]عنك[ عليك بِطول الصم»

، « أحب املساكني وجمالستهم»، قال: زدين، قال: « والضحك فإنه مييت القلوب ويذهب نور الوجه
 ، قال:« قل احلق ولو كان مرا»قال: زدين، قال: 

عن الناس ما تعلم من « 5»ليحجزك »، قال: زدين، قال: « ال ختف يف هللا لومة الئم»زدين، قال: 
أن يكون « 8»أاب ذر! كفى للمرء غيا « 7»اي »، مث قال: « عليهم فيما أتيت« 6»نفسك وال جتد 

هلم ما هو فيه، ويؤذي جليسه « 9»فيها خصال: يعرف من الناس ما جيهل من نفسه، ويتجسس 
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 ،« 10»فيما ال يعنيه، اي أاب ذر! ال عقل كالتدبري 
__________ 

 ن احللية والكنز، ويف اْلصل: يصري لزمانه.( م1 -1)
 ( من احللية والكنز، ويف اْلصل للسان.2)
 ( زيد من احللية والكنز.3)
 ( زيد من الكنز.4)
 ( يف اْلصل: ال حيجزك؛ ويف الكنز: لريدك، ويف احللية: يردك.5)
 ( من الكنز واحللية، ويف اْلصل: ال جتر.6)
 ن أن يكون: أال.( زيد قبله يف اْلصل: ال، وميك7)
 ( يف الكنز واحللية: عيبا.8)
 ( يف اْلصل: يتجسسه.9)
 ( من الكنز واحللية، ويف اْلصل: كالدبري.10)

(1/390) 

 

 « .2« »، وال حسب كحسن اخللق« 1»وال ورع كالكف 
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه سرية إىل اليمن يف شهر رمضان، قال: اي رسول هللا!  « 3»مث بعث 

إذا نزلت بساحتهم فال تقاتلهم حىت يقاتلوك، فإن قاتلوك فال تقاتلهم حىت »أصن ِ؟ قال:  كيف
، فإذا أتيتهم « 5»تروهم أانة « 5»يقتلوا منكم قتيال، فإن قتلوا منكم قتيال فال تقاتلوهم حىت « 4»
وا: نعم، هل لكم أن خترجوا من أموالكم صدقة فرتدوهنا على فقرائكم، فإن قال« : 7»فقل هلم « 6»

« فال تبغ منهم غري ذلك؛ وْلن يهدي هللا على يديك رجال واحدا خري لك مما طلعت عليه الشمس
. 

« 8»ونزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال َيْسَتِوي اْلقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمجاِهُدوَن 
هللا عليه وسلم! إين أحب اجلهاد يف  رسول هللا صلى« 9»فجاء عبد هللا بن أم مكتوم فقال: ]اي[ 

 سبيل هللا ولكن يب ما ترى، قد ذهب بصري، قال زيد بن اثبت:
 « .غري أوِل الضرر»مث قال « : 11»فخذه على فخذي حىت خشيت أن ترضها « 10»فثقلت 

 من ْنران فكتب هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتااب صاحلهم« 12»وقدم العاقب والسيد 
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__________ 
 ( من الكنز واحللية، ويف اْلصل: كالف.1)
 ( من الكنز واحللية، ويف اْلصل: خلقه.2)
 خمتصرا. 286/ 3أبطول مما هنا، وأمل به يف إنسان العيون  1079/ 3( ذكره يف املغازي 3)
 كذا.  -( من املغازي، ويف اْلصل: كيت4)
 املغازي: ترهم أانة.( يف اْلصل: يردهم إايه، والتصحيح بناء على ما يف 5 -5)
 ( يف اْلصل: أتيتم.6)
 ( ولعل هذا السياق اعتوره هنا بعض خرم وورد بتمامه يف املغازي فراجعها.7)
 .95آية  4( سورة 8)
حيث سبق هذا احلديث مبثل ما هنا، وقد سبق يف التفسري  184/ 5( زيد من مسند اْلمام أَحد 9)

 من صحيح البخاري معناه.
 كذا.  -ويف اْلصل فتعلت( من املسند، 10)
 كذا.  -( من املسند، ويف اْلصل: يرضها11)
حيث سيقت قصة وفد ْنران، وأيضا سيقت يف  414/ 1( ذكرمها يف مسند اْلمام أَحد 12)

 .4/ 3، وراج ِ أيضا هامش إنسان العيون 398/ 5املسند 

(1/391) 

 

ما « 2»نعِطه « 1»لينا رجال أمينا فهو يف أيديهم إىل اليوم، وقاال: اي رسول هللا! ابعث ع -عليه
، فاستشرف هلا الناس « ْلبعثن إليكم رجال أمينا حق أمني»سألتنا، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
« 4»هرقل، فاختلف كنانة « 4»عامر الراهب عند « 3»فبعث أاب عبيدة بن اجلراح؛ ومات ]أبو[ 

برسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكنانة « 6»ي يف مرياثه، فقض« 5»بن عبد ايليل وعلقمة بن عالثة 
 بن عبد ايليل.

وافدا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قومه، فبعث معه رسول « 7»وقدم اْلشعث بن قيس 
 البياضي إىل البحرين ليأخذ منهم الصدقات.« 8»هللا صلى هللا عليه وسلم زايد بن لبيد 

م ِ أصحابه إذ طل ِ عليهم رجل شديد بياض « 9»لم قاعد وبينما رسول هللا صلى هللا عليه وس
الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منهم أحد، حىت جلس إىل نيب هللا 
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، مث قال: اي « 10»على فخذه « 10»صلى هللا عليه وسلم فوض ِ ركبته إىل ركبته ووض ِ كفه 
د أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وتقيم الصالة أن تشه»حممد! أخربين عن اْلسالم؟ قال: 

، قال: صدقت! فعجب املسلمون « وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استِطعت إليه سبيال
أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم »منه يسأله ويصدقه؛ مث قال: أخربين عن اْلميان، قال: 

أن « : »11»، قال: صدقت؛ قال: أخربين عن اْلحسان، ]قال[ « رهاآلخر والقدر كله خريه وش
 تعبد هللا

__________ 
 ، ويف اْلصل: أمنا.414/ 1( من املسند 1)
 ( يف اْلصل: نعِطيه.2)
 حيث ذكر موته وما تعقبه. 163/ 3( زيد من الِطربي 3)
 من الِطربي.مصحفا عما أثبتناه تصحيحا  -( وق ِ يف اْلصل: هم قل ما اختلف كتابه4 -4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عالة.5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فعصى.6)
 .68/ 3والسرية  162/ 2( ذكره يف الِطربي 7)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: الوليد.8)
 ( يف اْلصل: قاعدا، وهذا احلديث مشهور قد ورد ذكره يف كتب اْلحاديث كلها.9)
 .51/ 1لتصحيح بناء على مسند اْلمام أَحد ( يف اْلصل: إىل ركبته، وا10 -10)
 ( زيد من املسند.11)

(1/392) 

 

ما املسؤول عنها أبعلم »؛ قال: فأخربين عن الساعة، قال: « كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك
 ، قال:« 2»، قال: فأخربين عن أمارهتا « من السائل« 1»]با[ 

، قال: مث انِطلق « يف البنيان« 5»العراة يتِطاولون « 4»اة وأن ترى احلف« 3»أن تلد اْلمة ربتها »
 « .هذا جربيل، أاتكم يعلمكم دينكم»فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فأذن يف الناس أنه خارج، فقدم « 6»مث إن النيب صلى هللا عليه وسلم أراد أن حيج حجة الوداع 
 صلى هللا عليه وسلم، حىت أتى ذا احلليفة فولدت املدينة بشر كثري كلهم يلتمس أن أيمت برسول هللا
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أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر فأرسلت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كيف أصن ِ؟ « 7»
مث صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف « . بثوب وأخرى« 8»اغتسلي، واستثفري »قال: 

فلما استوت به « 10»، مث ركب القصواء « 9»املسجد وأمر ببدنة أن تشعر وسلت عنها الدم 
« 11»انقته على البيداء أهّل، وإن بني يديه وخلفه وعن ميينه ويساره من الناس ما بني راكب وماش 

، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أظهرهم، فأهّل: لبيك! اللهم لبيك! ال شريك لك لبيك! إن 
أهل الناس معه، فمنهم من أهل مفردا ومنهم من أهل احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك؛ و 

قاران، حىت قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة من الثنية، فلما دخل مكة توضأ إىل الصالة مث 
 دخل من ابب بين شيبة، فلما أتى احلجر

__________ 
 ( زيد من املسند.1)
 ، ويف اْلصل: أمارهتا.52/ 1( من املسند 2)
 ند، ويف اْلصل: ربا.( من املس3)
 ( من املسند، ويف اْلصل: اجلفاة.4)
 ( من املسند، ويف اْلصل: يتكاولون.5)
/ 3، وراج ِ أيضا إنسان العيون 1388/ 3( ذكرها يف الِطربي والسرية ولكن السياق للمغازي 6)

 حجة النيب صلى هللا عليه وسلم من كتاب املناسك. -، وأغلب السياق لصحيح مسلم355
 ن الصحيح، ويف اْلصل: ولدت.( م7)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: استندي.8)
 .1090/ 3واملغازي  332/ 5( وأيضا راج ِ سنن البيهقي 9)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: القصوى.10)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: ماشي.11)

(1/393) 

 

ُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم « 1»استلمه، ورمل ثالاث ومشى أربعا، مث تقدم إىل مقام إبراهيم ]فقرأ[  َواختَِّ
ُمَصلًّى وجعل املقام بينه وبني البيت وصلى ركعتني، قرأ فيهما ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد وُقْل اي أَي َُّها اْلكاِفُروَن، 

َة مث رج ِ إىل الركن فاستلمه؛ مث خرج من الباب إىل الصفا، فلما رقى على الصفا قرأ ِإنَّ الصَّفا َواْلَمْروَ 
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 ؛ فلما رقى عليها ورأى البيت استقبل القبلة وقال:« أبدأ مبا بدأ هللا»ِمْن َشعائِِر اَّللَِّ وقال: 
ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، ال إله إال هللا »

فلما نزل ]إىل[ قال ذلك ثالث مرات؛  -وحده، أْنز وعده، ونصر عبده، وهزم اْلحزاب وحده
انصبت قدماه يف بِطن الوادي خب، حىت إذا صعد مشى، فلما أتى املروة « 2»املروة حىت « 1»

صعد عليها وفعل عليها ما فعل على الصفا؛ حىت إذا كان آخر طواف على املروة فقال: لو 
استقبلت ما استدبرت مل أسق اهلدي وجلعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل 

، فقال سراقة ابن مالك بن جعشم: اي رسول هللا! لعامنا هذا أو لألبد؟ فشبك « ليجعلها عمرةو 
 « .ال، بل لألبد -مرتني -دخلت العمرة يف احلج»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أصابعه وقال: 

فاطمة قد لبست ثياب صبغ واكتحلت، فأنكر ذلك عليها « 3»وقدم علّي من اليمن فوجد 
؟ قال: « مب فرضت احلج« : »4»ت: أيب أمرين بذا! مث قال النيب صلى هللا عليه وسلم ]لعلي[ فقال

 قلت: اللهم! إين أهل مبا أهل به رسولك. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
، فكان اهلدي الذي قدم به علي بن أيب طالب من اليمن والذي أتى به « فإن معي اهلدي فال حتل»

هللا عليه وسلم مائة، فحل الناس وقصروا إال النيب صلى هللا عليه وسلم ومن كان معه النيب صلى 
 « .5»]هدي[ 

 بن أيب وقاص فدخل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فبكى سعد فقال له« 6»واعتل سعد 
__________ 

 ( زيد من الصحيح.1)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: فلما.2)
 ْلصل: فوجدت.( من الصحيح، ويف ا3)
 .278( زيد من الدرر البن عبد الرب 4)
 ( زيد من الصحيح.5)
ابب مرياث البنات من كتاب الفرائض،  -( واعتالل سعد قد أمل به البخاري يف الصحيح6)

 والواقدي يف
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فقال: خشيت أن أموت ابْلرض اليت هاجرت « . 1« »]ما يبكيك[ » النيب صلى هللا عليه وسلم: 
ثالاث، فقال:  -« اللهم اشف سعدا»ا كما مات سعد بن خولة! فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: منه

اي رسول هللا! إن ِل ماال كثريا، وأنعما، ومورثيت بنت ِل واحدة، أفأوصي مباِل كله؟ قال: ال، قال: 
دقة الثلث، والثلث كثري، إنك إن صدقت مالك ص»، قال: الثلث؟ قال: « ال»فالنصف؟ قال: 

، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وما أتكل امرأتك من طعامك صدقة، وأن تدع أهلك خبري « 2»
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، اللهم! أمض ْلصحايب هجرهتم وال تردهم على « 3»]خري[ 
، لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]أن مات مبكة[ « أعقابم

«4» . 
إىل مىن وأهّل الناس ابحلج، فصلى بم الظهر والعصر واملغرب « 5»]فلما كان يوم الرتوية توجهوا[ 

والعشاء والصبح مبىن مث مكث قليال حىت طلعت الشمس، وأمر بقبة له فضربت له بنمرة، مث سار 
م كما كانت أنه واقف عند املشعر احلرا« 6»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال تشك قريش ]إال[ 

فوجد « 8»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت جاء عرفة « 7»قريش تصن ِ يف اجلاهلية، فجاز 
فرحلت له، « 9»له بنمرة فنزل با، حىت إذا زاغت الشمس أمر ابلقصواء « 6»القبة ]قد ضربت[ 

حرام   إن دماءكم وأموالكم عليكم»بِطن الوادي خِطب الناس وقال يف خِطبته: « 10»فلما ]أتى[ 
 كحرمة يومكم هذا يف

__________ 
 .168/ 1، واْلمام أَحد يف مسنده 1115/ 3املغازي  -

 ( زيد الستقامة العبارة.1)
 ( من املسند، ويف اْلصل: صدقت.2)
 ( زيد من املسند.3)
 ( زيد من صحيح البخاري.4)
 ( زيد من صحيح مسلم، ويستأنف من هنا سياقه.5)
 ( زيد من صحيح مسلم.6)
 يف اْلصل: فجاء، ويف الصحيح: فأجاز. (7)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: العرفة.8)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: ابلقصوى.9)
 « .فأتى»( زيد من الصحيح غري أنه هناك 10)
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شهركم هذا يف بلدكم هذا! أال! كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اجلاهلية 
 يف النساء فإنكم أخذَتوهن أبمان هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولكم موضوعة؛ فاتقوا هللا

عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضراب غري مربح، وهلن عليكم 
رزقهن وكسوهتن ابملعروف؛ وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به: كتاب هللا، وأنتم 

؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال أبصبعه « فماذا أنتم قائلونتسألون عين 
مث أذن وأقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر « ! اللهم اشهد»إىل السماء: « 1»السبابة يرفعها 

إىل الصخرة وجعل « 2»بِطن القصواء « 2»ومل يصل بينهما شيئا، مث ركب حىت أتى املوقف فجعل 
حىت غربت الشمس  -واملسلمون معه -بني يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا« 3»جبل املشاة 

صلى هللا عليه وسلم « 4»وذهبت الصفرة قليال. مث أردف أسامة بن زيد خلفه ودف ِ ]رسول هللا[ 
أيها الناس السكينة! كلما أتى جبال من »الزمام ويقول بيده اليمىن: « 5»شفق للقصواء « 5»وقد 

، فلما أتى املزدلفة صلى با املغرب والعشاء أبذان واحد « حىت تصعد« 6»ى هلا قليال اجلبال أرخ
وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئا، مث اضِطج ِ حىت طل ِ الفجر وصلى الفجر حني تبني له الصبح أبذان 

زل حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة ودعا وكرب وهلل، مث مل ي« 7»وإقامة، مث ركب القصواء 
حىت أتى حمسر « 8»واقفا حىت أسفر جدا، مث دف ِ قبل أن تِطل ِ الشمس، وأردف الفضل بن عباس 

 خترج إىل« 9»فسلك الِطريق الوسِطى اليت 
__________ 

 ( من صحيح مسلم، ويف اْلصل: يرفعهما.1)
 ( يف اْلصل: ابطن القصوى، والتصحيح بناء على الصحيح.2 -2)
 شا.( من الصحيح، ويف اْلصل: امل3)
 ( زيد من الصحيح.4)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: شق للقصوى.5 -5)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: فقيال.6)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: القصوى.7)
 ( ويف الصحيح هنا زايدة فراجعه.8)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: الذي.9)
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رب م ِ كل حصاة، رماها من بِطن الوادي اجلمرة الكربى، فلما أتى اجلمرة رماها بسب ِ حصيات يك
وستني بدنة بيده، مث أعِطى عليا « 2»فنحر ثالاث « 1»مبثل حصى اخلذف، مث انصرف إىل املنحر 

فجعلت يف قدر فِطبخت، فأكال « 3»فنحر ما غرب منها وأشركه يف هديه، وأمر من كل بدنة ببضعة 
فأتى البيت فِطاف « 4»عليه وسلم القصواء من حلمها وشراب من مرقها، مث ركب رسول هللا صلى هللا 

، فناولوه « الناس لنزعت معكم« 5»اي بين عبد املِطلب انزعوا، فلوال أن يغلبكم »الزايرة، مث قال: 
؛ مث رج ِ صلى هللا عليه وسلم إىل مىن وصلى الظهر با مث أقام با « 6»دلوا من زمزم فشرب منه 

ذي « 7»نة حىت دخلها واملسلمون معه فأقام ابملدينة ]بقية[ أايم مىن، مث ودع البيت وخرج إىل املدي
 احلجة واحملرم وبعض صفر.

 
 ذكر وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ثنا عبد هللا بن املبارك أان معمر عن يونس عن « 8»أخربان أبو يعلى حدثنا أَحد بن مجيل املروزي 
ا هم يف صالة الفجر يوم اْلثنني وأبو بكر بينم« 9»الزهري أخربين أنس بن مالك أن املسلمني 

يصلي هلم مل يفجأهم إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد كشف سرت حجرة عائشة فنظر إليهم 
الصف وظن أن رسول « 10»وهم صفوف يف صالهتم، مث تبسم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل 

 هللا صلى هللا عليه وسلم يريد أن خيرج إىل الصالة،
__________ 

 ( من الصحيح، ويف اْلصل: الصخرة.1)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: ثالثة.2)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: بضعة.3)
 ( يف اْلصل: القصوى.4)
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: تغلبكم.5)
 ( وإىل هنا انتهى سياق الصحيح من حديث جابر.6)
 .188/ 3( زيد من سياق الِطربي 7)
  تعجيل املنفعة وهو ممن روى عن ابن املبارك.( ذكره ابن حجر يف8)
مرض النيب صلى هللا عليه وسلم ووفاته من كتاب املغازي، ويف اْلصل:  -( من صحيح البخاري9)
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 املسلمون، وهذا احلديث قد رواه البخاري ابللفظ الذي هنا.
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: ليصلي.10)

(1/397) 

 

صالهتم فرحا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني رأوه، فأشار إليهم وهّم املسلمون أن يفتتنوا يف 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن اقضوا صالتكم، مث دخل احلجرة وأرخى السرت بينه وبينهم وتويف 

 اليوم.« 1»يف ذلك 
صفر  قال: أول ما اشتكى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ذلك يوم اْلربعاء لليلتني بقيتا من

وهو يف بيت ميمونة حىت أغمي عليه من شدة الوج ِ، فاجتم ِ عنده نسوة من أزواجه والعباس « 2»
 «بن عبد املِطلب وأم سلمة ]وأمساء[ 

بنت عميس اخلثعمية وهي أم عبد هللا بن جعفر وأم الفضل بنت احلارث وهي أخت ميمونة، 
من »ه فلدوه وهو مغمر، فلما أفاق قال: فتشاوروا يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أغمي علي

 -« عمل نساء جئن من ههنا« 4»؟ ]قالوا: اي رسول هللا! عمك العباس، قال: هذا[ « فعل يب هذا
وأشار إىل أرض احلبشة، فقالوا: اي رسول هللا! أشفقن أن يكون بك ذات اجلنب، فقال رسول هللا 

ال يبقني أحد يف الدار إال لد إال »، مث قال: « الداءما كان هللا ليعذبين بذلك »صلى هللا عليه وسلم: 
 « .العباس

فلما ثقل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم العلة استأذنت عائشة أزواجه أن َترضه يف بيتها فأذن هلا 
، فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني رجلني ختط رجاله يف اْلرض: بني عباس وعلي، « 5»

أهريقوا علّي من سب ِ قرب مل « : »6»، فلما دخل بيتها اشتد وجعه فقال حىت دخل بيت عائشة
، فأجلسوه يف خمضب حلفصة مث صب عليه من تلك « إىل الناس« 7»حتلل أوكيتهن لعلي أعهد 

 القرب حىت جعل يشري إليهن بيده أن قد فعلنت، مث
__________ 

 .98/ 3( وراج ِ أيضا السرية 1)
نسبة إىل الواقدي، وأغلب السياق حلديث أمساء بنت عميس  188/ 3( وقد ذكره يف الِطربي 2)

 .67/ 3وراج ِ، أيضا السرية  438/ 6وقد ساقه اْلمام أَحد يف مسنده 
 ( زيد وال بد منه.3)
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 ( زيد من الِطربي.4)
 م ِ اختالف اْلقوال. 456/ 3( قد بسط ذلك كله يف إنسان العيون 5)
 .( من إنسان العيون، ويف اْلصل: قال6)
 كذا، ولفظ املسند: لعلي أسرتيح فأعهد.  -، ويف اْلصل: أعبد151/ 6( من مسند اْلمام أَحد 7)

(1/398) 

 

 فأغمي عليه مث أفاق قال:« 1»، ففعلوا فذهب لينوء « ضعوا ِل يف املخضب ماء»قال: 
ى أصل»ففعلوا، مث ذهب لينوء فأغمي عليه فأفاق وقال: « « . 2»ضعوا ِل يف املخضب ]ماء[ »

؟ قالوا: ال اي رسول هللا وهم ينتظرونك، والناس عكوف ينتظرون رسول هللا صلى هللا « الناس بعد
، فقالت عائشة: اي « مروا أاب بكر أن يصلي ابلناس»عليه وسلم ليصلي بم العشاء اآلخرة، فقال: 

، مث « صلي ابلناسمروا أاب بكر ي»رسول هللا! إن أاب بكر رجل رقيق وإنه إذا قام مقامك بكى، فقال: 
أرسل إىل أيب بكر فأاته الرسول فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمرك أن تصلي ابلناس، 

فقال أبو بكر: اي عمر! صل ابلناس! فقال: أنت أحق، إمنا أرسل إليك رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم، فصلى بم أبو بكر تلك اْلايم.

ليه وسلم من نفسه خفة فخرج لصالة الظهر بني العباس وعلي وقال مث وجد رسول هللا صلى هللا ع
، فكان أبو بكر يصلي بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو « أجلساين عن يساره»هلما: 

، مث وجد خفة صلى هللا عليه وسلم فخرج فصلى خلف « 3»جالس والناس يصلون بصالة أيب بكر 
والذي » قام وهو عاصب رأسه خبرقة حىت صعد املنرب مث قال: قاعدا يف ثوب واحد مث« 4»أيب بكر 

إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار »، مث قال: « نفسي بيده! إين لقائم على احلوض الساعة
فذرفت عيناه وبكى وقال: أبيب وأمي! نفديك آبابئنا « 5»، فلم يفِطن لقوله إال أبو بكر « اآلخرة

إن أمّن الناس علي يف بدنه »فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « ! 6»النا وأمهاتنا وأنفسنا وأمو 
 ودينه وذات يده أبو بكر، ولو كنت« 7»

__________ 
 .251/ 6كما يف جمم ِ البحار، والسياق هنا للمسند   -( أي ذهب ليقوم جبهد ومشقة1)
 ( زيد من املسند.2)
 .98/ 3أيضا السرية  ، وراج 52ِ/ 2( ذكره يف مسند اْلمام أَحد 3)
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 ( يف اْلصل: أبو بكر.4)
 ( يف اْلصل: أيب بكر.5)
/ 3راج ِ وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم وراج ِ أيضا الِطربي  -( رواه الدارمي يف مقدمة سننه6)

192. 
: نفسه، والسياق هنا قريب منه، وراج ِ أيضا 270/ 1( يف اْلصل: يديه، ويف مسند اْلمام أَحد 7)

 .192 /3الِطربي 

(1/399) 

 

كل خوخة يف املسجد إال « 1»متخذا خليال ال ختذت أاب بكر خليال ولكن أخوة اْلسالم، سدوا 
 ، مث نزل ودخل البيت وهي آخر خِطبة خِطبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.« خوخة أيب بكر

أن وجهه فلما كان يوم اْلثنني كشف الستارة من حجرة عائشة والناس صفوف خلف أيب بكر وك
« 2»ورقة مصحف فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأشار إليهم أن مكانكم وألقى السجف 

 خلون من شهر ربي ِ اْلول.« 3»وتويف آخر ذلك اليوم، وكان ذلك اليوم الثنيت عشرة 
تويف رسول هللا صلى هللا عليه « : 4»وكان مقامه ابملدينة عشر حجج سواء، وكانت عائشة تقول 

م يف بييت ويومي وبني سحري وحنري، وكان أحدان يدعو بدعاء إذا مرض فذهبت أعوذ فرف ِ وسل
ومر عبد الرَحن ابن أيب بكر ويف يده جريدة « ! الرفيق اْلعلى« 5»رأسه إىل السماء وقال: يف 

« 6»خضراء رطبة فنظر إليه، فظننت أن له با حاجة فأخذهتا فمضغت رأسها مث دفعتها إليه فاسنت 
ا مث انولنيها وسقِطت من يده، فجم ِ هللا بني ريقي وريقه يف آخر يوم من الدنيا وأول يوم من ب

 اآلخرة.
أبو بكر يف انحية املدينة فجاء فدخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مسجى، « 7»وكان 

وأمي! طبت  فوض ِ فاه على جبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعل يقبله ويبكي ويقول: أبيب
 «8»حيا وطبت ميتا! فلما خرج ومر بعمر بن اخلِطاب وعمر يقول: ]ما[ 

__________ 
 ( من املسند، ويف اْلصل: سروا، وزيد بعده يف املسند: عين.1)
 .110/ 3( رواه يف املسند 2)
/ 3( يف اْلصل: الثين عشرة، وراج ِ االختالف يف يوم وفاته صلى هللا عليه وسلم يف الِطربي 3)
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197. 
 .197/ 3والِطربي  48/ 6( راج ِ مسند اْلمام أَحد 4)
 ( يف الِطربي: بل.5)
 ( من املسند، ويف اْلصل: فاسرت.6)
 .199و  197/ 3والِطربي  468/ 3والِطربي  468/ 3( راج ِ إنسان العيون 7)
 ( زيد وال بد منه.8)

(1/400) 

 

وكانوا قد رفعوا « ! 1»افقني وخيزيهم مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال ميوت حىت يقتل املن
رؤسهم ملا رأوا أاب بكر فقال أبو بكر لعمر: أيها الرجل! ارب ِ على نفسك، فإن رسول هللا صلى هللا 

ُْم َميُِّتوَن  ، وقال: َوما َجَعْلنا لَِبَشٍر ِمْن « 2»عليه وسلم قد مات، أمل تسم ِ هللا يقول: ِإنََّك َميٌِّت َوِإهنَّ
فَ ُهُم اخْلاِلُدوَن، مث أتى أبو بكر املنرب فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: « 3»ْلَد َأفَِإْن ]ِمَت[ قَ ْبِلَك اخلُْ 

إهلكم الذي تعبدونه فإن إهلكم قد مات، وإن كان إهلكم الذي يف « 4»أيها الناس! إن كان حممد 
ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد خَ  َلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َأفَِإْن ماَت َأْو قُِتَل السماء فإن إهلكم مل ميت، مث تال َوما حُمَمَّ

ُتْم َعلى َأْعقاِبُكمْ   حىت ختم اآلية؛ وقد استيقن املؤمنون مبوت حممد صلى هللا عليه وسلم. -انْ َقَلب ْ
وقد كان لعبد املِطلب بن هاشم من اْلوالد ستة عشر ولدا: عشرة ذكور، منهم تسعة عمومة رسول 

من اْلانث عمات « 5»وسلم وواحد والد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وست  هللا صلى هللا عليه
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

الذكور منهم: عبد هللا بن عبد املِطلب والد رسول هللا صلى هللا عليه « 6»فأما أوالد عبد املِطلب 
عبد املِطلب، وضرار بن  وسلم، والزبري بن عبد املِطلب، وأبو طالب بن عبد املِطلب، والعباس ابن

عبد املِطلب، وَحزة بن عبد املِطلب، واملقوم بن عبد املِطلب، وأبو هلب بن عبد املِطلب، واحلارث 
 بن عبد املِطلب.« 7»بن عبد املِطلب، والغيداق 

فأما عبد هللا والد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يكن له ولد غري رسول هللا صلى هللا عليه 
 والوسلم ال ذكر 

__________ 
 ( يف اْلصل: جيزيهم.1)
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 .30آية  39( سورة 2)
 .34آية  21( زيد من القرآن الكرمي سورة 3)
 ( يف اْلصل: حممدا.4)
 ( يف اْلصل: ستة.5)
ذكر أعمامه صلى هللا عليه وسلم م ِ نقل اختالف العلماء  316/ 1( وقد ورد يف مسط النجوم 6)

 حول عددهم فراجعه.
 يف اْلصل: الغرياق.( من السمط، و 7)

(1/401) 

 

 أنثى، وتويف قبل أن يولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وفرساهنا من املبارزين، « 1»من أجلة القريش « 1»وأما الزبري بن عبد املِطلب فكنيته أبو الِطاهر، 

 « .3»يقول الشعر فيجيد « 2»وكان متعاملا 
بد مناف، وكان هو وعبد هللا والد رسول هللا صلى بن عبد املِطلب فإن امسه ع« 4»وأما أبو طالب 

هللا عليه وسلم ْلم واحدة وكان أبو طالب وصى عبد املِطلب البنه يف ماله بعده ويف حفظ رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وبعده على من كان يتعهده عبد املِطلب يف حياته؛ ومات أبو طالب قبل أن 

 إىل املدينة بثالث سنني وأربعة أشهر. يهاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فكنيته أبو الفضل، وكان إليه السقاية وزمزم يف اجلاهلية، فلما افتتح رسول هللا « 5»وأما العباس 

صلى هللا عليه وسلم مكة دفعها إليه يوم الفتح وجعلها إليه؛ ومات العباس بن عبد املِطلب سنة 
 اثنتني وثالثني يف خالفة عثمان بن عفان.

 أما ضرار فإنه كان يقول الشعر وجييده، ومات قبل اْلسالم وال عقب له.و 
وأما َحزة فكنيته أبو ليلى، وقد قيل: أبو عمارة، واستشهد يوم أحد، قتله وحشي بن حرب موىل 

جبري بن مِطعم يف شوال سنة ثالث من اهلجرة، وكان َحزة أكرب من النيب صلى هللا عليه وسلم 
 بسنتني.

 «فكان من رجاالت وأما املقّوم
 قريش وأشدائها، هلك قبل اْلسالم ومل يعقب.

__________ 
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( يف اْلصل: بن جلة القرشيني، والتصحيح مما مضى من أول هذا الكتاب يف نسبة ذكر سيد 1 -1)
 ولد آدم.

 ( يف اْلصل: يتعاملا.2)
 ( يف اْلصل: فيجري.3)
 .342 -331/ 1( وقد استوعب خربه يف مسط النجوم 4)
 .331 -322/ 1( وقد استقصى خربه يف مسط النجوم 5)
 خِطأ، وقد مر من قبل. -( يف اْلصل: رجاالن6)

(1/402) 

 

هلب جلماله، وكان « 2»، وإمنا كين أاب « 1»وأما أبو هلب فإن امسه عبد العزى وكنيته أبو عتبة 
 ىل أن مات عليه.أحول، يعادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بني عمومته ويظهر له حسده إ

امسه كنيته، وهو ممن شهد حفر زمزم م ِ عبد  -وهو أكرب ولد عبد املِطلب -« 3»وأما احلارث 
 املِطلب قدميا.

 فإنه كان من أسد قريش وأجالدها، ومات قبل الوحي ومل يعقب.« 4»وأما الغيداق 
ملِطلب، والبيضاء وأما بنات عبد املِطلب فإن إحداهن عاتكة بنت عبد املِطلب، وأميمة بنت عبد ا

 بنت عبد املِطلب.« 5»وهي أم حكيم، وأروى بنت عبد املِطلب، وصفية بنت عبد املِطلب، وبرة 
 فإهنا كانت عند أيب أمية بن املغرية املخزومي.« 6»وأما عاتكة 

 اْلسدي.« 7»وأما أميمة فإهنا كانت عند جحش بن رائب 
 حبيب بن عبد مشس. بن ربيعة بن« 8»وأما البيضاء فإهنا كانت عند كريز 

 فكانت عند العوام بن خويلد بن أسد.« 9»وأما صفية 
__________ 

 أن ْليب هلب من اْلوالد ثالثة ذكور وعد منهم عتبة. 349/ 1( وقد ذكر يف مسط النجوم 1)
 ( يف اْلصل: أبو.2)
 فراجعه. 342/ 1( وقد بسط ترمجته يف السمط 3)
 نا.أبقل مما ه 352/ 1( ذكره يف السمط 4)
 ، ويف اْلصل: وبرة.30/ 8وطبقات ابن سعد  358/ 1( من السمط 5)
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 .29/ 6والِطبقات  353/ 1( وراج ِ أيضا السمط 6)
 ، ويف اْلصل: رابب.31/ 8والِطبقات  539/ 1( من السمط 7)
 .30/ 8والِطبقات  353/ 1خِطأ، وراج ِ أيضا السمط  -( بامش اْلصل: كبري8)
 .27/ 8والِطبقات  360/ 1( وراج ِ أيضا السمط 9)

(1/403) 

 

 عند عبد اْلسد بن هالل املخزومي.« 1»وأما برة فإهنا ]كانت[ 
 فكانت عند عمري بن عبد مناف بن قصي.« 2»وأما أروى 

ومل يسلم من عمات النيب صلى هللا عليه وسلم إال صفية، وهي والدة الزبري بن العوام، وتوفيت صفية 
 جيب أن يعلم من ذكر عمات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فهذا ما -يف خالفة عمر بن اخلِطاب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزوج خدجية بنت « 3»وأما نساء 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة مبكة قبل الوحي ورسول هللا صلى هللا عليه 

بن عبد هللا بن عمر ابن « 4»ة، وكانت خدجية قبله حتت عتيق بن عائذ وسلم ابن مخس وعشرين سن
 خمزوم، وولد له منها أوالده إال إبراهيم، وتوفيت خدجية مبكة قبل اهلجرة.

مث تزوج بعد موت خدجية سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد مشس بن عبدود ابن نصر بن مالك بن 
بن زيد بن عمرو بن لبيد بن خراش بن عامر بن  حسل بن عامر بن لؤي، وأمها الشموس بنت قيس

بن عدي بن النجار؛ خِطبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل عمها وقدان بن عبد مشس « 5»غنم 
، وكانت قبل ذلك حتت السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو من بين عامر بن لؤي، « 6»

مها لعائشة وقالت: ال أريد مثل ما تريد ، وهي اليت وهبت يو « 7»ثقيلة ثبِطة « 7»وكانت امرأة 
 سودة سنة مخسني.« 8»النساء، وتوفيت 

__________ 
 ( زيد وال بد منه.1)
 .28/ 8والِطبقات  356/ 1( وراج ِ أيضا السمط 2)
( وقد اطرد ذكرهن يف كتب السري والِطبقات والرجال والتاريخ ابستيعاب يغنينا عن التعليق 3)

 عليهن.
 ، ويف اْلصل: عائد.365/ 1م ( من مسط النجو 4)
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 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: غتم.5)
 كذا.  -، ويف اْلصل: جليس157( من مجهرة أنساب العرب 6)
 كذا.  -، ويف اْلصل: نقيلة تبِطه38/ 8( من الِطبقات 7 -7)
 ( يف اْلصل: تويف.8)

(1/404) 

 

قحافة الصديق يف شوال وهي مث تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عائشة بنت أيب بكر بن أيب 
بنت ست، وبىن با وهي بنت تس ِ بعد اهلجرة، وتوفيت عائشة ليلة الثالاثء لسب ِ عشرة ليلة خلت 

، ومل يتزوج « 3»، وصلى عليها أبو هريرة، ودفنت ابلبقي ِ « 2»سب ِ ومخسني « 1»من رمضان سنة 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكرا غريها.

صلى هللا عليه وسلم حفصة بنت عمر بن اخلِطاب يف شعبان، أمها زينب بنت  مث تزوج رسول هللا
بن مجح وكانت قبل ذلك حتت خنيس ابن حذافة بن « 4»مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة 

 قيس، وذلك يف سنة ثالث من اهلجرة، وتوفيت حفصة بنت عمر سنة مخس وأربعني.
ه السنة يف شهر رمضان زينب بنت خزمية بن احلارث مث تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذ

صعصعة اليت يقال هلا: أم « 5»بن عبد هللا بن عمرو بن عبد مناف بن هالل بن ]عامر بن[ 
املساكني، وكانت قبله حتت الِطفيل بن احلارث، وهي أول من حلقت ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من 

 « .6»نسائه 
أمية بن « 7»يه وسلم يف السنة الرابعة من اهلجرة أم سلمة بنت ]أيب[ مث تزوج رسول هللا صلى هللا عل

 املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم، وماتت أم سلمة سنة تس ِ ومخسني.
 بن« 8»مث تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سنة مخس زينب بنت جحش بن رائب 

__________ 
 كذا.  -( يف اْلصل: ست1)
راج ِ لرتمجتها اْلصابة ومسط النجوم  -ْلكثرون إىل أهنا توفيت سنة مثان ومخسني( هذا وذهب ا2)

 والِطبقات.
 مصحفا. -( وق ِ يف اْلصل: ابلتبي 3ِ)
 ، ويف اْلصل: حراقة.56/ 8( من طبقات ابن سعد 4)
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 .82/ 8( زيد من اْلصابة والِطبقات 5)
 وسلم.: وتوفيت يف حياته صلى هللا عليه 382/ 1( ويف مسط النجوم 6)
 .382/ 1والسمط  60/ 8( زيد من الِطبقات 7)
 ، ويف اْلصل: رابب.71/ 8( من الِطبقات 8)

(1/405) 

 

بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية، وكانت قبل ذلك عند زيد « 1»يعمر بن صربة بن مرة بن كبري 
 بن حارثة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتوفيت زينب هذه سنة عشرين.

اصِطفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صفية بنت حيّي بن أخِطب يف سنة سب ِ وهي من بين مث 
إسرائيل، وكانت قبله عند كنانة بن أيب احلقيق، سباها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاصِطفاها 

 « .3»وأعتقها وتزوج با، وماتت صفية بنت حيي سنة مخسني « 2»ممن اصِطفاها « 2»وكانت 
بنت أيب سفيان بن حرب، « 4»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف آخر هذه السنة أم حبيبة مث تزوج 

بن جحش، وكانت أبرض احلبشة م ِ زوجها مهاجرة فمات زوجها « 5»وكانت قبله حتت عبيد هللا 
بن جحش، فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إىل « 5»عبيد هللا 

ها لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان وليها يف تلك الناحية إذ كان سلِطاان ومل النجاشي ليخِطب
، والسلِطان وِل من ال وِل له، وكان الذي توىل اخلِطبة عليها والسعي « 6»يكن وىل بتلك الناحية 

يف أمرها سعيد بن العاص، وكان وليها حينئذ ابلبعد، فخرجت أم حبيبة م ِ جعفر بن أيب طالب من 
 «احلبشة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وماتت أرض

 أم حبيبة سنة أرب ِ وأربعني.
بن اهلرم بن رويبة « 8»وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميمونة بنت احلارث بن حزن بن جبري 

 بن عامر بن صعصعة، وكانت قبله حتت أيب رهم بن عبد« 10»بن عبد هللا « 9»
__________ 

 بقات، ويف اْلصل: كثري.( من الِط1)
 كذا.  -( يف اْلصل: من اصِطفى2 -2)
 راج ِ اْلصابة والِطبقات والسمط. -( وحول اتريخ وفاهتا اختالف3)
 .390/ 1راج ِ مسط النجوم  -( وامسها رملة، وقيل: هند، واْلول أصح4)
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 ، ويف اْلصل: عبد هللا.390/ 1والسمط  68/ 8( من الِطبقات 5)
 خِطأ. -ة( يف اْلصل: الناجي6)
 ( يف اْلصل: مات.7)
 ، ويف اْلصل: حبري.94/ 8( من اْلصابة والِطبقات 8)
 ( من اْلصابة والِطبقات، ويف اْلصل: ربيعة.9)
 ( زيد بعده يف اْلصابة والِطبقات: بن هالل.10)

(1/406) 

 

باس، ، وهي خالة عبد هللا بن ع« 1»العزى من بين عامر بن لؤي، وماتت ميمونة سنة مثان ومثانني 
 ْلن أم عباس أم الفضل أخت ميمونة.

وكانت قبله  -وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار املصِطلقية
سباها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة بين املصِطلق، فصارت  -بن َتيم« 2»عند صفوان 

هللا عليه وسلم وأعتقها؛ وتوفيت جويرية يف  لثابت بن قيس بن الشماس، فاشرتاها رسول هللا صلى
 شهر ربي ِ اْلول سنة ست ومخسني، فصلى عليها مروان بن احلكم.

اجلونية ومل يدخل با، مث طلقها « 3»وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمساء بنت ]النعمان[ 
 وردها إىل أهلها.

 الكالبية، وطلقها قبل أن يدخل با.« 4»وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرة بنت يزيد 
وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكالبية فاستعاذت من رسول 

فاحلقي « 5»تعوذت بعظيم »هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .أبهلك

عمرو القرظية فرأى با بياضا قدر الدرهم مث « 6»رحيانة بنت وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 طلقها ومل يدخل با، فماتت بعد ذلك أبربعة أشهر.

اْلسكندرية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم جارية يقال هلا مارية « 7»وقد أعِطى املقوقس ملك 
 القبِطية، فأولدها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبراهيم ابنه.

__________ 
 ( وحول اتريخ وفاهتا اختالف.1)
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 .389/ 1ومسط النجوم  83/ 8راج ِ اْلصابة والِطبقات  -( وحول هذا االسم اختالف2)
 ( زيد من اْلصابة وراج ِ فيها مزيدا من االختالف حول اجلونية.3)
 اختالفا حول الكالبية. 100/ 8( من اْلصابة، ويف اْلصل: زيد، وراج ِ يف الِطبقات 4)
 اْلصل: تعظيم، وقد مر التعليق عليه. ( يف5)
 : زيد بن.92/ 8( زيد يف الِطبقات 6)
 كذا.  -( يف اْلصل: مالك7)

(1/407) 

 

نسوة: عائشة بنت أيب « 1»وخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الدنيا يوم خرج وعنده تس ِ 
مشس، وأم حبيبة  بكر الصديق، وحفصة بنت عمر بن اخلِطاب، وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد

، وأم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية، « 2»بنت أيب سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش بن رائب 
بن « 3»وميمونة بنت احلارث بن حزن، وجويرية بنت احلارث بن أيب ضرار، وصفية بنت حيي 

 أخِطب.
أسد إال إبراهيم فإنه  وأما أوالد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهم كلهم من خدجية بنت خويلد بن

 من مارية القبِطية.
أوالد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأوهلم عبد هللا وهو أكربهم والِطاهر والِطيب « 4»و ]أما[ 

والقاسم، وقد قيل: إن عبد هللا هو الِطاهر وهو أول مولود ولد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت 
 « .5»ويف، أنزل هللا ِإنَّ شانَِئَك ُهَو اْْلَْبرَتُ قالت قريش: صار حممد أبرت ْلن ابنه ت

وبنات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة رضي هللا عنهن، فأما زينب 
بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أيب العاص بن « 6»

أيب العاص وهي اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وهو  الربي ِ، فولدت له أمامة بنت
 ، وماتت أمامة ومل تعقب.« 7»رافعها على عاتقه فإذا رك ِ وضعها وإذا قام رفعها 

 بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكانت عند عتبة بن أيب هلب.« 8»وأما رقية 
 فلما نزلت تبت يدا أيب هلب فكانت عند عتيبة بن أيب هلب،« 9»وأما أم كلثوم 

__________ 
 ( يف اْلصل: تسعة.1)
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 ( يف اْلصل رابب، وقد مر التعليق عليه.2)
 ( يف اْلصل: حي، وقد مر التعليق عليه.3)
 ( زدانه الستقامة العبارة.4)
 .412 -406/ 1( وراج ِ أيضا مسط النجوم 5)
 .420 -413/ 1( راج ِ أيضا السمط 6)
 منها. 26/ 8راج ِ  -القصة يف طبقاته بعدة طرق ( ذكر ابن سعد هذه7)
 .420/ 1، والسمط 24/ 8( راج ِ الِطبقات 8)
 .421/ 1والسمط  25/ 8( راج ِ الِطبقات 9)

(1/408) 

 

، وحينئذ مل حيرم هللا تزويج املسلمني من نساء املشركني وال حرم على « 1»أمرمها أبومها أن يفارقامها 
 ، مث حرم هللا ذلك على املسلمني واملسلمات.املسلمات أن يتزوجهن املشركون

مث زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رقية بنته عثمان بن عفان ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يومئذ مبكة، وخرجت معه إىل أرض احلبشة، وولدت له هناك عبد هللا بن عثمان وبه يكىن عثمان، مث 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم من بدر، ودفنت ابملدينة، توفيت رقية عند عثمان بن عفان مرج ِ ر 
وذلك أن عثمان استأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف التخلف عند خروجه إىل بدر ملرض ابنته 

 رقية، وتوفيت رقية يوم قدوم زيد بن حارثة العقيلي من قبل يوم بدر.
 بنته أم كلثوم، فماتت ومل تلد.مث زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عثمان بن عفان ا

وزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة علي بن أيب طالب ابملدينة، فولدت من علي احلسن 
 « .3»وأم كلثوم وزينب، ليس لعلي من فاطمة إال اخلمس « 2»واحلسني وحمسنا 

« 5»اته حجر فقتله فزوجها علي من عمر، فولدت لعمر زيدا ورقية، وأما زيد فأ« 4»فأما أم كلثوم 
 جارية فتوفيت ومل تعقب.« 6»، وأما رقية بنت عمر فولدت ْلبراهيم بن نعيم بن عبد هللا النحام 

 وكان -وأما زينب بنت علي فولدت لعبد هللا بن جعفر بن أيب طالب جعفرا
__________ 

 ( يف اْلصل: يفارقهما، والتصحيح من نص الِطبقات والسمط.1)
 ، ويف اْلصل: حمسن.437/ 1( من السمط 2)
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 ( وذكر الليث بن سعد من أوالدها من على رقية وقال: ماتت صغرية دون البلوغ.3)
 .440و  439/ 1( راج ِ السمط 4)
 ( وهذا يف حنني كما صرح به يف السمط.5)
 راج ِ ترمجة نعيم بن عبد هللا. -( يف اْلصل: بن النجار، والتصحيح من اْلصابة6)

(1/409) 

 

 اْلكرب وأم كلثوم وأم عبد هللا. -يكىن به
وكان واله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الصدقات حىت تويف عدي بن حامت على قومه، 

، والزبرقان بن بدر على بين « 1»ومالك بن نويرة على بين احلنظلة، وقيس بن عاصم على بين منقر 
والضحاك بن سفيان على بين  سعد، وكعب بن مالك بن أيب القيس على أسلم وغفار وجهينة، 

كالب، وعمرو بن العاص على عمان، واملهاجر بن أيب أمية على صنعاء، وزايد بن لبيد على 
 حضرموت.

 
 ذكر وصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ثنا سفيان بن وكي ِ بن  -خيرب إبسناد ليس له يف القلب وق ِ -أخربان عمر بن سعيد بن سنان الِطائي
بن عمر بن عبد الرَحن العجلي أماله علينا من كتابه ثنا رجل من بين َتيم من ولد  اجلراح ثنا مجي ِ

أيب هالة زوج خدجية يكىن أاب عبد هللا عن ابن ْليب هالة عن احلسن بن علي قال: سألت خاِل هند 
النيب صلى هللا عليه وسلم وأان أشتهي أن « 3»من حديث « 3» -وكان وصافا -بن أيب هالة« 2»

 منها شيئا أتعلق به. فقال: يصف ِل
« 4»كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخما مفخما يتألْل وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر، أطول 

، عظيم اهلامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيصته فرق وإال فال « 5»من املربوع وأقصر من املشذب 
 «س ِ اجلبني، أزج احلواجب، سوابغشعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، وا« 6»جياوز 

يف غري قرن بينهما عرق يدره الغضب، أقىن العرنني، له نور يعلوه، حيسبه من مل يتأمله أشم، كث 
 اللحية، سهل اخلدين،

__________ 
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: منفر.1)
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 ، ويف اْلصل: معد.273/ 8( من جمم ِ الزوائد 2)
 ( يف اجملم ِ: عن صفة.3 -3)
 ( زيدت الواو بعده يف اجملم ِ.4)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: املشرب.5)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: فال جتاوز.6)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: سوابق.7)

(1/410) 

 

، أشنب، مفلج اْلسنان، دقيق املسربة، كأن عنقه جيد دمية يف صفاء الفضة، « 1»ضلي ِ ]الفم[ 
، سواء البِطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بني املنكبني، متماسك« 2»معتدل اخللق، ابدن 

اليدين « 3»ضخم الكراديس، أنور املتجرد، موصول ما بني اللبة والسرة بشعر جيري كاخلط، عاري 
الزندين، رحب « 4»سوى ذلك، أشعر الذراعني واملنكبني وأعاِل الصدر، طويل « 3»والبِطن مما 

اْلطراف. مخصان  -سعيد« 5»شك ]ابن[  -ائر أو سائلالراحة، شثن الكفني والقدمني، س
وميشي هوان، ذري ِ « 6»اْلمخصني، مسيح القدمني، ينبو عنهما املاء، إذا زال زال قلعا، خيِطو تكفيا 

، وإذا التفت التفت مجيعا، خافض الِطرف، « 7»كأمنا ينحط من صبب « 2»املشية، ]إذا مشى[ 
السماء، جل نظره املالحظة، يسوق أصحابه، يبدأ من لقي  من نظره إىل« 8»نظره إىل اْلرض أكثر 

 ابلسالم.
اْلحزان، دائم « 9»قال: قلت: صف ِل منِطقه، فقال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متواصل 

الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، ال يتكلم يف غري حاجة، يفتتح الكالم وخيتمه أبشداقه، 
، دمث، ليس ابجلايف وال ابملهني، « 10»فضل ال فضول وال تقصري « 10»ويتكلم جبوام ِ الكلم 

يعظم النعمة وإن دقت، ال يذم شيئا غري أنه ال يذم ذواقا وال ميدحه، وال تغضبه الدنيا وما كان هلا، 
 احلق« 11»فإذا نوزع « 11»

__________ 
 ( زيد من اجملم ِ.1)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: ابين.2)
 كذا.  -م ِ، ويف اْلصل: الثديني والبِطني مبا( من اجمل3 -3)
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 انظر الشني م ِ الذال. -( زيدت الواو بعده يف اْلصل، ومل تكن يف الفائق للزخمشري فحذفناها4)
 ( زيد وال بد منه.5)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: تكنفا.6)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: سبب.7)
 ( يف اجملم ِ والفائق: أطول.8)
 : مواصل.( يف اجملم 9ِ)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: فصل ال فصول وال يعصر.10 -10)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: فإن بعدي.11 -11)

(1/411) 

 

هلا، إذا أشار أشار « 1»مل يعرفه أحد ومل يقم لغضبه شيء حىت ينتصر، ال يغضب لنفسه وال ينتصر 
اليسرى، « 2»احته اليمىن ابطن كفه بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا حتدث اتصل با فضرب بر 

 -وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفرت عن مثل حب الغمام
 قد سبق إليه وسأله عما سألته.« 3»قال احلسن: فكتمها احلسني زماان مث حدثته فوجدته 

لنفسه « 4»كان دخوله[   قال احلسني: فسألت أيب عن دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]قال:
ثالثة أجزاء: جزء هلل وجزءا ْلهله « 6»ذلك، كان إذا أوى إىل منزله جزأ نفسه « 5»مأذون له يف 

لنفسه، مث جزأ جزءا بينه وبني الناس فريد ذلك ابخلاصة على العامة وال يدخر عنهم « 4»]وجزءا[ 
قسمه على قدر فضلهم يف الدين، شيئا، وكان من سريته يف جزء اْلمة إيثار أهل الفضل إبذنه و 

منهم ذو احلوائج، فيتشاغل بم ويشغلهم فيما « 7»فمنهم ذو احلاجة، ومنهم ذو احلاجتني، ]و[ 
ابلذي ينبغي هلم ويقول: « 9»يالئمهم وخيربهم « 9« »8»وإال معه من مسألتهم « 8»يصلحهم 

إبالغها، فإن من أبلغ سلِطاان  الغائب، وأبلغوا يف حاجة من ال يستِطي ِ« 10»ليبلغ الشاهد منكم 
 إال ذلك،« 11»حاجة من ال يستِطي ِ إبالغها يثبت هللا قدميه يوم القيامة، ال يذكر عنده 

__________ 
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: ال ينتصب.1)
 : إبامه.274/ 8( يف اجملم ِ 2)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: وجدت.3)
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 ( زيد من اجملم ِ.4)
 « .و» اْلصل ( من اجملم ِ، ويف5)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: دخوله.6)
 .274/ 8( زيد من اجملم ِ 7)
 ( ليس ما بني الرقمني يف اجملم ِ.8 -8)
 كذا.  -( من اجملم ِ، ويف اْلصل: عنهم وأحزابم9 -9)
 ( يف اْلصل: منهم، وليس يف اجملم ِ.10)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: عنه.11)

(1/412) 

 

 وال يفرتقون إال عن ذواق وخيرجون أذلة.« 1»ه، يدخلون روادا وال يقبل من أحد غري 
لسانه إال فيما يعنيه « 2»كان خيزن « 2»قال: فسألته عن خمرجه كيف كان يصن ِ فيه، قال: 

ويؤلفهم وال ينفرهم، ويكرم كرمي القوم ويوليه عليهم، وحيذر الناس وحيرتس منهم من غري أن يظهر 
يف الناس، وحيسن احلسن ويقويه، « 4»أصحابه، ويسأل الناس عما  ، ويتفقد« 3»على أحد بسره 

خمتلف، ال يغفل خمافة أن يغفلوا أو مييلوا، لكل « 5»ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل ]اْلمر[ غري 
حال عنده عتاد، وال يقصر عن احلق وال جياوزه الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده 

 م عنده منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة.نصيحة، وأعظمه« 6»أعمهم 
ال يقوم إال « 7»قال: فسألته عن جملسه، فقال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]ال جيلس و[ 

، وإذا جلس إىل قوم جلس حيث انتهى « 9»اْلماكن وينهى عن إيِطاهنا « 8»على ذكر، ال يوطن 
 «1اجمللس، وأيمر بذلك، ويعِطي 

« 11»جالسه أو قاومه « 11»حيسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من  كل جلسائه نصيبه، ال
حلاجة صابره حىت يكون هو املتصرف، ومن سأله عن حاجة مل يرده إال با أو مبيسور من القول، قد 

 وس ِ
__________ 

 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: زوار.1)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: فكان جيرن.2 -2)
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 ه.( يف اْلصل: بشر 3)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: عنا.4)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: عن.5)
 ( يف اجملم ِ: أعظمهم.6)
 ( زيد من اجملم ِ.7)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: ال يعِطن.8)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: إمكاهنا.9)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: يعصي.10)
 ا.كذ  -( من اجملم ِ ويف اْلصل: جليسه أو قامه11 -11)

(1/413) 

 

عنده سواء، جملسه جملس « 2»؛ فصار للناس أاب وصاروا يف احلق « 1»الناس منه بسِطه وخلقه 
وال تنثى فلتاته « 5»فيه احلرم « 4»وحياء وصرب وأمانة، ال ترف ِ فيه اْلصوات، وال تؤبن « 3»حلم 

ون الصغري، ويؤثرون فيه ابلتقوى متواضعني، يوقرون الكبري، ويرَح« 6»، متعادلني يتفاضلون « 5»
 احلاجة، وحيفظون الغريب.« 7»]ذوي[ 

قال: فسألته عن سريته يف جلسائه، فقال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دائم البشر، سهل 
وال فحاش، وال عياب وال مزاح، يتغافل « 8»اخللق، لني اجلانب، ليس بفظ وال غليظ، وال صخاب 

، قد نزه نفسه من ثالث: كان ال يذم « 9»ال خييب فئة « 9»عما ال يشتهي وال يؤنس معه، و 
« 11»عورته؛ وال يتكلم إال فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق « 10»أحدا، وال يعريه، وال يِطلب 

جلساؤه كأمنا على رؤسهم الِطري، وإذا سكت تكلموا، وال يتنازعون عنده احلديث، من تكلم صمتوا 
، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما « 12»حديث أوليهم  له حىت يفرغ، جل حديثه عندهم

 يف منِطقة حىت أن كان أصحابه يستجلبوهنم،« 13»يعجبون منه، ويصرب للغريب على اجلفوة 
__________ 

 . ويف اْلصل خلفه.275/ 8( من اجملم ِ 1)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: اخللق.2)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: حكم.3)
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 م ِ، ويف اْلصل: ال تومن.( من اجمل4)
 كذا.  -( من اجملم ِ، ويف اْلصل: سافلتانه5 -5)
 ( من دالئل النبوة، ويف اْلصل: يتغافضلون، ويف اجملم ِ: متواصني.6)
 ( زيد من اجملم ِ.7)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: سخاب.8)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: ال جييب فيه.9 -9)
 .( من اجملم ِ، ويف اْلصل: يصلب10)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: طرق.11)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: أوليتهم.12)
 ( يف اجملم ِ: اهلفوة.13)

(1/414) 

 

إال من مكاىفء، وال يقِط ِ « 1»ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يِطلبها فارفدوه، وال يقبل ]الثناء[ 
 فيقِطعه بنهي أو قيام.« 2»على أحد حديثه حىت جيوره 

يف كان سكوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقال: كان سكوته على أربعة: على قال: وسألته: ك
تسوية النظر واالستماع بني الناس. « 3»والتقدير والتفكر، فأما تقديره ففي « 1»احللم ]واحلذر[ 

وأما تفكره ففيما يبقى ويفىن، ومج ِ له احللم يف الصرب فكان ال يغضبه شيء وال يستفزه، ومج ِ له 
الرأي فيما « 4»ذر يف أربعة: أخذه ابحلسن ليقتدي به، وتركه القبيح ليتناهى عنه، وإجهاده احل

 هلم فيه خري الدنيا واآلخرة.« 1»أمته، والقيام فيما ]جيم ِ[ « 5»يصلح 
قال أبو حامت: قد ذكر مجل ما حيتاج إليه من مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومبعثه وأايمه 

ما « 7»أبايمه ومجل « 6»قبضه هللا إىل جنته، مث إان ذاكرون بعده اخللفاء اْلربعة وهجرته إىل أن 
املصِطفى صلى هللا عليه وسلم أمر « 8»حيتاج إليه من أخبارهم ليكون ذلك طريقا للمتأسني بم إذ 

« 9»عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي ]و[ »بذلك احلديث حيث قال: 
 -« ضاللة« 9»ها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت اْلمور! فإن كل حمدثة بدعة ]وكل بدعة[ عضوا علي

« 11»إىل لزوم طاعته، إنه الفعال ملا « 10»لسنته املبادرين « 10»جعلنا هللا وإايكم من املتبعني 
 يريد بكم.
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 تعاىل. آخر مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومبعثه ويتلوه كتاب اخللفاء إن شاء هللا
__________ 

 ( زيد من اجملم ِ.1)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: جيوز.2)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: فهو.3)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: اجتهاده.4)
 ( من اجملم ِ، ويف اْلصل: اصلح.5)
 ( يف اْلصل: اْلرب ِ.6)
 ( يف اْلصل: جعل، وما أثبتناه هو اْلنسب للسياق.7)
 .( يف اْلصل: إذا8)
 .126 4( زيد من مسند اْلمام أَحد 9)
 كذا.  -( يف اْلصل: لسنة املبادرون10 -10)
 خِطأ. -( وق ِ يف اْلصل: ال11)

(1/415) 

 

 اجلزء الثاين
 ِبْسِم اَّللَِّ الرََّْحِن الرَِّحيمِ 

 
 استخالف أيب بكر بن أيب قحافة الصديق رضي هللا عنه

تميمي: وامسه عبد هللا ولقبه عتيق، واسم أيب قحافة قال الشيخ أبو حامت حممدبن حبان بن أَحد ال
عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 

مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن. وأم أيب 
بن سعد بن تيم بن مرة بن لؤي  -أخو عمرو بن كعب -عببكر أم اخلري بنت صخر بن عامر بن ك

 بن غالب.
أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة اللخمي بعسقالن ثنا حممد بن املتوكل ثنا عبد الرزاق أان معمر عن 

الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن ابن عباس قال: كنت عند عبد الرَحن بن عوف يف 
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فلما كان يف آخر حجة حجها عمر أاتين عبد الرَحن بن عوف يف منزِل  خالفة عمر بن اخلِطاب،
عشاء فقال: لو شهدت أمري املؤمنني اليوم وجاءه رجل وقال: اي أمري املؤمنني! إين مسعت فالان يقول: 

لو مات أمري املؤمنني لبايعت فالان، فقال عمر: إين لقائم العشية يف الناس وحمذرهم هؤالء الرهط 
 يدون أن يغتصبوا املسلمني أمرهم، فقلت: اي أمري املؤمنني:الذين ير 

رعاع الناس وغوغاءهم، وإهنم الذين يغلبون على جملسك، وإين أخشى أن « 1»إن املوسم جيم ِ 
تقول فيهم اليوم مقالة ال يعوهنا وال يضعوهنا مواضعها، وأن يِطريوا با كل مِطري، ولكن أمهل اي أمري 

 ينة فإهنا دار السنة وداراملؤمنني حىت تقدم املد
__________ 

 ( من املسند، ويف اْلصل: جيم ِ.1)

(2/419) 

 

مقالتك ويضعوهنا مواضعها، « 1»اهلجرة فتخلص ابملهاجرين واْلنصار وتقول ما قلت متمكنا فيعون 
وجاء قال عمر: أما وهللا ْلقومن به يف أول مقام أقومه ابملدينة! قال ابن عباس: فلما قدمنا املدينة 

يوم اجلم ِ هّجرت ملا حدثين عبد الرَحن ابن عوف فوجدت سعيد بن زيد بن نفيل قد سبقين ابهلجرة 
جالسا إىل جنب املنرب فجلست إىل جنبه َتس ركبيت ركبته، فلما زالت الشمس خرج علينا « 2»

يقل ]عليه أحد[ عمر فقلت وهو مقبل: أما وهللا ليقولن اليوم أمري املؤمنني على هذا املنرب مقالة مل 
قبله، قال: فغضب سعيد بن زيد فقال: وأّي مقال يقول مل يقل قبله؟ فلما ارتقى عمر املنرب « 3»

أخذ املؤذن يف أذانه فلما فرغ من أذانه قام عمر فحمد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال: أما بعد! 
ها بني يدي أجلى، فمن عقلها ووعاها[ فإين أريد أن أقول مقالة قد قدر ِل أن أقوهلا، ]ال أدري لعل

من خشى أن ال يعيها فإين ال أحل ْلحد أن « 3»فليحدث با حيث تنتهي به راحلته، ]و[ « 3»
وكان « 4»وأنزل عليه الكتاب، « 3»يكذب علّي: إن هللا بعث حممدا صلى هللا عليه وسلم ]ابحلق[ 

فرجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورمجنا « 3»مما أنزل عليه آية الرجم ]فقرأانها ووعيناها[ « 4»
بعده، وإين خائف أن يِطول ابلناس زمان فيقول قائل: ما ْند الرجم يف كتاب هللا، فيضلوا برتك 

فريضة أنزهلا هللا، أال! وإن الرجم على من أحصن إذا زىن وقامت عليه البينة أو كان احلمل أو 
ال »ا عن آابئكم مث إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: االعرتاف، مث إان قد كنا نقرأ وال ترغبو 

 تِطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي فإمنا أان عبد فقولوا:
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مث إنه بلغين أن فالان منكم يقول: لو قد مات أمري املؤمنني لقد ابيعت فالان، فال « . عبد هللا ورسوله
ة، فقد كانت كذلك، أال وإن هللا وقى شرها ودف ِ عن يغرت امرؤ أن يقول: إن بيعة أيب بكر كانت فلت

 اْلسالم واملسلمني ضرها، وليس فيكم
__________ 

 ( من املسند، ويف اْلصل: يفيعوا.1)
 ( كذا، وليس يف املسند.2)
 ( زيد من املسند.3)
 ( من املسند، ويف اْلصل: فكان.4 -4)

(2/420) 

 

ن من خريان حني تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إن من تقِط ِ إليه اْلعناق مثل أيب بكر وإنه كا
عليا والزبري ومن تبعهما ختلفوا عنا يف بيت فاطمة وختلفت عنا اْلنصار يف سقيفة بين ساعدة، 

واجتم ِ املهاجرون إىل أيب بكر فقلت: اي أاب بكر! انِطلق بنا إىل إخواننا من اْلنصار، فانِطلقنا نؤمهم 
أين تريدون اي معشر املهاجرين؟ قلنا: نريد « : 1»من اْلنصار شهدا بدرا فقاال فلقينا رجلني صاحلني 

إخواننا هؤالء اْلنصار، قاال: فارجعوا فامضوا أمركم بينكم، فقلت: وهللا لنأتينهم! فأتيناهم فإذا هم 
 جمتمعون يف سقيفة بين ساعدة بني أظهرهم رجل مزمل، قلت: من هذا؟ قالوا:

 «قلت: ما شأنه؟ قالوا: وج ِ سعد بن عبادة، قال:
، فقام خِطيب اْلنصار فحمد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال: أما بعد! فنحن اْلنصار وكتيبة 

« 3»اْلسالم وأنتم اي معشر قريش رهط منا وقد دفت إلينا دافة منكم وإذا هم يريدون أن خيتزلوان 
ورت يف نفسي مقالة أريد أن أقوم با بني أبمر دوننا، وقد كنت ز « 5»أصلنا وحيضنوان « 4»]من[ 

يدي أيب بكر وكنت أدارىء من أيب بكر بعض احلد وكان أوقر مين وأحلم، فلما أردت الكالم قال: 
على رسلك! فكرهت أن أغضبه، فحمد هللا أبو بكر وأثىن عليه ووهللا ما ترك كلمة قد كنت زورهتا 

: أما بعد! وأما ما ذكرمت فيكم من خري اي معشر اْلنصار إال جاء با أو أبحسن منها يف بديهته مث قال
العرب هذا اْلمر إال هلذا احلي من قريش هم أوسط العرب دارا ونسبا، « 6»فأنتم له أهل ومل تعرف 

 شئتم، وأخذ بيدي« 8»الرجلني فبايعوا أيهما « 7»ولقد رضيت لكم أحد هذين 
__________ 
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 .56/ 1سند اْلمام أَحد ( يف اْلصل: فقال، والتصحيح من م1)
 ( من املسند، ويف اْلصل: رج ِ.2)
 احلدود، ويف اْلصل: خيتزلون، ويف املسند: خيزلوان. -( من صحيح البخاري3)
 ( زيد من املسند.4)
 ( من املسند، ويف اْلصل: خيتصوا.5)
 ( من املسند، ويف اْلصل: لن تعرف.6)
 ( من املسند، ويف اْلصل: هذه.7)
 ، ويف اْلصل: أيها.( من املسند8)

(2/421) 

 

ويد أيب عبيدة بن اجلراح، فوهللا ما كرهت مما قال شيئا غري هذه الكلمة؛ كنت ْلن أقدم فتضرب 
، فلما « 2»على قوم فيهم أبو بكر « 1»من أن أأتمر « 1»عنقي، ال يقربين ذلك إىل إمث أحب إِّل 

« 5»احملكك وعذيقها « 4» جذيلها رجل من اْلنصار فقال: أان« 3»قضى أبو بكر مقالته قام 
احلرب فيما بيننا وبينكم خدعة، قال « 6»املرجب، منا أمري ومنكم أمري اي معشر قريش وإال أجلنا 

معمر: فقال قتادة: قال عمر: فإنه ال يصلح سيفان يف غمد، ولكن منا اْلمراء ومنكم الوزراء، قال 
نا وكثر اللغط حىت أشفقت االختالف فقلت: اي معمر عن الزهري يف حديثه: فارتفعت اْلصوات بين

اْلنصار، قال: « 7»املهاجرون وابيعه « 7»أاب بكر! ابسط يدك أابيعك، فبسط يده فبايعته وابيعه 
قتلتم سعدا، قال قلت: قتل هللا « : 9»على سعد بن عبادة حىت قال قائل ]منهم[ « 8»ونزوان 

كان أقوى من مبايعة أيب بكر، خشينا إن فارقنا القوم أن   سعدا! وأان وهللا ما رأينا فيما حضران أمرا
على ما ال نرضى، وإما أن خنالفهم فيكون فسادا فال يغرن « 10»حيدثوا بعدان بيعة، فأما أن نتابعهم 

امرأ يقول: كانت بيعة أيب بكر فلتة، وقد كانت كذلك إال أن هللا وقى شرها وليس فيكم من يقِط ِ 
هو وال « 11»بكر، فمن ابي ِ رجال من غري مشورة من املسلمني فإنه ال يباي ِ إليه اْلعناق مثل أيب 

 الذي ابيعه بعده؛ قال الزهري: وأخربين عروة أن الرجلني اللذين
__________ 

 ( من املسند، ويف اْلصل: ممن أوتر.1 -1)
 ( زيد يف املسند: إال أن تغري نفسي عند املوت.2)
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 ( يف اْلصل: فقام.3)
 سند، ويف اْلصل: جذيدها.( من امل4)
 ( من املسند، ويف اْلصل: عريقها.5)
 كتاب احلدود.  -راج ِ فتح الباري -( ويف رواية سفيان: أعدان6)
 ( من املسند، ويف اْلصل: ابيعت.7)
 كذا.  -( من املسند، ويف اْلصل: يزوا8)
 ( زيد من املسند والصحيح.9)
 ( من املسند، ويف اْلصل: نبايعهم.10)
 يد بعده يف اْلصل: أال، ومل تكن الزايدة يف الصحيح فحذفناها.( ز 11)

(2/422) 

 

أان جذيلها »بن عدي، والذي قال « 3»بن ساعدة ومعن « 2»من اْلنصار عومي « 1»لقيامها 
 احلباب بن املنذر.« احملكك وعذيقها املرجب

منني فوجدوها الصالة قال أبو حامت: نظر املسلمون إىل أعظم أركان الدين وعماد اْلسالم للمؤ 
املفروضة، وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وىّل أاب بكر إقامتها يف اْلوقات املعلومات، فرضي 

املسلمون للمسلمني ما رضي هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبايعوه طائعني يف سائر اْلركان، 
 وابيعوه يف السر واْلعالن.

فحمد هللا وأثىن عليه « 4»بن اخلِطاب على املنرب فتكلم قبل أيب بكر  فلما كان اليوم الثاين قام عمر
مين وما وجدهتا « 5»مبا هو أهله مث قال: أيها الناس! إين قد قلت لكم ابْلمس مقالة ما كانت ]إال[ 

يف كتاب هللا وال كانت عهدا عهده إِّل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولكين قد كنت أرى « 6»
سول هللا صلى هللا عليه وسلم سيأمران بقول يكون آخران، وإن هللا قد أبقى فيكم كتابه ر « 7»]أن[ 

رسوله، فإن اعتصمتم به هداكم هللا ملا كان قد هدى به أهله، وإن هللا قد مج ِ « 8»الذي به هدى 
يف الغار « 7»أمركم على خريكم: صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واثين اثنني ]إذ مها[ 

 قوموا إليه فبايعوه، فباي ِ الناس أاب بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة.ف
مث تكلم أبو بكر فحمد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال: أما بعد أيها الناس! فإين قد وليت عليكم 

 ولست خبريكم، فإن أحسنت فأعينوين وإن أسأت
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__________ 
 كذا.  -( من املسند، ويف اْلصل: لغياهم1)
 ( يف املسند: عومير.2)
 ( يف املسند: معمر.3)
 ( يف اْلصل: أبو بكر.4)
 .203/ 3( زيد من اتريخ الِطربي 5)
 ( يف اْلصل: وجدبا، والتصحيح من الِطربي.6)
 .203/ 3( زيد من اتريخ الِطربي 7)
 ( زيدت الواو بعده يف اْلصل: ومل تكن يف الِطربي فحذفناها.8)

(2/423) 

 

عليه حقه إن « 1»أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حىت أريح فقوموين، الصدق 
شاء هللا، والقوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء هللا، ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل 

، وال تشي ِ الفاحشة يف قوم إال عمهم هللا ابلبالء، أطيعوين ما أطعت هللا « 2»هللا إال ضربم ابلبالء 
 له، فإذا عصيت هللا ورسوله فال طاعة ِل عليكم؛ قوموا إىل صالتكم يرَحكم هللا.ورسو 

فلما فرغ الناس من بيعة أيب بكر وهو يوم الثالاثء أقبلوا على جهازه صلى هللا عليه وسلم فاختلفوا 
 أو يف غسله فقالوا: وهللا ما ندري أْنرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ثيابه كما ْنرد مواتان

حىت ما منهم أحد إال وذقنه يف « 3»نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى هللا عليهم السبات 
رسول هللا صلى « 5»أن اغسلوا  -من هو« 4»ال يدرى  -صدره، مث كلمهم متكلم من انحية البيت

ان العباس هللا عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا فغسلوه وعليه قميصه، فأسنده علّي إىل صدره، فك
مولياه يصبان عليه املاء وعلّي يغسله « 6»والفضل والقثم يقلبونه، وكان أسامة بن زيد وشقران 

ويدلكه من ورائه ال يفضي بيده إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول: أبيب أنت وأمي! ما 
اب بيض سحولية ليس فيها أطيبك حيا وميتا! ومل ير من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ثالثة أثو 

قميص وال عمامة، أدرج فيها إدراجا. مث دخل الناس يصلون عليه أرساال، بدأ به الرجال حىت إذا 
 «فرغوا أدخل

الصبيان مث أدخل العبيد، ومل يؤم الناس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 8»النساء مث أدخل 
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 مكة، وكان أبو طلحة زيد أحد. وكان أبو عبيدة بن اجلراح حيفر كحفر أهل
__________ 

 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ارتح.1)
 ( يف اْلصل: البالء، ويف الِطربي: ابلذل.2)
 بنفس املعىن الذي هنا. -( يف الِطربي: السنة3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ال يدروا.4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: اغتسلوا.5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: سقران.6)
 ، ويف اْلصل: شيئا.204/ 3( من الِطربي 7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: دخل.8)

(2/424) 

 

ابن سهل حيفر كحفر أهل املدينة وكان يلحد، فدعا العباس بن عبد املِطلب رجلني فقال ْلحدمها: 
 اذهب إىل أيب عبيدة، وقال لآلخر: اذهب إىل أيب طلحة، فقال:

طلحة أاب طلحة فجاء به فلحد لرسول هللا صلى هللا عليه اللهم! خر لرسولك، فوجد صاحب أيب 
، وقائل يقول: ندفنه « 1»وسلم. وكان املسلمون اختلفوا يف دفنه فقائل يقول: ندفنه يف مسجده 

ما قبض نيب إال دفن »م ِ أصحابه؛ فقال أبو بكر: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
صلى هللا عليه وسلم الذي تويف عليه، فحفر أبو طلحة حتته. ، فرف ِ فراش رسول هللا « حيث يقبض

مث دفن صلى هللا عليه وسلم ليلة اْلربعاء حني زاغت الشمس، ونزل يف قرب رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم علي بن أيب طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران موىل رسول هللا صلى هللا عليه 

، وكان آخرهم عهدا به قثم بن العباس، وكان املغرية بن شعبة يقول: ال « 2» وسلم وطرح حتته قِطيفة
 « .3»بل أان، وكان حيكي قصة 

مث قام أبو بكر يف الناس خِطيبا بعد خِطبته اْلوىل فقال: احلمد هلل أَحده وأومن بوحدانيته وأستعينه 
ار، وترتكب عليه السر واجلهار، على أمركم كله سره وعالنيته، ونعوذ ابهلل مما أييت به الليل والنه

وأشهد أن ال إله إال هللا حافظا ونصريا، وأن حممدا عبده ورسوله ابحلق بشريا ونذيرا قدام الساعة، 
فمن أطاعه رشد، ومن عصاه هلك وشرد، فعليكم أيها الناس بتقوى هللا! فإن أكيس الكيس 
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وا نصيحته، واقتدوا بسنة رسوله وخذوا التقوى، وإن أَحق احلمق الفجور، فاتبعوا كتاب هللا واقبل
شريعته، فإن هللا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو احلكيم العليم، َوُهَو الَِّذي « 4»

 اآلية، -« 5»يُ نَ زُِّل اْلَغْيَث ِمْن بَ ْعِد ما قَ َنُِطوا 
__________ 

 ، ويف اْلصل: مسجد.205/ 3( من الِطربي 1)
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يلبسها ويفرتشها فقذفها يف القرب وقال: ( زيد يف الِطربي:  2)

 وهللا ال يلبسها أحد بعدك أبدا.
( وهي أنه كان يقول: أخذت خاَتي فألقيته يف القرب وقلت: إن خاَتي قد سقط، وإمنا طرحته 3)

  الِطربي.كما يف  -عمدا ْلمس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأكون آخر الناس به عهدا
 ( يف اْلصل: خذو.4)
 .28آية  42( راج ِ سورة 5)

(2/425) 

 

اخلِطااي اليت لكل بين آدم فيها نصيب، وتزودوا لآلخرة فإن املصري إليها قريب، ولكن « 1»واحذروا 
خريكم من اتب ِ طاعة هللا واجتنب معصيته، فاحذروا يوما ال ينف ِ فيه من َحيم وال شفي ِ، وال َحيم 

مل عامل ما استِطاع من عمل يقربه إىل ربه، واعملوا من قبل أن ال تقدروا على العمل، يِطاع، وليع
وإّن هللا لو شاء خللقكم سدى، ولكن جعلكم أئمة هدى، فاتبعوا ما أمركم هللا به واجتنبوا ما هناكم 

ركم يف  مبارك، واتقوا هللا حق تقاته، واحذروا ما حذ« 2»عنه، واعملوا اخلري فإن قليله كثري انم 
كتابه، وتوقوا معصيته خشية من عقابه، فليس فيها رغبة ْلحد، واستعفوا عما حرم هللا وأمر ابجتنابه، 

وإايكم واحملقرات فإهنا تقرب إىل املوجبات، واعملوا قبل أن ال تعملوا، وتوبوا من اخلِطااي اليت ال 
ل: أيها الناس! إن الذي رأيتم مين مل يغسلها إال هللا برَحته، وصلوا على نبيكم كما أمركم ربكم؛ مث قا

وقد « 3»يكن على حرص على واليتكم، ولكين خفت الفتنة واالختالف فدخلت فيها، وهأنذا 
، وهذا أمركم إليكم تولوا من أحببتم من الناس وأان « 4»رج ِ اْلمر إىل أحسنه وكفى هللا تلك الثائرة 

ينا بك قسما وحظا إذ أنت اثين اثنني م ِ أجيبكم على ذلك، وأكون كأحدكم، فأجابه الناس: رض
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال أبو بكر:

اللهم! صل على حممد والسالم على حممد ورَحة هللا وبركاته، اللهم! إان نستعينك ونستغفرك ونثين 
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 عليك وال نكفرك ونؤمن بك وخنل ِ من يكفرك.
خليفة » عليه وسلم وابيعه الناس ورضوا به ومسوه مث نزل واستقام له اْلمر بعد رسول هللا صلى هللا

 إال شرذمة م ِ علي بن أيب طالب، ختلفوا عن بيعته.« رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 وكان أسامة بن زيد يقول: أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أغري صباحا على أهل

__________ 
 ( يف اْلصل: احذر.1)
 ( يف اْلصل: انمي.2)
 ( يف اْلصل: هاندا.3)
 ( يف اْلصل: النائرة.4)

(2/426) 

 

مث أمر أبو بكر أن يبعثوا بعث أسامة بن زيد فقال له الناس: إن العرب قد انتقضت « 1»أبين 
عليك، وإنك ال تصن ِ بتفرق املسلمني عنك شيئا، قال: والذي نفس أيب بكر بيده! لو ظننت أن 

هذا البعث الذي أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبنفاذه، مث  السباع أكلتين بذه القرية ْلنفذت
قال أبو بكر ْلسامة: إن ختلف معي عمر بن اخلِطاب فافعل، فأذن له أسامة فتخلف عمر م ِ أيب 

بكر ومضى أسامة حىت أوطأهم، مث رج ِ فسم ِ به املسلمون فخرجوا مسرورين بقدومه ولواءه معقود 
 مث دخل بيته ولواءه معقود، ويقال: إنه مل حيل اللواء حىت تويف ]و[ حىت دخل املسجد فصلى ركعتني

 « .3»وضعه يف بيته « 2»
مث كتب أبو بكر الصديق كتااب إىل معاذ بن جبل خيربه مبوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وبعثه 

اتف يهتف عند م ِ عمار بن ايسر، وقد كان معاذ أتى اليمن فبينا هو ذات ليلة على فراشه إذا هو ب
رأسه: اي معاذ! كيف يهنئك العيش وحممد يف سكرات املوت؟ فوقف فزعا، ما ظن إال أن القيامة قد 

والنجوم ظاهرة استعاذ ابهلل من الشيِطان الرجيم، مث نودي « 4»قامت، فلما رأى السماء مصحية 
معاذ يده على رأسه  الليلة الثانية: اي معاذ! كيف يهنئك العيش وحممد بني أطباق الثرى؟ فجعل

وجعل يرتدد يف سكك صنعاء وينادي أبعلى صوته: اي أهل اليمن! ذروين ال حاجة ِل يف جواركم، 
وفارقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! فخرج الشبان « 6»اْلايم يوم جئتكم « 5»فما شر « 5»

 فت إليهم وأتىمن الرجال والعواتق من النساء وقالوا: اي معاذ! ما الذي دهاك؟ فلم يلت
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__________ 
( يف معجم البلدان: أبين: موض ِ ابلشام من جهة البلقاء جاء ذكره يف قول النيب صلى هللا عليه 1)

 وسلم ْلسامة بن زيد حيث أمره ابملسري إىل الشام وشن الغارة على أبين.
 ( زيد الستقامة العبارة.2)
ىت مات، يقولون: بعثه رسول هللا صلى هللا ( وقال الزهري: كان أسامة بن زيد يدعى ابْلمري ح3)

 .286/ 9راج ِ جمم ِ الزوائد  -عليه وسلم مث مل ينزعه حىت مات
 كذا.  -( أي بال غيم، ويف اْلصل: مصيحة4)
 كذا.  -( يف اْلصل: فاسر5 -5)
 ( يف اْلصل: جاءتكم.6)

(2/427) 

 

ل: ال أنزل عن انقيت هذه إن شاء منزله وشد على راحلته وأخذ جرااب فيه سويق وأداوة من ماء مث قا
هللا إال لوقت صالة حىت آيت املدينة، فبينا هو على ثالثة مراحل من املدينة إذ لقيه عمار فعرفه 

ابلبعري، قال: اعلم اي معاذ أن حممدا قد ذاق املوت وفارق الدنيا، فقال معاذ: اي أيها اهلاتف يف هذا 
 عمار بن ايسر، قال: وأين تريد؟ قال: هذا كتاب أيب بكر الليل القار من أنت يرَحك هللا! قال: أان

واملشتكى؟ فمن « 1»إىل معاذ يعلمه أن حممدا قد مات وفارق الدنيا، قال معاذ: فإىل من املهتدى 
لليتامى واْلرامل والضعفاء؟ مث سار ورج ِ عمار معه وجعل يقول: نشدتك ابهلل كيف أصحاب حممد 

، قال: كيف تركت املدينة، قال: تركتها وهي أضيق على « 3»ع كنعم بال را « 2»قال: تركتهم 
أهلها من اخلامت، فلما كان قريبا من املدينة مسعت عجوزا وهي تذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وهي تبكي، فقالت: اي عبد هللا! لو رأيت ابنته فاطمة وهي تبكي وتقول: اي أبتاه! إىل جربيل ننعاه 
انقِط ِ عنا أخبار السماء، وال ينزل الوحي إلينا من عند هللا أبدا، فدخل معاذ املدينة اي أبتاه! « ! 4»

ليال وأتى ابب عائشة فدق عليها الباب فقالت: من هذا الذي يِطرق بنا ليال؟ قال: أان معاذ بن 
 جبل، ففتحت الباب فقال: اي عائشة! كيف رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند شدة وجعه؟

ت: اي معاذ! لو رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصفار مرة وحيمار أخرى، يرف ِ يدا ويض ِ قال
أخرى ملا هنأك العيش طول أايم الدنيا! فبكى معاذ حىت خشى أن يكون الشيِطان قد استفزه مث 

 استعاذ ابهلل من الشيِطان الرجيم، وأتى أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم.
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 «6»عيينة بن حصن بن « 6»فزارة فيها « 5»ض بين أسد ومالت مث ظهر طليحة يف أر 
__________ 

 ( يف اْلصل: اهلادي.1)
 ( يف اْلصل: تركتم.2)
 ( يف اْلصل: راعي.3)
 ، ويف اْلصل: املنعا.468/ 3( من إنسان العيون 4)
 ( يف اْلصل: قالت.5)
 كذا خِطأ.  -( يف اْلصل: حبينة بن حصني من6 -6)

(2/428) 

 

تدين عن اْلسالم وابيعه بنو عامر على مثل ذلك، وتربصوا ينظرون الوقعة بني املسلمني وبني بدر مر 
بين أسد وفزارة. وقد كان أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين بعثهم على الصدقات قد مجعوا 

امت ما كان على الناس منها، فلما بلغهم وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأما عدي بن ح
فتمسك ابْلسالم وبقي يف يده الصدقات، وكذلك الزبرقان بن بدر، وأما مالك بن نويرة فأرسل ما 

يف يده وقال لقومه: قد هلك هذا الرجل فشأنكم أبموالكم، وقد كانت طيء وبنو سعد كلمهما 
م أحزم رأاي وأفضل يف اْلسال« 3»ومها كاان  -« 2»عدي بن حامت والزبرقان بن بدر فقاال « 1»

لقومهما: ال تعجلوا فإنه ليكونن هلذا اْلمر قائم، فإن كان ذلك كذلك  -رغبة من مالك بن نويرة
تِطلبون فلعمري إن ذلك أموالكم « 4»ألقاكم ومل تبدلوا دينكم ومل تعزلوا أمركم، وإن كان الذي 

تماعهم بذلك حىت أاتهم خرب الناس واج« 5»أبيديكم، ال يغلبنكم عليها أحد غريكم، وسكناهم 
على أيب بكر بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبيعة املسلمني إايه فبعثا ما أبيديهم من الصدقة إىل 

 على من سوامها من املسلمني.« 6»أيب بكر، فلم يزل أبو بكر يعرف فضلهما 
ذ يِطلبان وجاء العباس وفاطمة إىل أيب بكر يلتمسان مرياثهما من النيب صلى هللا عليه وسلم ومها حينئ

أرضه من فدك وسهمه من خيرب فقال هلما أبو بكر: إين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
صدقة. إمنا أيكل حممد من هذا املال، وإين وهللا ال أدع أمرا رأيت « 7»ما تركناه « 7»ال نورث 

  تكلمه حىت ماتت.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنعه فيه إال صنعته فيه. فهرجته فاطمة ومل
__________ 
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 ( يف اْلصل: كله.1)
 ( يف اْلصل: قتاال.2)
 ( يف اْلصل: كان.3)
 ( يف اْلصل: الذين.4)
 كذا.  -( يف اْلصل: سكتوهم5)
 .237و  236/ 3( يف اْلصل: فضلهم، وراج ِ أيضا االستيعاب ترمجة عدي بن حامت والِطربي 6)
 صل: ما تركنا.، ويف اْل477/ 3( من إنسان العيون 7 -7)

(2/429) 

 

عن اْلسالم، « 1»مث جهز أبو بكر اجليش ليقاتل من كفر من العرب، فرتك إعِطاء الصدقات وارتد 
فقال له عمر: كيف تقاتل الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا، وقد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه 

هللا، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: ال إله إال »وسلم يقول: 
، فقال أبو بكر: وهللا ْلقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة « وأمواهلم إال حبقها وحسابم على هللا

كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه   -والذي نفس أيب بكر بيده! لو منعوين عقاال أو عناقا
ر: فلما رأيت شرح صدر أيب بكر لقتاهلم علمت أنه احلق وسلم لقاتلتهم عليه حىت آخذها، قال عم

 «فأمر أبو بكر على الناس خالد بن الوليد وأمر اثبت بن قيس بن مشاس على الناس اْلنصار« . 2»
أمر الناس إىل خالد بن الوليد، مث أمرهم أن يسريوا وسار معهم مشيعا حىت نزل ذا القصة « 4»ومج ِ 

ميال فضرب معسكره وعبأ جيشه مث تقدم إىل خالد بن الوليد وقال: إذا من املدينة على بريد وأ« 5»
حىت تسألوهم ما الذي « 6»غشيتم دارا من دور الناس فسمعتم أذاان للصالة فأمسكوا عنها 

« 7»يعلمون، وإن مل تسمعوا اْلذان فشنوا الغارة واقتلوا وحرقوا، مث أمر خالد بن الوليد أن يصمد 
للناس اْلكاذيب « 8»من مياه بين أسد؛ وكان طليحة يدعي النبوة وينسج لِطليحة وهو على ماء 

« 9»واْلابطيل ويزعم أن جربيل أيتيه، وكان يقول للناس: أيها الناس! إن هللا ال يصن ِ بتعفري 
 قياما، وجعل يعيب« 10»قعودا و « 10»وجوهكم وقبح أدابركم شيئا، واذكروا هللا 

__________ 
 تداد.( يف اْلصل: االر 1)
 ( واحلديث أشهر من أن حيال عليه.2)
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 .350/ 1( وراج ِ أيضا اتريخ اْلسالم للذهيب 3)
 ( يف اْلصل: مجاع.4)
 ( ويف اْلصل: الفضة، والتصحيح بناء على الِطربي واتريخ اْلسالم.5)
 ( يف اْلصل: عنهما.6)
 كذا.  -واتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: يضمرا 228/ 3( من اتريخ الِطربي 7)
 ( يف اْلصل: ينسخ كذا.8)
 : تعفري.158/ 5( يف البدء والتاريخ 9)
 ، ويف اْلصل: اعفه.12/ 1( من فتوح ابن اعثم 10 -10)

(2/430) 

 

، وكان أول ما ابتلى من الناس طليحة أنه أصلب هو « 1»الصالة ويقول: إن الصريح حتت الرغوة 
م من أابطيله: اركبوا عالال يعين فرسا، وأصحابه العِطش يف منزهلم فيه، فقال طليحة فيما شج ِ هل

؛ ففعلوا فوجدوا ماء، فافتنت اْلعراب به، مث قال أبو بكر « 3»جتدوا قالال « 2»واضربوا أمياال 
من انحية خيرب إن شاء هللا فيمن بقي من املسلمني، وأراد بذلك أبو « 4»خلالد بن الوليد: آلتيك 

ورج ِ إىل املدينة. ومضى خالد « 6»ليهم، مث ودع خالدا يبلغ اخلرب الناس خبروجه إ« 5»بكر ]أن[ 
يعنون أاب بكر، وكانت  -« 7»ابلناس وكانت بنو فزارة وأسد يقولون: وهللا! ال نباي ِ أاب الفصيل 

فكاان يكالباهنا « 8»طيء على إسالمها، مل تزل عنه م ِ عدي بن حامت ومكنف بن زيد اخليل، 
 نزال نقاتلكم إن شاء هللا، فلما قرب خالد بن الوليد من القوم لبين فزارة: وهللا! ال« 8»ويقوالن 

أخا بين العجالن طليعة أمامه، وخرج طليحة بن « 9»وبعث عكاشة بن حمصن واثبت بن أقرم 
خويلد املتنىبء وأخوه سلمة بن خويلد أيضا طليعة ملن وراءمها فالتقيا عكاشة بن حمصن واثبت بن 

بثابت، فأما سلمة فلم يلبث « 11»اشة، وسلمة بن ]خويلد[ فانفرد طليحة بعك« 10»أقرم 
 اثبتا أن قتله؛ مث صرخ طليحة وقال: اي سلمة! أعين على الرجل فإنه قاتلي، فاكتنفا عكشاة« 12»

__________ 
 ( يف البدء والتاريخ: الرعوة، ويف اْلصل: الدعوة.1)
 كذا.  -، ويف اْلصل: ال13/ 1( من الفتوح 2)
 ح، ويف اْلصل: بالال.( من الفتو 3)
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 .227/ 3( يف اْلصل: الايتك، ومبين التصحيح على الِطربي 4)
 ( زيد الستقامة العبارة.5)
 ( يف اْلصل: خالد.6)
 ، ويف اْلصل: أاب الفضل.229/ 3( من الفتوح والِطربي 7)
 كذا.  -( يف اْلصل: فكاذبك الباهنا ويقوال8 -8)
 ما أثبتناه.( يف اْلصل: أرقم، ويف مجي ِ املراج ِ 9)
 ( يف اْلصل: سلمة، والصواب ما أثبتناه.10)
 ( زيد من املراج ِ.11)
 ( يف اْلصل: فلم يلث.12)

(2/431) 

 

« 2»راجعني إىل من وراءمها، فلما وصل خالد واملسلمون إىل اثبت بن أقرم « 1»حىت قتاله، وكرا 
مث مضى خالد حىت نزل  ،« 3»وعكاشة بن حمصن ومها قتيالن عظم ذلك على املسلمني وراءهم 

؛ فضرب معسكره وانضم إليه من كان من املسلمني يف تلك « 4»على طيء يف خللهم سلمى 
القبائل، مث هتيأ للقتال وسار إىل طليحة وهو على مائة، والتقى معه طليحة يف سبعمائة رجل من بين 

ن شعر، يتنبأ ويسج ِ، فهز فزارة، فاقتتلوا قتاال شديدا وطليحة متلفف يف كساء له بفناء بيت له م
جاءك جربيل بعد؟ قال: ال، « 5»عيينة بن حصن احلرب وشد القتال مث كر على طليحة فقال: هل 

فرج ِ عيينة وقاتل حىت إذا هزته احلرب كر عليه اثنيا وقال: ال أاب لك! هل جاءك جربيل بعد؟ قال: 
 نعم! قال: فماذا قال لك، قال:

ه، وحديثا ال تنساه، قال عيينة: أظن هللا أنه قد علم أنه سيكون ِل: إن لك رحى كرحا« 6»]قال[ 
هكذا، فانصرفوا فهذا وهللا كذاب، فانصرف « 8»اي بين فزارة « 8»ال تنساه « 7»لك حديث 

وانصرفت معه فزارة واهنزم الناس، وكان طليحة قد أعد فرسا له عنده وهيأ بعريا ال مرأته النوار، مث 
فقالوا: ما أتمران فلما مس ِ منهم ذلك استوى على فرسه وَحل « 9»م مبارزون اجتمعت إليه فزارة وه

امرأته على البعري مث ْنابا، وقال هلم: من استِطاع منكم أن يفعل كما فعلت وينجو أبهله فليفعل. مث 
 حىت حلق ابلشام وانصرفت فزارة، وقتل منهم من قتل، مث دخلت« 10»سلك احلوشية 

__________ 
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 ْلصل: كروا. كذا.( يف ا1)
 ( يف اْلصل: أرقم، ويف مجي ِ املراج ِ ما أثبتناه.2)
 كما هنا.  228/ 3( أمل بذه الوقعة يف الِطربي 3)
 راج ِ معجم البلدان. -( جبل يف داير طيء4)
 ، ويف اْلصل: هاه.229/ 3( من الِطربي 5)
 ( زيد من الِطربي.6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: حديثا.7)
 كذا.  -ي، ويف اْلصل: فازرة( من الِطرب 8 -8)
 ( يف اْلصل: مبارزين.9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: اجلرسية.10)

(2/432) 

 

 القبائل يف اْلسالم على ما كانوا عليه من قبل.
فلما فرغ خالد من بيعتهم أوثق عيينة بن حصن وقرة بن هبرية بن سلمة وبعث بما إىل أيب بكر، 

ليفة رسول هللا! إين كنت مسلما، وإن عند عمرو بن العاص من فلما قدما عليه قال قرة: اي خ
فأكرمته وقربته، وكان عمرو بن العاص هو الذي جاء خبرب « 1»إسالمي شهادة، قد مر ]يب[ 

اْلعراب، وذلك أن عمرا كان على عمان، فلما أقبل راجعا إىل املدينة مر بوازن وقد انتقضوا وفيهم 
يه عمرو بن العاص فنحر له وأقراه وأكرمه؛ فلما أراد عمرو الرحيل سيدهم قرة بن هبرية، فنزل عل

خلى به قرة بن هبرية وقال: اي عمرو! إنكم معشر قريش إن أنتم كففتم عن أموال الناس وتركتموها 
فقمن أن يسم ِ لكم الناس ويِطيعوا، فإن أنتم أبيتم إال أخذ أمواهلم فإين وهللا  -يريد الصدقات -هلم

مقرة بذلك لكم وال صابرة عليه حىت تنازعكم أمركم ويِطلبوا ما يف أيديكم، فقال  ما أرى العرب
 «عليك اخليل. مث مضى عمرو« 2»عمرو بن العاص: أاب العرب ختوفنا موعدك، أقسم ابهلل! ْلوطئنه 

حىت قدم املدينة على أيب بكر وأخربه اخلرب قبل خروج خالد إليهم، فتجاوز أبو بكر عن قرة ابن 
 « .4»وعيينة بن حصن وحقن هلما دماءمها  هبرية

وملا فرغ خالد بن الوليد من بيعة بين عامر وبين أسد قال: إن اخلليفة قد عهد إِّل أن أسري إىل أرض 
بين غامن، فسار حىت نزل أبرضهم وبث فيها السرااي فلم يلق با مجعا، وأتى مبالك بن نويرة يف رهط 
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امرأة مالك بن نويرة، « 5»فضربت أعناقهم وتزوج مكانه أم َتيم  من بين َتيم وبين حنظلة فأمر بم
 فشهد أبو قتادة ملالك بن نويرة ابْلسالم عند أيب بكر، مث رج ِ خالد يؤم املدينة فلما قدمها دخل

__________ 
 .231/ 3( زيد من الِطربي 1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: الوصيه.2)
 خِطأ. -( وق ِ يف اْلصل: عمر3)
 .232و  231/ 3كذا، والقصة مذكورة ابلتفصيل يف الِطربي   -اْلصل: وما مهان ( يف4)
 كذا.  -ترمجة مالك بن نويرة، ويف اْلصل: أم نعيم -واْلصابة 242/ 3( من الِطربي 5)

(2/433) 

 

بعمامة وعليه قباء عليه صدأ احلديد، قد غرز يف عمامته أسهما، « 1»املسجد وعليه درع معتجرا 
مث قال: أقتلت امرأ مسلما مالك « 2»ر بن اخلِطاب فانتزع اْلسهم من رأسه فحِطمها فقام إليه عم

بن نويرة مث تزوجت امرأته؟ وهللا! لنرمجنك أبحجارك، وخالد بن الوليد ال يكلمه وال يظن إال ]أن[ 
عمر حىت دخل على أيب بكر فأخربه اخلرب واعتذر إليه أنه « 3»رأى أيب بكر على مثل ]رأى[ « 3»
؛ فخرج خالد من عنده « 4»حربه تلك « 4»يعلم، فعذره أبو بكر وجتاوز عنه ما كان منه يف  مل

فعرف أن أاب بكر قد رضي عنه، فلم « ! 5»وعمر جالس يف املسجد فقال: هلم إِّل ابن أم مشلة 
 يكلمه فقام فدخل بيته.

أشهر فدفنها علّي ليال ومل فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد أبيها بستة « 6»مث ماتت 
يؤذن به أاب بكر وال عمر، وكان لعلي جهة من الناس حياة فاطمة، ]فلما توفيت فاطمة انصرفت 

ضرع علّي إىل مصاحلة أيب بكر فأرسل إىل « 7»وجوه الناس عن علّي، فلما رأى انصراف الناس[ 
لم من شدته، فقال عمر: ال أتهتم أيب بكر أن ائتنا وال أتتنا معك أبحد، وكره أن أيتيه عمر ملا ع

؟ فانِطلق أبو بكر « 8»يصنعوا يب « 8»وحدك، فقال أبو بكر: وهللا! آلتينهم وحدي، وما عسى أن 
وحده حىت دخل على علّي وقد مج ِ بين هاشم عنده؛ فقام علّي وَحد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث 

 ساقه هللا« 9»فضيلتك وال نفاسة عليك خبري قال: أما بعد! فإنه مل مينعنا أن نبايعك إنكارا ل
__________ 

 ، ويف اْلصل: معتجر.243/ 3( من الِطربي 1)
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 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فحِطها.2)
 ( زيد من الِطربي.3)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: جرجه مالك4 -4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: أىب سلمة.5 -5)
 .360/ 1واتريخ اْلسالم  221و  220و  202/ 3يف الِطربي  ( أمل مبوهتا رضي هللا عنها6)
 لتستقيم العبارة. 200/ 3( زدانه بناء على الِطربي 7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: يصنعوين.8 -8)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: خلري.9)

(2/434) 

 

رابته من رسول هللا به علينا، مث ذكر ق« 2»حقا فاستبددت « 1»إليك، ولكنا كنا نرى أن لنا يف هذا 
صلى هللا عليه وسلم وحقهم، ومل يزل علّي يذكر ذلك حىت بكى أبو بكر، فلما صمت علّي تشهد 

أبو بكر فحمد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال: أما بعد! وهللا لقرابة رسول هللا صلى هللا عليه 
هذه اْلمور اليت كانت بيين « 4[ »]يف« 3»وسلم أحب إِّل أن أصل من قرابيت، وإين وهللا ما أعلم 

 ولكين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:« 5»وبني علّي إال اخلري 
وإين وهللا ال أدع أمرا صن ِ فيه « . ال نورث ما تركنا صدقة، إمنا أيكل آل حممد من هذه املال قوات»

موعدك العشية للبيعة، فلما صلى أبو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال صنعته إن شاء هللا؛ مث قال: 
بكر الظهر أقبل على الناس مث عذر عليّا ببعض ما اعتذر به، مث قام علّي فعظم من حق أبو بكر 

 وذكر فضيلته وسابقته مث مضى إىل أيب بكر فبايعه، وأقبل الناس على علّي فقالوا: أصبت وأحسنت.
أصابه سهم ابلِطائف م ِ النيب صلى هللا عليه تويف عبد هللا بن أيب بكر الصديق وكان « 6»]مث[ 

وسلم رماه ابن حمجن مث دمل اجلرح، فمات يف شوال بعد الظهر، ونزل حفرته عبد الرَحن بن أيب 
، ودخل عمر على أيب بكر وهو آخذ بلسانه « 7»بكر وعمر بن اخلِطاب وطلحة بن عبيد هللا 

ليه وسلم! هللا هللا! فقال أبو بكر: هذا أوردين ينصنصه فقال له عمر: اي خليفة رسول هللا صلى هللا ع
 املوارد.« 8»

فلما دخل شهر ذي احلجة حج عمر بن اخلِطاب سنة إحدى عشرة، واشرتى مواله أسلم يف حجته 
 تلك مث رج ِ إىل املدينة.
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__________ 
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: هذه.1)
 ( يف اْلصل: استبدت، ويف الِطربي: استبددمت.2)
 الِطربي: ألوت.( يف 3)
 ( زيد من الِطربي.4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: احلرة.5)
 ( زدانه لتنسيق العبارة.6)
 .363/ 1( راج ِ أيضا ترمجته يف االستيعاب وراج ِ أيضا اتريخ اْلسالم 7)
 نصنص، ويف اْلصل: أورد يف. -( من جمم ِ البحار8)

(2/435) 

 

وكان مسيلمة قد تنبأ با يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه  مث وجه أبو بكر خالد بن الوليد إىل اليمامة
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ورج ِ إىل قومه فشهد رجال بن « 1»وسلم. وكان أمره ضعيفا، مث وفد 

 ْلهل اليمامة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أشركه يف اْلمر فعظم فتنته عليهم.« 2»عنفوة 
د ابملهاجرين واْلنصار حىت إذا دان من اليمامة نزل واداي من أوديتهم فأصاب يف وخرج خالد بن الولي

وكان « 3»ذلك الوادي جماعة بن مرارة يف عشرين رجال منهم كانوا خرجوا يِطلبون رجال من بين َتيم 
 بذلك الوادي فلم ينبههم إال خيل املسلمني« 4»أصاب هلم دما يف اجلاهلية فلم يقدروا عليه فباتوا 

حنيفة، قال: فال أنعم لكم علينا، مث نزلوا « 5»قد وقفت عليهم فقالوا: من القوم؟ فقالوا: بنو 
أصبح دعاهم خالد بن الوليد فقال: اي بين حنيفة! ما تقولون؟ فقالوا: منا « 6»فاستوثقوا منهم، فلما 

مرارة. فقال له نىبء ومنكم نىبء، فعرضهم خالد على السيف حىت بقي سارية ابن عامر وجماعة بن 
سارية: اي أيها الرجل! إن كنت تريد هذه القرية فاستبق هذا الرجل، وأوثق جماعة يف احلديد ودفعه إىل 

 أم َتيم امرأته وقال:
مشرف « 7»استوصي به خريا، وضرب عنق سارية بن عامر، مث سار ابملسلمني حىت نزل على كثيب 

مامة م ِ مسيلمة، وتصاف الناس، وكان خالد على اليمامة وضرب معسكره هناك، وخرج أهل الي
جالسا على سريره وجماعة مكبل عنده والناس على مصافهم إذ رأى ابرقة يف بين حنيفة فقال خالد: 

 أبشروا اي معشر املسلمني! قد
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__________ 
 ( يف اْلصل: وفدا.1)
 ، ويف اْلصل: عبقرة.247/ 3( من الِطربي 2)
 ل: منري.، ويف اْلص246/ 3( من الِطربي 3)
 كذا.  -( يف اْلصل: فياتو4)
 ( يف اْلصل: بين.5)
 .247/ 3( وراج ِ أيضا الِطربي 6)
 ، ويف اْلصل: كتيب.247/ 3( من الِطربي 7)

(2/436) 

 

جماعة إليه وهو مكبل فقال: كال وهللا إهنا اهلندوانية « 1»كفاكم هللا عدوكم واختلف القوم، فكر 
هلم، فكان كما قال، فلما التقى « 4»للشمس لتلني « 3»حتِطمها فأبرزوها « 3»خشوا من « 2»

فقتل؛ واقتتل املسلمون قتاال شديدا حىت اهنزم « 5»الناس كان أول من خرج رّجال بن عنفوة 
 «املسلمون، وخلص أصحاب مسيلمة إىل الرحال ودخلوا فسِطاط خالد بن الوليد وفيه جماعة مكبال

ل ابلسيف فقال جماعة: أان هلا جار فنعمت احلرة، عليكم عند أم َتيم امرأة خالد، فحمل عليها رج
فقال اثبت بن قيس بن مشاس: « 7»ابلرجال، فرحبلوا الفسِطاط ابلسيف، ]مث إن املسلمني تداعوا[ 

إين أبرأ إليك مما يصن ِ هؤالء املسلمون، مث « 8»بئسما عودمت أنفسكم اي معشر املسلمني، اللهم 
، ورأى زيد بن اخلِطاب انكشاف املسلمني عن رحاهلم فتقدم فقاتل أخذ سيفه حىت جالد به حىت قتل

إذا حضر البأس أخذه  -فيما يقال -حىت قتل؛ وقام الرباء بن مالك أخو أنس بن مالك وكان الرباء
حىت يقعد عليه الرجال مث يبول يف سراويله، فإذا ابل صار مثل السب ِ، فلما رأى ما « 9»انتفاض 

االنكشاف وما رأى من أهل اليمامة أخذه الذي كان أيخذه حىت قعد من « 10»صن ِ املسلمون 
عليه الرجال، فلما ابل وثب فقال: أين اي معشر املسلمني؟ أان الرباء بن مالك، هلموا إِّل « 11»

 فاجتم ِ عنده مجاعة من املسلمني فقاتل القوم قتاال شديدا حىت
__________ 

 : فنظر.248/ 3( يف اْلصل: فبكر، ويف الِطربي 1)
 ( من الِطربي: ويف اْلصل: اهلندوانيها.2)
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 ( من الِطربي، ويف اْلصل: حيِطمها فابزوها.3 -3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ليليين.4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عبقرة.5)
 كذا.  -( يف اْلصل: مكبل6)
 ( زيد من الِطربي.7)
 يعين أهل اليمامة. -( زيد يف الِطربي: اللهم إين أبرأ إليك مما يعبد هؤالء8)
 ( أي انتفاض احلمى.9)
 ( يف اْلصل: املسلمني.10)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عقد.11)

(2/437) 

 

، فلما بلغه القتال قال: اي معشر بين حنيفة! « 1»خلصوا إىل حمكم اليمامة، وهو حمكم بن الِطفيل 
، فما كان عندكم « 4»ات وينكحن غري حظي« 3»الكرائم غري رضيات « 2»اآلن وهللا تستحقب 

من حسب فأخرجوه، مث تقدم فقاتل قتاال شديدا فرماه عبد الرَحن بن أيب بكر بسهم فوضعه يف حنره 
مسيلمة، فقال الرباء بن مالك: اي « 5»فقتله، وزحف املسلمون حىت أجلأوهم إىل احلديقة وفيها 

عل اي براء! فقال: وهللا أفعل فاحتمل معشر املسلمني! ارموين عليهم يف احلديقة، فقال الناس: ال تف
حىت أشرف على اجلدار فاقتحم فقاتلهم حىت فتحها هللا للمسلمني، ودخل عليهم املسلمون، وقتل 

مسيلمة، اشرتك وحشي بن حرب موىل جبري بن مِطعم ورجل من اْلنصار يف قتله، فرماه وحشي 
أعلم أينا قتله! قتلت: خري « 7»وحشي يقول: ]ربك[ « 6»حبربته وضربه اْلنصاري بسيف، فكان 

 الناس وشر الناس.
يرسف معه « 9»مبجاعة يف احلديد « 8»فلما فرغ املسلمون من مسيلمة، وأتى خالدا اخلرب فخرج 

ليدله على مسيلمة، وكان يكشف القتلى حىت مر مبحكم بن الِطفيل، وكان رجال جسيما « 9»
هذا وهللا خري منه وأكرم، هذا حمكم اليمامة، مث وسيما فقال خالد: هذا صاحبكم، فقال جماعة: ال! 

فقال جماعة: إنه وهللا ما جاءك « 11»القتلى فإذا روجيل أصيفر أخينس « 10»دخلوا احلديقة وقلبا 
 إال سرعان الناس

__________ 
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 ( من الِطربي، ويف اْلصل: الكفيل.1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: يستحقب.2)
 وضيات. ( من الِطربي، ويف اْلصل:3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: حضيات.4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فيهم.5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فقلل.6)
 ( زيد من الِطربي.7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: خرج.8)
 ، ويف اْلصل: يوسف له.251/ 3( من الِطربي 9 -9)
 ( يف اْلصل: اقلبا، ويف الِطربي: قلب له.10)
 كذا.  -، ويف اْلصل: حنيس( من الِطربي11)

(2/438) 

 

وإن مجاهري الناس يف احلصون، قال: ويلك ما تقول؟ قال: وهللا إن ذلك حلق، فهلم أصاحلك على 
ونصف السيب، مث قال « 2»، فصاحله خالد بن الوليد على الصفراء والبيضاء ]واحللقة[ « 1»قومي 

مث قال للنساء: البسن احلديد مث أشرفن  جملاعة: امض إىل القوم فاعرض ما صنعت، فانِطلق إليهم
على احلصون، مث انتهى إىل خالد قال: إهنم مل يرضوا على مصاحلتك عليه، ولكن إن شئت شيئا 

 ، قال خالد:« 3»أتخذ رب ِ السيب ربعا « : 2»صنعت وعرضت على القوم! ]قال: ما هو؟ قال[ 
رماهم « 4»رجل واحد « 4»ليس قد فعلت! قال: قد صاحلتك، فلما فرغا دخلوا احلصن فإذا 

 « .6»النساء والصبيان، فقال خالد جملاعة: خدعتين، قال: قومي « 5»]إال[ 
مث بعث أبو بكر إىل خالد بن الوليد بسلمة بن سالمة بن وقش أيمره أن ال يستبقي من بين حنيفة 

 رجال قد أنبت، فأاته سلمة وقد فرغ خالد من الصلح.
من بين حنيفة إىل أيب بكر فقدموا عليه فقال أبو بكر: وحيكم! ما « 7»مث إن خالدا قد بعث وفدا 

منكم ]ما استزل[ ، قالوا: اي خليفة رسول هللا! قد كان الذي بلغك، « 8»هذا الرجل الذي استزل 
 فيه قال أبو بكر:« 9»وكان امرءا مل يبارك هللا له وال لعشريته 

 «11»يقول: اي ضفدع نقي نقي! ال الشراب « 10»قالوا: كان « 10»على ذلك ما دعاكم إليه؟ 
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__________ 
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: قومك.1)
 .252/ 3( زيد من الِطربي 2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: رجعا.3)
 كذا.  -( يف اْلصل: وحن واحدا4 -4)
 .252/ 3( زيد من الِطربي 5)
 ( زيد يف الِطربي: ومل أستِط ِ إال ما صنعت.6)
 كذا.  -، ويف اْلصل: وا254/ 3( من الِطربي 7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: استنزل.8)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: بغريه9)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: قال وفان10 -10)
 ( يف الِطربي: الشارب.11)

(2/439) 

 

« 3»شا ، لنا نصف اْلرض ولقريش نصف اْلرض، ولكن قري« 2»]وال املاء تكدرين[ « 1»َتنعني 
 قوم يعتدون، فقال أبو بكر: سبحان هللا سبحان هللا.

فلما فرغ خالد من الصلح نزل واداين من أودية اليمامة، فبينما هو قاعد إذ دخل عليه رجل من بين 
 «بن عمري فقال جملاعة« 4»حنيفة يقال له سلمة 

جماعة: إين وهللا ْلعرف الشر : استأذن ِل على اْلمري، فإن ِل إليه حاجة، فأتى عليه جماعة، مث قال 
يف وجهه، مث نظر فإذا هو مشتمل على السيف فقال: ما لك لعنك هللا! أردت أن تستأصل بين 

حنيفة، وهللا لئن قتلته ما ترك يف بين حنيفة صغري وال كبري إال قتل، فانقلب الرجل ومعه سيفه، فوق ِ 
 ا خلف احلائط فقتل.حوائط اليمامة وحبس به املسلمون فدخلو « 6»يف حائط من 

وكان من استشهد من املسلمني يوم اليمامة من قريش ممن حيضران ذكرهم أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة، وسامل موىل أيب حذيفة، وشجاع بن وهب بن ربيعة، ومالك بن عمرو، ويزيد بن قيس، وصفوان 

« 8»بن مالك « 7»ري بن أمية بن عمرو، وأخوه مالك بن أمية، والِطفيل بن عمرو الدوسي، وجب
مشس بن املغرية، وحكيم « 9»، ويزيد بن أوس، وحيي بن حارثة، والوليد بن عبد « 8»وأمه حبينة 
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، وعبد هللا بن عمرو بن حبرة، « 11»بن اخلِطاب بن نفيل « 10»بن حزام بن أيب وهب، وزيد 
 وعبد

__________ 
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: املعني.1)
 ( زيد من الِطربي.2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: قريش.3)
 ، ويف اْلصل: سالمة.253/ 3( من الِطربي 4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: جماعة.5)
 ( يف اْلصل: يف.6)
 كذا.  -، ويف اْلصل: جر369/ 7( من اتريخ اْلسالم 7)
  أمه.منسواب إىل -( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: بن حلينة، ويف اْلصابة: جبري بن حبينة8 -8)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: عوف.9)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: يزيد.10)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: ثقيل.11)

(2/440) 

 

هللا بن احلارث بن قيس، وأبو قيس بن احلارث، وعبد هللا بن خمرمة بن عبد العزى، وعبد هللا بن 
بن أوس بن سعد بن أيب سرح،  بن عمرو، وعمرو« 2»بن عمرو، وسليط بن سليط « 1»سهيل 

 « .4»، وعبد هللا بن احلارث بن رحضة « 3»وربيعة بن أيب خرشة، ومنقذ بن عمرو بن عِطية 
واستشهد من اْلنصار يوم اليمامة اثبت بن قيس بن مشاس، وعباد بن بشر ابن وقش، وراف ِ بن 

لك بن أوس ومعن ، وحاجب بن زيد، وسهل بن عدي، وما« 6»، وعبد هللا بن عتيك « 5»سهل 
، « 7»وبشر بن عبد هللا « 7»موليان هلم، وفروة بن العباس، وكليب بن َتيم، وعامر بن اثبت، 

بن يربوع، « 8»وعبد هللا بن عبد هللا بن أيب بن سلول، وعبد هللا بن عتبان، واثبت بن هزال، وأسيد 
أبو دجانة، وسعد « 11»، ومساك بن خرشة « 10»بن لوذان « 9»وأوس بن ورقة، وسعد بن حارثة 

وعبد هللا بن أنيس، و « 14»، وضمرة بن عياض، « 13»، وعقبة بن عامر بن انيب « 12»بن َحار 
 بن عمرو،« 15»أبو حبة بن غزية « 15»مسعود بن سنان، وحبيب بن زيد، و « 14»
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__________ 
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: سهل.1)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: سليك.2)
 من اْلصابة، ويف اْلصل: نعيط. (3)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: رخصة.4)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: سهيل.5)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: عتيد.6)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: بسر بن عبيد هللا.7 -7)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: اصعر.8)
 راج ِ اْلصابة. -( وأيضا ورد: جارية9)
 من اْلصابة، ويف اْلصل: لودان. (10)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: حرشة.11)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: َحام.12)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: أيب.13)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: بن.14)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: أبو حيثمة ابن عذنة.15 -15)

(2/441) 

 

رمي بسهم « 4»بن اثبت بن الضحاك بن زيد « 3»بن زيد، ويزيد « 2» عمارة بن حزم« 1»و 
« 5»فمات يف الِطريق، واثبت بن خالد بن عمرو بن خنساء، وفروة بن النعمان بن احلارث، و « 4»

 ، وحبيب بن عمرو بن حمصن.« 5»عائذ بن ماعص الزرقي 
ر، وارتدت ربيعة ابلبحرين فيمن مث انصرف خالد بن الوليد ابملسلمني حىت قدم املدينة على أيب بك

ثبت « 9»خنش بن معلى فإنه « 9« »8»اجلارود بن عمرو ]بن[ « 7»ارتد من العرب إال « 6»
امللك إىل املنذر بن ساوى « 10»على اْلسالم فيمن تبعه من قومه، وقالت ربيعة بعضها لبعض: نرد 

1» 
لم فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وكان املنذر ملكهم يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وس
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بن احلضرمي فأسلم املنذر، وأقام العالء با إىل أن قبض رسول هللا صلى هللا عليه « 12»العالء 
ومج ِ مجعهم على « 12»ربيعة املنذر بن النعمان بن املنذر بن ساوى « 13»وسلم، فملك 

الء بن احلضرمي وأمره بثمامة بن أاثل إليهم الع« 14»االرتداد؛ فلما بلغ أاب بكر خربهم، بعث 
« 15»احلنفي وكان قد أسلم مثامة وأسلم بنو سحيم معه، فلما مر العالء بثمامة بن أاثل معه من 

 اتبعه من قومه
__________ 

 ( يف اْلصل: بن.1)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: حزام.2)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل مرثد.3)
 كذا.  -ب، ويف اْلصل: ومن سهم( من االستيعا4 -4)
 كذا.  -( من اْلصابة، ويف اْلصل: عايد ماعس املرور5 -5)
 ، ويف اْلصل: فمن.255/ 3( من الِطربي 6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: بن.7)
 ( زيد من الِطربي.8)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: أخنس بن يعلى ابنه.9 -9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: يرد.10)
 الِطربي، ويف اْلصل: شاوي.( من 11)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: العجلي.12)
 ( يف اْلصل: فهلك.13)
 ( يف اْلصل: فبعث.14)
 ( يف اْلصل: فيمن.15)
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حصن ابلبحرين، وأصاب املسلمون  -« 1»من بين سحيم وسارت ربيعة إليهم فحاصروهم جبوااث 
ليلة من اللياِل « 2»رج عبد هللا بن حذف جهدا شديدا من اجلوع حىت كادوا أن يهلكوا فخ

يتجسس أخبارهم وجييء املسلمني ابخلرب، فأتى احلصن واحتال يف دخوله فوجدهم سكارى فرج ِ، 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



فأخرب املسلمني أن القوم سكارى ال غناء بم، فبيتهم العالء بن احلضرمي فيمن معه من املسلمني 
 حصنهم، وقسم العالء بن احلضرمي الغنيمة وقاتلوهم قتاال شديدا حىت فتح هللا على املسلمني

 ابلبحرين ومج ِ با صالة اجلمعة.
الناس واملهاجر بن أيب أمية أمريها، « 4»فباع « 3»وخرج اْلسود بن كعب العنسي ]يف كندة[ 

، وكان على حضر موت زايد « 5»ومسعت كندة بذلك واتفقت أيضا م ِ من اتب ِ اْلسود على نصره 
« 6»لما رأى ذلك منهم بيتهم ابلليل وقتل منهم أربعة من امللوك يف حماجرهم: بن لبيد البياضي، ف

إىل أيب بكر خيربه ابنتفاض « 7»وأبضعة، مث كتب املهاجر بن أيب أمية « 6»مجدا وحموصا ومشرحا 
، فبعث أبو بكر عكرمة بن أيب جهل يف جيش معه إىل املدينة، « 8»يستمد منه « 8»الناس و 

املهاجر بن أيب أمية « 9»م ِ زايد بن لبيد وقِطعة م ِ  -ثبتت على اْلسالم -كندةوكانت قِطعة من  
وزايد بن أيب لبيد ابحلرب، فلما اشتد عليهم احلصار نزل إليهم اْلشعث بن قيس وسأهلم اْلمان على 

 على أيب بكر فريى فيه رأيه« 10»دمه وأهله وماله حىت يقدموه 
__________ 

 يف اْلصل: جباات.، و 256/ 3( من الِطربي 1)
 كذا.  -، ويف اْلصل: خالف258/ 3( من الِطربي 2)
 ( زيد الستقامة العبارة.3)
 ( يف اْلصل: فباعوا.4)
 وما بعده. 270/ 2كذا، وراج ِ أيضا الِطربي   -( يف اْلصل: قصره5)
 ، ويف اْلصل: َحر وحنوس ومشرح كذا.273/ 3( من الِطربي 6 -6)
 ( زيد فوقه: وزايد.7)
وعليه من الضرب واحلك ما يزيده غموضا « وتستمروا له»اْلصل: ما صورته هكذا  ( يف8 -8)

 وإباما.
 ( يف اْلصل: من.9)
 ( يف اْلصل: قدموه.10)
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، واستنزلوا من فيه من امللوك « 2»، ففعلوا ذلك وفتح النجري « 2»يفتح النجري « 1»]وأن[ 
وبعثوا به إىل أيب بكر م ِ السيب، وقتل اْلسود بن   وضربت أعناقهم، واستوثقوا من اْلشعث بن قيس

كعب العنسي يف بيته، فلما قدم اْلشعث على أيب بكر قال أبو بكر: فما أتمرين أن أصن ِ فيك 
من احلديد وتزوجين أختك، فإين قد « 3»فإنك فعلت ما علمت؟ قال اْلشعث: َتن علّي وتفكين 

 زوجه أخته فروة بنت أيب قحافة.وأسلمت، قال أبو بكر: قد فعلت، ف« 4»راجعت 
سباايهم أربعمائة، فخِطب أبو بكر الناس « 6»أهل البحرين على أيب بكر يفتدون « 5»مث قدم 

فقال: أيها الناس! ردوا على الناس سباايهم، ال حيل المرىء يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يغيب عنه 
إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  منهم أحد، مث جاء جابر بن عبد هللا أاب بكر فقال:« 7»
مخسمائة درهم، « هكذا»، فحرز له أبو بكر « إن جاءان مال من البحرين أعِطيناك هكذا وهكذا»

فأعِطاه من مال البحرين ألفا ومخسمائة درهم. مث اعتمر أبو بكر يف رجب وخرج هو وعبد الرَحن بن 
اخلِطاب، وقدما مكة ضحوة، وخرج منها قبل صبيحة على راحلتني واستخلف على املدينة عمر بن 

الليل. ومات أبو مرثد الغنوي حليف َحزة بن عبد املِطلب. وتزوج عمر ابن اخلِطاب عاتكة بنت زيد 
 بن عمرو بن نفيل.

« 8»مث خرج أبو بكر سنة اثنيت عشرة، واستخلف على املدينة عثمان بن عفان، وخرج لليلتني بقيتا 
 ي احلليفة، وقدم مكة لسب ِمن ذي القعدة، وأحرم من ذ

__________ 
 ( زيد الستقامة العبارة.1)
 خِطأ. -( هو اسم حصن، ووق ِ يف اْلصل: البحر2)
 كذا.  -، ويف اْلصل: تكفين276/ 3( من الِطربي 3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: راجعك.4)
 ( زيد بعده يف اْلصل: على.5)
 كذا.  -( يف اْلصل: يعتدرون6)
 م.( يف اْلصل: عنه7)
 ( يف اْلصل: بقني.8)
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معه عشر بدانت، فخِطبهم قبل الرتوية بيوم يف املسجد « 1»خلون من ذي احلجة، وكان قد ساق 
احلرام، وأمرهم بتقوى هللا وهناهم عن معصيته وعّظم عليهم حرمة اْلسالم وأمرهم ابلقصد يف مسريهم 

ستِطاع منكم أن يصلي الظهر مبىن غدا فليفعل، والرتفق، وتال عليهم آايت من القرآن، مث قال: من ا
 مث حج هلم وحنر البدن ورمى اجلمار ماشيا ذاهبا وجائيا.

إىل « 3»البِطحاء وأوصى « 2»يسمى جرو « 2»ومات أبو العاص بن الربي ِ يف ذي احلجة وكان 
 الزبري بن العوام، فزوج الزبري ابنته علي بن أيب طالب.

املدينة، فلما قدمها كتب إىل خالد بن الوليد يريد العراق، وقد قيل: إنه مث قفل أبو بكر من احلج إىل 
يقال « 5»من السواد « 4»قد قدم املدينة مث خرج إىل العراق، فلما بلغ خالد بن الوليد إىل قرايت 

وأليبس صاحل أهلها، وكان الذي صاحله عليها ابن صلواب، فقبل « 7»ابرومسا « 6»هلن ]ابنقياء[ 
بسم هللا الرَحن الرحيم: هذا كتاب من خالد بن الوليد البن صلواب »ية وكتب له كتااب منهم اجلز 

الفرات أنك آمن أبمان هللا ممن حقن دمه إبعِطاء اجلزية، وقد « 9»ومنزله بشاطىء « 8»السوادي 
 «1أعِطيت عن نفسك ومن كان يف قريتك ألف درهم فقبلناها

ذمة هللا وذمة حممد صلى هللا عليه وسلم « 11» ، ورضي من معي من املسلمني با عنك، فلك
 وذمم املسلمني على ذلك،

__________ 
 ( يف اْلصل: سابق.1)
 كذا.  -، ويف اْلصل: ساحر373/ 1( من اتريخ اْلسالم 2 -2)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: أوىل.3)
 ، ويف اْلصل: قرانت.3/ 4( من الِطربي 4)
 لسوداء.( من الِطربي، ويف اْلصل: ا5)
 ( زيد من الِطربي.6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ومسا.7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: الشواي.8)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: شاطىء.9)
 ( يف الِطربي: فقبلتها.10)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فال.11)
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صة بن إايس بن حية الِطائي وشهد هشام بن الوليد، مث أقبل خالد حىت نزل احلرية وكان عليها قبي
، فقال هلم خالد: أدعوكم إىل هللا وإىل اْلسالم، فإن « 2»لكسرى فخرج إليه أبشرافهم « 1»أمريا 

أجبتم إليه فأنتم من املسلمني، لكم ما هلم وعليكم ما عليهم، وإن أبيتم فاجلزية، فإن أبيتم « 3»
نكم على احلياة، جاهدانكم حىت حيكم أحرص على املوت م« 5»فقد أتيتك أبقوام « 4»]اجلزية[ 

هللا بيننا وبينكم، فقال له قبيصة بن إايس: ما لنا حبربك من حاجة، بل نقيم على ديننا ونعِطيك 
اجلزية، فصاحلهم على تسعني ألف درهم كل سنة، فكانت أول جزية وقعت ابلعراق هذه واليت صاحل 

 عليها ابن صلواب.
اجلنود إىل الشام فبعث عمرو بن العاص إىل فلسِطني فأخذ طريق  وبعث أبو بكر بعد قفوله من احلج

على أيلة، وبعث يزيد بن أيب سفيان وأاب عبيدة ابن اجلراح وشرحبيل بن حسنة إىل « 6»املعرقة 
، وبعث خالد ]بن[ « 7»علياء ]الشام[ « 7»الشام وأمرهم أن يسلكوا التبوكية على البلقاء ]من[ 

ب ِ من اْلرابع، فلم يزل عمر بن اخلِطاب أبيب بكر حىت ]عزله وأّمر[ سعيد بن العاص على ر « 7»
، « 9»ويزيد راكب « 9»مكانه ابن أيب سفيان، وخرج أبو بكر م ِ يزيد بن أيب سفيان يوصيه « 8»

 بنازل وال أان براكب،« 10»قال: أيها اْلمري! إما أن تركب وإما أن أنزل! فقال: ما أنت 
__________ 

 كذا؛ ويف الِطربي: وكان أّمره عليها.  -أمنو ( يف اْلصل:1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: أبشراهم.2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: وان.3)
 ( زيد من الِطربي.4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: أبقوامهم.5)
 ، ويف اْلصل: العزبة.28/ 4( من الِطربي 6)
 ( زيد من الِطربي.7)
 ل.( من الِطربي، وموضعه بياض يف اْلص8)
 .4/ 1كذا، وراج ِ فتوح الشام للواقدي   -( يف اْلصل: يزيدرا9 -9)
 ( يف اْلصل: ابت.10)
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« 2»خِطاي هذه يف سبيل هللا! مث قال: اي يزيد! إنكم ستقدمون بالدا ]فإذا أكلتم[ « 1»أليست 
يف الصوام ِ  «3»الِطعام فسموا هللا على أوهلا واَحدوه على آخرها، وستجدون قوما حبسوا أنفسهم 

أنفسهم، وستجدون أقواما قد اختذ الشيِطان على رؤوسهم مقاعد. يعين « 4»فدعوهم وما حبسوا 
وال امرأة وال وليدا وال « 6»كبريا هرما « 6»فاضربوا تلك اْلعناق، وال تقتلن  -« 5»الشمامسة 

تغل وال تغدر وال ختن  حبرا إال لنف ِ، وال« 7»تعقرن بيمة إال لنف ِ، وال ختربن عمراان، وال تقِطعن 
السالم وأستودعك هللا! مث انصرف أبو « 9»َولَيَ ْنُصَرنَّ اَّللَُّ َمْن يَ ْنُصُرُه ِإنَّ اَّللََّ َلَقِويٌّ َعزِيٌز أقرئك « 8»

فردا فردا، « 10»بكر ومضى يزيد بن أيب سفيان وتبعه شرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن اجلراح 
بثنية « 12»، ونزل الروم « 11»بغمر العرابت « 11»صره عمرو بن العاص يف ق« 10»ونزل 
ْلبيه وأمه « 14»أخو هرقل « 13»أبعلى فلسِطني يف سبعني ألفا عليهم تذارق « 12»جلق 

 ، فكتب عمرو بن العاص إىل أيب بكر يذكر له أمر الروم ويستمده، فكتب أبو بكر« 14»
__________ 

 كذا.  -( يف اْلصل: نسيت1)
 كذا.  -اْلصل: لولو( موضعه يف 2)
 ( يف اْلصل: أيديهم له.3)
 ( يف اْلصل: جلسوا.4)
( يف اْلصل: السالسة، يف لسان العرب؛ الشماس من رؤوس النصارى: الذي حيلق وسط رأسه 5)

 ويلزم البيعة واجلم ِ مشامسة.
 ( يف اْلصل: كثريا هراب.6 -6)
 ( يف اْلصل: ال تقتعن.7)
 ( يف اْلصل: ال حنون.8)
 ، ويف اْلصل: أفديك.3/ 7البداية والنهاية ( من 9)
 كذا.  -( يف اْلصل: مردا مرد وانزل10 -10)
 كذا.  -، ويف اْلصل: بعري القرايت39/ 4( من الِطربي 11 -11)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: يعنه خلق12 -12)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: بدراق.13)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: ال وأبيه14 -14)
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ويستخلف « 2»من أهل القوة « 1»إىل خالد بن الوليد وهو أيمره أن ميد أهل الشام فيمن ]معه[ 
 منهم، فلما أاته كتاب أيب بكر قال خالد:« 3»على ضعفة الناس ]رجال[ 

أن يكون فتح « 6»حسدين  -يعين عمر بن اخلِطاب -« 5»ابن أم مشلة « 4»هذا عمل اْلعيسر 
 «لى يدي، فسار خالد أبهل القوة من الناس، ورد الضعفاء والنساء إىلالعراق ع

ابلعراق من « 9»بن سعد اْلنصاري، واستخلف على ]من أسلم[ « 8»املدينة، وأّمر عليهم عمري 
الشيباين، فلما بلغ خالد مبن معه عني النمر أغار على « 11»وغريهم املثىن بن حارثة « 10»ربيعة 

ورابط حصنا با فيه مقاتلة لكسرى حىت استنزهلم وضرب أعناقهم وسىب منهم أهلها فأصاب منهم، 
أيب « 13»أبو عمرة والد عبد اْلعلى ]بن[ « 12»تلك السبااي « 12»سبااي كثرية، وكان من 

عبيد موىل « 13»عمرة، ويسار جد حممد بن إسحاق، وَحران بن أابن موىل عثمان، و ]أبو[ 
 داود اْلنصاري، وأبو عبد هللا موىل زهرة. موىل أيب« 14»املعلى، وخري 

 الِطائي فقال له« 15»فأراد خالد املسري والتمس دليال فدل على راف ِ بن عمرية 
__________ 

 .44/ 4( زيد من الِطربي 1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: القرد.2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل موضعه بياض.3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: املعيسر.4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: شهده.5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: حسبه.6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: على.7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عمرية.8)
 .44/ 4( زيد من الِطربي 9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: العرب.10)
 ( من الِطربي ويف اْلصل: خارجة.11)
 سىب.( من الِطربي، ويف اْلصل: ذلك ال12 -12)
 .44/ 4( زيد من الِطربي 13)
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 كذا.  -( من الِطربي، يف اْلصل: حبمري14)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عمري.15)
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واْلثقال، وهللا إن « 2»، فقال له راف ِ: إنك ال تِطيق ذلك ابجلنود « 1»انِطلق ابلناس « 1»خالد: 
فيها « 3»هنا خلمس ليال جياد وال يصاب الراكب املفرد ليخافها على نفسه وما يسكلها إال مغررا! إ

منها؟ إنه قد أاتين من اْلمري « 5»أال بدِل « 5»، قال له خالد: وحيك! « 4»ماء ]م ِ مضلتها[ 
أن يصر أذن « 6»عزمة بذلك، فمر أبمرك، فقال راف ِ: استكثروا من املاء، من استِطاع ]منكم[ 

، فتأهب املسلمون وسار « 9»ما دف ِ هللا  إال« 8»، فإهنا املهالك « 7»انقته على ماء فليفعل 
وحيك اي راف ِ! ما « : 10»خالد مبن معه، فلما بلغوا آخر يوم من املفازة قال خالد لراف ِ بن عمرية 

 عندك؟ قال:
قال راف ِ للناس: انظروا « 13»من العلمني « 12»إن شاء هللا! فلما دان  -« 11»أدركت الري 

فلم يروا شيئا، فقال: إان هلل وإان إليه راجعون! « 14»لرجل[ ]هل ترون شجرية من عوسج كقعدة ا
فوجدوها قد قِطعت وبقي « 14»انظروا فاطلبوها، ]فِطلبوا[ « ! 15»هلكتم وهللا إذا وهلكت 

منها بقية، فلما رآها املسلمون كربوا وكرب راف ِ بن عمرية، مث قال: احفروا يف أصلها، فحفروا 
 الناس، مث فاستخرجوا عينا فشربوا حىت روي

__________ 
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ما عندك.1 -1)
 ( يف اْلصل: واجلنود، ويف الِطربي: ابخليل.2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ال تصيب.3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل موضعه بياض.4)
 : إن ِل بد.45/ 4( يف الِطربي 5 -5)
 ( زيد من الِطربي.6)
 ل.( من الِطربي، ويف اْلصل: فع7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: املهلك.8)
 ( وهنا يف الِطربي مزيد تفصيل فراجعه.9)
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 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عمري.10)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: الراي.11)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: دكى.12)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: العاملني.13)
 ( زيد من الِطربي.14)
 : هلكتم.( من الِطربي، ويف اْلصل15)

(2/449) 

 

اتصل بعد ذلك خلالد املنازل فقال راف ِ: فوهللا ما وردت هذا املاء قط إال مرة واحدة! وردهتا م ِ أيب 
قبيل « 2»وهم براء « 2»أغار على أهله « 1»وأان غالم، فلما بلغ اخلالد واملسلمون إىل سوي 

 ومغنيهم يقول:« 3»ا عليها الصبح وإذا مجاعة منهم يشربون اخلمر يف جفنة هلم قد اجتمعو 
 «6»وال ندري « 5»قبل جيش أيب بكر ... لعل مناايان قريب « 4»أال علالين 

، مث سار خالد حىت أغار على « 7»فقتلهم خالد بن الوليد وقتل مغنيهم وسال دمه يف تلك اجلفنة 
يل بن حسنة بصرى وعليها أبو عبيدة بن اجلراح وشرحب« 8»غسان مبرج راهط حىت نزل على قناة 

 «ويزيد بن أيب سفيان؛ وخرج خالد بن سعيد ابن العاص مبرج الصفر يف يوم مِطري يستمِطر ]فيه[ 
وشرحبيل بن « 12»الروم فقتلوه؛ واجتم ِ خالد بن الوليد « 11»عليه أعالج « 10»فتعاوى 

كانت تلك حسنة ويزيد بن أيب سفيان معهم حىت صاحلته بصرى على اجلزية وفتحها هللا للمسلمني، ف
لعمرو بن العاص وعمرو مقيم « 13»أول مدينة فتحت ابلشام، مث ساروا مجيعا إىل فلسِطني مددا 

 من غور فلسِطني ومس ِ الروم ابجتماع املسلمني لعمرو« 14»ابلعرابت 
__________ 

 ( من الِطربي، ويف اْلصل: سواد.1)
 « .ىإىل؟؟ ر »ووق ِ بعد  -( من الِطربي، ويف اْلصل: هو ما هنر2 -2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عليه.3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عالين.4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: منااي.5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ال يدري.6)
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 ( من الِطربي، ويف اْلصل: احلقبة.7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فناء.8)
 .39/ 4( زيد من الِطربي 9)
 كذا.  -فتعاوو( من الِطربي، ويف اْلصل: 10)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عالج.11)
 إىل هنا متكررة يف اْلصل.« وخرج خالد»( والعبارة من 12)
 ، ويف اْلصل: مدا.45/ 4( من الِطربي 13)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ابلقرابت.14)

(2/450) 

 

بني الرملة « 3»]بلد[ « 8»، وأجنادين « 2»إىل أجنادين « 1»ابن العاص فانكشفوا عن جلق 
اْلمراء « 6»وكان « 6»وسار املسلمون إىل أجنادين « 5»جربين من أرض فلسِطني « 4»وبيت 

 « .7»أربعة والناس أرابعا إال عمرو بن العاص كان يزعم أنه مجيعهم ... 
خبرب « 9»]ليأيت[ « 8»رجال عربيا « 8»فلما اجتمعت العساكر وتدانت، بعث صاحب الروم 

أتى الروم « 10»جل ودخل م ِ املسلمني وأقام فيهم يوما وليلة ال ينكر، مث املسلمني، فخرج الر 
« 11»ولو سرق ابن « 11»فقالوا له: ما وراءك؟ فقال: أما ابلليل فرهبان، وأما ابلنهار ففرسان، 

 ملكهم قِطعوا يده، ولو زىن رمجوه، ْلقامة احلق فيهم.
هلم: لفوا رأسي يف ثوب، قالوا « 12»حبهم قتاال شديدا فقال صا« 10»مث تزاحف الناس فاقتتلوا 

ال أحب أن أراه، ما رأيت يف الدنيا أشد منه، وكانت « 13« »4»له: ومل؟ قال: يوم موقف البئيس 
 «15»إنه مللفف « 15»على الروم، فلقد قتل صاحبهم و « 14»اهلزمية 

__________ 
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: اجللق.1)
 ل: أجناد.( من الِطربي، ويف اْلص2)
 .45/ 4( زيد من الِطربي 3)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: بني بعيت وبني4)
 ( من الِطربي، وموضعه يف اْلصل بياض.5)
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 ( موضعه بياض يف اْلصل.6 -6)
 ( موض ِ النقاط بياض يف اْلصل.7)
 ، وموضعه يف اْلصل بياض.46/ 4( من الِطربي 8 -8)
 ( زيد الستقامة العبارة.9)
 الِطربي، وموضعه بياض يف اْلصل. ( من10)
 ( من الِطربي، وموضعه يف اْلصل بياض.11 -11)
 ( يف اْلصل: صاحب.12)
 ( زيد قبله يف اْلصل: من، ومل تكن الزايدة يف الِطربي فحذفناها.13)
 ( يف اْلصل: العزمية.14)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: انِطلقت15 -15)

(2/451) 

 

مجادى اْلوىل سنة ثالث عشرة، فقتل أبجنادين من املسلمني: « 1» بقيتا من يف ثوبه؛ وكان لليلتني
عمرو بن « 5»بن وائل ]و[ « 4»العاصي « 3»النحام، وهشام ]بن[ « 2»نعيم بن عبد هللا 

الِطفيل بن عمرو الدوسي، وعبد هللا بن عمرو حليف هلم، وجندب بن عمرو بن « 6»]عكرمة و[ 
بن عمرو بن وهب، وسلمة بن « 9»وطليب « 8»رار بن اْلزور ض« 5»الدوسي ]و[ « 7»َحمة 

هشام بن املغرية، وهبار بن سفيان بن اْلسود، واحلارث بن احلارث، واحلجاج بن احلارث وقيس بن 
 نعيم بن عامر.« 5»صخر، ]و[ 

 
 استخالف عمر بن اخلِطاب رضي هللا تعاىل عنه

« 11»رايح بن عبد هللا بن قرط ابن رزاح  بن عبد العزى بن« 10»وهو عمر بن اخلِطاب بن نفيل 
بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزمية بن مدركة بن 

 «1إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن، أبو حفص العدوي، وأم عمر حنتمة
 ل بن هشام.بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن خمزوم أخت أيب جه« 13»بنت هشام 

__________ 
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: يف.1)
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 ( زيد بعده يف اْلصل: ابن، ومل تكن الزايدة يف الِطربي وال يف اْلصابة فحذفناها.2)
 ( زيد من الِطربي.3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عاص.4)
 ( زيد الستقامة العبارة.5)
 .36/ 4( زيد من الِطربي 6)
 : َحية.( من الِطربي، ويف اْلصل7)
 ( من الِطربي واْلصابة، ويف اْلصل: اْلرقم.8)
 ( من الِطربي واْلصابة، ويف اْلصل: كليب.9)
 واْلصابة، ويف اْلصل: نوفل. 14/ 5( من الِطربي 10)
 كذا.  -( من الِطربي واْلصابة، ويف اْلصل: رابح11)
 كذا.  -( من الِطربي واْلصابة، ويف اْلصل: حتفة12)
 كذا.  -ة: هاشم( يف الِطربي واْلصاب13)

(2/452) 

 

ثنا هارون بن زايد « 1»حدثنا حممد بن القاسم الدقاق ابملصيصة: ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم 
اقتدوا »احلنائي ثنا احلارث بن عمري عن َحيد عن أنس قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: « 2»

 « .وعمر« 3»ابللذين من بعدي: أيب بكر 
منية أيب بكر رَحة هللا عليه اغتسل قبلها يوم اْلثنني لسب ِ خلون من « 4»نت قال أبو حامت: فلما حا

حىت قِطعته العلة عن حضور « 5»مخسة عشر يوما « 2»مجادى اآلخرة وكان يوما ابردا فحم 
الصالة وكان أيمر عمر بن اخلِطاب أن يصلي ابلناس، وكان الناس يعودونه وهو يف منزله الذي أقِط ِ 

دار عثمان بن عفان اليوم، فبينا هو يف ليلة من اللياِل عند « 6» عليه وسلم وجاه له النيب صلى هللا
وبناته أمساء وعائشة وابنه عبد « 7»نسائه أمساء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة بن زيد بن أيب زهري 

اس الرَحن بن أيب بكر إذ قالت عائشة: أتريد أن تعهد إىل الناس عهدا؟ قال: نعم، قالت: فبني للن
نعم، قالت عائشة: إن أوىل الناس بذا اْلمر بعدك « : 9»بعدك، ]قال[ « 8»حىت يعرفوا الواِل 

عبد الرَحن بن أيب بكر: إن قريشا حتب والية عثمان بن عفان، وتبغض والية « 10»عمر، وقال 
نه ال يقوى عمر لغلظه، فقال أبو بكر: نعم الواِل عمر، وما هو خبري له أن يلي أمر أمة حممد، أما إ
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على « 11»، ولو كان واليا لالن ْلهل اللني واشتد « 11»عليهم غريه، إن عمر رآين لينا فاشتد 
 أهل الريب، فلما أصبح دعا نفرا من

__________ 
 ( من التهذيب، ويف اْلصل: سلم.1)
 ( من اْلنساب. )احلنائي( ، ويف اْلصل: رابد.2)
 أبو بكر.، ويف اْلصل: 321/ 2( من مسط النجوم 3)
 ( يف اْلصل: حالت.4)
 ، ويف اْلصل: الناس.47/ 3( من الِطربي 5 -5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: جلد.6)
 خِطأ. -( يف اْلصل: أيب زهرية7)
 ( يف اْلصل: اللواِل.8)
 ( زيد وال بد منه.9)
 ( يف اْلصل: قالت.10)
 ( يف اْلصل: فاشرت.11)

(2/453) 

 

يف عمر، منهم عثمان بن عفان وعبد الرَحن بن عوف وسعد بن أيب املهاجرين واْلنصار يستشريهم 
 وقاص وسعيد بن زيد فقال لعبد الرَحن بن عوف:

خليفة رسول هللا! هو وهللا أفضل من رأيك فيه من « 1»اي أاب حممد! أخربين عن عمر، فقال: ]اي[ 
 ، فقال لعبد الرَحن بن عوف:« 2»فيه غلظة « 1»رجل ]ولكن[ 

ين لينا فاشتد، ولو آل إليه اْلمر لرتك كثريا مما هو عليه اليوم، إين إذا غضبت على ذلك ْلنه رآ
حممد مما ذكرت لك « 1»الرجل أراين الرضا عنه وإذا لنت له أراين الشدة عليه، ال تذكر اي ]أاب[ 

 ، مث دعا عثمان بن عفان فقال:« 1»شيئا، ]قال: نعم[ 
: أنت أخرب به، فقال أبو بكر: فعلّي ذلك، قال: إن علمي أن اي أاب عبد هللا! أخربين عن عمر، فقال

سريرته خري من عالنيته، وأن ليس فينا مثله، قال: يرَحك هللا اي أاب عبد هللا! ال تذكر مما ذكرت لك 
لعلي « 1»تركته ما عدوتك، و ]ما أدري[ « 3»لو « : 1»شيئا، ]قال: أفعل، فقال له أبو بكر[ 
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أين خلو من أمركم، وأين كنت فيمن مضى من « 4»ال يلي أمركم، ولوددت  اتركه، واخلرية له أن
قحافة إىل املسلمني، أما « 5»سلفكم؛ مث قال لعثمان: اكتب: هذا ما عهد عليه أبو بكر بن ]أيب[ 

عليكم عمر « 6»فكتب عثمان: أما بعد، فقد استخلفت « 5»بعد؛ مث أغمي عليه ]فذهب عنه[ 
اقرأ علّي، فقرأ عليه ذكر عمر، فكرب أبو « : 7»ا، مث أفاق أبو بكر فقال بن اخلِطاب ومل آلكم خري 

بكر فقال: جزاك هللا عن اْلسالم خريا! مث رف ِ أبو بكر يديه فقال: اللهم! وليته بغري أمر نبيك، ومل 
 «8»أرد بذلك إال صالحهم، وخفت 

__________ 
 .51/ 4( زيد من الِطربي 1)
 غلظ.( من الِطربي، ويف اْلصل: 2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ولو.3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: لودرت.4)
 .52/ 4( زيد من الِطربي 5)
 ، ويف اْلصل: استخلف.142/ 1ق  3( من طبقات ابن سعد ج 6)
 ( من الِطبقات، ويف اْلصل: مث قال.7)
 ( من الِطبقات ويف اْلصل: خفق.8)

(2/454) 

 

، وقد حضر من أمري ما قد حضر، « 2»أنت أعلم ]به[ فيهم مبا « 1»عليهم الفتنة فعملت 
على « 5»عليهم خريهم هلم وأقواهم عليهم وأحرصهم « 4»فوليت « 3»فاجتهدت هلم الرأي 

وهدى « 6»الرَحة « 5»رشدهم، ومل أرد حماابة عمر، فاجعله من خلفائك الراشدين يتب ِ هدى نيب 
العهد ]إىل[ الشام إىل املسلمني إىل أمراء اْلجناد ، وكتب بذا « 7»الصاحلني بعده وأصلح له رعيته 

 أن قد وليت عليكم خريكم ومل آل لنفسي وال للمسلمني خريا.
 ، مث اندى عمر بن اخلِطاب فقال له:« 8»وأوصى أن تغسله أمساء بنت عميس 

 ال« 9»إين مستخلفك على أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، اي عمر: إن هلل حقا يف الليل 
الفريضة، اي « 10»يقبله يف النهار، وحقا يف النهار ال يقبله يف الليل، وإهنا ال تقبل انفلة حىت تؤدى 

عمر! إمنا ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة ابتباعهم احلق وثقله عليهم، وحق مليزان ال 
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من خفت موازينه يوم  أن يكون ثقيال، اي عمر! إمنا خفت موازين« 11»غري احلق « 11»يوض ِ فيه 
 «1القيامة ابتباعهم الباطل، وحق مليزان ال يوض ِ فيه 

 «1غري الباطل 
 «13»أن يكون خفيفا، اي عمر! إمنا نزلت آية الرخاء 

__________ 
 ( من الِطبقات، ويف اْلصل: فعلمت.1)
 ( زيد من الِطبقات.2)
 ( يف الِطبقات: رأيي.3)
 ( من الِطبقات، ويف اْلصل: وليت.4)
 ( يف اْلصل بياض عبأانه من الِطبقات.5)
 ( من الِطبقات، ويف اْلصل: برَحة.6)
 ( من الِطبقات، ويف اْلصل: من نوعيته.7)
 .204/ 2( راج ِ أيضا الكامل البن اْلثري 8)
 .208/ 2( يف اْلصل: هللا، ومبىن التصحيح على الكامل 9)
 ( من الكامل، ويف اْلصل: تودوا.10)
 دا أال حق.( يف الكامل: غ11 -11)
 ( يف اْلصل: غري احلق، ويف الكامل: إال ابطل.12 -12)
 ( من الكامل، ويف اْلصل: الرجاء.13)

(2/455) 

 

ليكون املؤمن راغبا راهبا، فال ترغب رغبة فتتمىن « 1»م ِ آية الشدة وآية الشدة م ِ آية الرخاء 
ر! إمنا ذكر هللا أهل النار أبسوإ على هللا فيها ما ليس لك، وال ترهب رهبة تلقى فيها يديك، اي عم

أكون « 4»، فإذا ذكرهتم قلت: ْلرجو أن ]ال[ « 3»عليهم ما كان من خري « 2»أعماهلم ردا 
، فإذا ذكرهتم « 5»منهم، وإمنا ذكر أهل اجلنة أبحسن أعماهلم ْلنه جتاوز هلم عما كان من سيء 

إليك « 7»غائب أحب « 6» قلت: أي عمل من أعماهلم أعمل! فإن حفظت وصييت فال يكونن
 من املوت ولست مبعجزه.« 4»]من احلاضر[ 
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، وله يوم مات « 8»وتويف أبو بكر رضي هللا عنه ليلة اْلثنني لسب ِ عشرة خلت من مجادى اآلخرة 
، وكانت خالفته سنتني وثالثة أشهر واثنان وعشرون يوما، وكان مرضه « 9»اثنتان وستون سنة 

قربه « 11»، ونزل ]يف[ « 10»مساء بنت عميس، وكفن يف ثالثة أثواب مخس عشرة ليلة، وغسلته أ
عمر بن اخلِطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد هللا وعبد الرَحن بن أيب بكر، ودفن ليال جبنب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأراد ابن عمر أن ينزل قرب أيب بكر م ِ أبيه فقال له عمر: قد  
 ةكفيت، وكان أبو قحاف

__________ 
 ( من الكامل، ويف اْلصل: الرجاء.1)
 ( يف اْلصل: رد.2)
 ( يف اْلصل: حسرية.3)
 ( زيد من الكامل.4)
 ( من الكامل، ويف اْلصل: مسي.5)
 ( من الكامل، ويف اْلصل: ال يكونن.6)
 ( من الكامل، ويف اْلصل: اكره.7)
لة الثالاثء لثمان ليال بقني من مجادى اآلخرة، ( واملراج ِ اليت أبيدينا تصرح أبنه كان تويف مساء لي8)

 وابن اْلثري يؤكد على صحة هذا التاريخ.
: وتويف رَحه هللا وهو ابن ثالث وستني سنة جمم ِ على ذلك يف 144/ 1ق  3( ويف الِطبقات ج 9)

 الرواايت كلها.
 ( راج ِ الِطبقات للعثور على ما ورد من االختالف يف ذلك.10)
 .148/ 1ق  3 ( من الِطبقات ج11)

(2/456) 

 

فقال: ما هذا؟ فقيل: مات ابنك، فقال: رزء جليل، فإىل من عهد؟ « 1»مبكة ]فسم ِ اهلائعة[ 
قالوا: لعمر، قال: صاحبه؛ وورثه أبو قحافة السدس، وكان من عمال أيب بكر يوم تويف عتاب بن 

ن احلضرمي على ، وعثمان بن أيب العاص على الِطائف، والعالء ب« 2»على مكة « 2»أسيد 
على صنعاء، وزايد بن لبيد « 4»]على خوالن، ومهاجر بن أيب أمية[ « 3»البحرين، ويعلى بن أمية 
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من اْلجناد: خالد « 5»على حضر موت، وعمرو بن العاص على فلسِطني، وعلى الشام أربعة نفر 
؛ ومات « 6»يان عبيدة بن اجلراح، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أيب سف« 4»بن الوليد، و ]أبو[ 

 « .7»أبو كبشة موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اليوم الذي دفن فيه أبو بكر 
مث قام عمر بن اخلِطاب يف الناس خِطيبا وهي أول خِطبة خِطبها بعد ما استخلف، فحمد هللا وأثىن 

عمر بن اخلِطاب  عليه مبا هو أهله مث قال: أيها الناس! إين ال أعلمكم من نفسي شيئا جتهلونه، أان
وقد علمتم من هيئيت وشأين، وإن بالء هللا عندي يف اْلمور كلها حسن، وقد فارقين رسول هللا صلى 

أسعد « 9»وأان « 8»من خلقي « 8»هللا عليه وسلم وهو عين راض حبمد هللا، ومل جيد علّي يف شيء 
ِطاعة وأحسنت له خلليفته من بعده حبق ال« 11»بذلك إن شاء هللا، وقمت « 10»]الناس[ 

 املؤازرة، ومل
__________ 

 .149/ 1ق  3( زيد بناء على رواية الِطبقات 1)
 ، ويف اْلصل: عمل مبكة.50/ 4( من الِطربي 2 -2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: منبه.3)
 ( زيد طبقا لنص الِطربي.4)
 ( يف اْلصل: نفرا.5)
كل رجل منهم على جند وعليهم خالد بن ( وورد يف الِطربي والكامل زايدة عمرو بن العاص وأن  6)

 الوليد.
 .2/ 2( كما ذكره يف اتريخ اْلسالم 7)
 ( يف اْلصل: يف خلق.8 -8)
 ، ويف اْلصل: رآان.360/ 2( من مسط النجوم 9)
 ( زيد من السمط.10)
 كذا.  -( يف اْلصل: قعت11)

(2/457) 

 

ملتوىف أوصى إِّل ابخلالفة عليكم ولكن خليفتكم ا« 1»أحرص على القيام عليكم كالذي حرص علّي 
اهلمة، ذلكم وإايكم، ولوال الذي أرجو أن أيجرين هللا يف قيامي عليكم مل « 2»برضى منكم، وآلوه 
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ووليته غريي، وقد كنت أرى فيكم أمورا على عهد نبيكم « 3»لنحيته عن نفسي « 3»أقم عليكم و 
الذي أمر « 4»رأيتم تشددي فيها، واْلمر صلى هللا عليه وسلم كدت أكرهها، ويسوءين منكم، فقد 

أين قد   -أو من علم ذلك منكم -به من فوقي، أريد طاعة هللا وإقامة الدين فأطعتكم، قد علمتم
كنت أفعل ذلك وليس ِل عليكم من سلِطان وأكن أهن يف شيء منه، وقد واّلين هللا اليوم أمركم 

هللا ريب أن يعينين عليه وأن حيرسين عندما  أنف ِ حبضرتكم لكم، فإين أسأل« 5»ولقد علمت ]أين[ 
العقل يف قسمكم كالذي أمر به، مث إين مسلم وعبد من « 6»بقي كما حرسين عند غريه، وأن يلقنين 

يغري الذي وليت من خالفتكم من خلقي شيئا إن « 8»ضعيف إال ما أعان هللا، ولن « 7»عبيده 
شيء فال يقولن أحد منكم: إن عمر بن اخلِطاب تغري ملا  شاء هللا، وإمنا العظمة هلل، ليس للعباد منها

وِل أمر املسلمني، فمن ظلمته مظلمة فإين أعِطيه احلق من نفسي وأتقدم عليكم وأبني لكم أمري، 
أميا رجل كانت له حاجة إىل أمري املؤمنني أو ظلم مبظلمة أو عتب علينا يف حق فليؤذين، فإمنا أان امرؤ 

ين الذي أان عليه أن أتعظم عليكم، وأغلق ابيب دونكم، وأترك مظاملكم بينكم، منكم، ومل حيملين سلِطا
 «وإذا من ِ هللا أهل الفاقة منكم اليوم شيئا ] ... [ 

 بعد اليوم فإمنا هو يفء هللا الذي أفاءه عليكم، لست وإن كنت أمري
__________ 

 ( يف اْلصل: عىن.1)
 كذا.  -( يف اْلصل: الده2)
 : لننجينه عن نفسه.( يف اْلصل3 -3)
 ( يف اْلصل: أمر.4)
 ( زيد الستقامة العبارة.5)
 ( يف اْلصل: يلفين.6)
 ( يف اْلصل: عبيدة.7)
 ( يف اْلصل: إن.8)
 ( بياض يف اْلصل.9)
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أقاضيه إىل « 2»ولن أخفى إبقاء، إن كان بيين وبني أحد منكم خصومة « 1»املؤمنني ] ... [ 
يقضي بيننا فاعلموا ذاك، وإنكم قوم مسلمون على شريعة اْلسالم، مث عليكم  أحدكم مث أقن ِ ابلذي

بتقوى هللا يف سركم وعالنيتكم وحرماتكم اليت حرم هللا عليكم من دمائكم وأموالكم وأعراضكم، 
وأعِطوا احلق من أنفسكم، وال حيملن بعضكم بعضا إىل أن يوق ِ إىل السلِطان شأنه، فليستعد يب 

، من من ِ من نفسه حقا واجبا عليه أو استحل « 4»يين وبني أحد من الناس هوادة فإنه ليس ب« 3»
بقرابة قريبة، « 6»منه وإن كان يدِل ]إِّل[ « 5»من دماء املسلمني وأعراضهم وأبشارهم فأان أقتص 

يف كثري منكم جفاء يف الدين وخرق يف اْلمور إال من عصمه هللا برَحة،  -معشر العرب -مث إنكم
عين « 8»لن تغنوا  -أيها الناس -أمانة عظيمة أان مسؤول عنها، وإنكم« 7»قد جعلت بسبيل وإين 

على صالحكم، عزيز علّي ما عنتم، حريص علّي معافاتكم وإقامة « 9»من هللا شيئا، وإين حثيث 
« 11»وال « 10»أموركم، وإنكم إانء من حصل يف سبيل هللا، عامتكم أهل بلد ال زرع ]فيها[ 

 ما جاء هللا به إليه، وإن هللا قد وعدكم كرامة كبرية ودنيا بسيِطة لكم، وإين مسؤول عن ضرع إال
 منها إال ابْلمناء وأهل النصح منكم« 12»أان فيه، وال أستِطي ِ ما ]بعد[ « 12»أمانيت و ]ما[ 

__________ 
 ( بياض يف اْلصل.1)
 ( زيد بعده يف اْلصل، إن.2)
 ( يف اْلصل: فليستعدبين.3)
 ( يف اْلصل: هواده.4)
 ( يف اْلصل: اقتصر.5)
 ( زيد الستقامة العبارة.6)
 ( يف اْلصل: بسيل.7)
 كذا.  -( يف اْلصل: أن تفنوا8)
 ( يف اْلصل: حيث.9)
 .59/ 1( زيد من فتوح الشام 10)
 ( من الفتوح ويف اْلصل: أال.11)
 ( ليس يف اْلصل.12)
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This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



إىل أحد ليس هلا أبهل، ولن أوليه ذلك وال أجعله إال « 1» للشاهد والغائب، ولست أجعل أمانيت
من تكون رغبته يف أداء اْلمانة والتوقري للمسلمني، أولئك أحق با ممن سواهم؛ اللهم صلى على 

 والسالم عليكم ورَحة هللا وبركاته. -حممد عبدك ورسولك
ر ابيعوه وأطاعوه؛ مث ساروا إىل اْلجناد ابستخالف عم« 2»وملا ورد كتاب أيب بكر الشام على أمراء 

من أرض اْلردن وقد اجتم ِ با الروم واملسلمون عليهم اْلمراء اْلربعة وخالد بن الوليد « 3»فحل 
« 5»أهنارها وهي أرض سبخة « 4»بيسان بثقوا « 4»على مقدمة الناس، فلما نزلت الروم 

الروم، فزلقت فيها خيوهلم، مث املسلمون ومل يعلموا مبا فعلت « 7»وحلة فغشيها « 6»]فكانت[ 
سلمهم هللا، والتقوا هم والروم بفحل فاقتتلوا فهربت الروم ودخل املسلمون فحال، وانكشفت الروم 

 إىل دمشق، وغنم املسلمون غنائم كثرية.
إىل عمر أن الناس قد اجرتأوا على الشراب، فاستشار عمر أصحابه عليا « 8»وكتب خالد بن الوليد 

مثانون، « 9»ري وسعدا فقال علي: إذا شرب سكر، وإذا سكر افرتى، وإذا افرتى فعليه وعثمان والزب
 فأثبت عمر احلد مثانني.

 ، وذلك أن املثىن بن حارثة الشيباين قدم على عمر« 10»مث كانت وقعة اجلسر 
__________ 

 ( يف اْلصل: أمايت.1)
 ( يف اْلصل: أمر.2)
 ل.، ويف اْلصل: حم55/ 4( من الِطربي 3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ببيسان نقبوا.4 -4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: سجنه.5)
 ( زيد من الِطربي.6)
 كذا، ومبىن التصحيح على الِطربي.  -( يف اْلصل: فغيسها7)
جرت بني أيب عبيدة وعمر رضي هللا  68/ 1( وهذه املكاتبة حسب ما ورد يف فتوح الشام 8)

طبيعة االختالف الذي تعرض له التاريخ اْلسالمي بشأن بعض اْلحداث عنهما، ولعل هذا راج ِ إىل 
 والوقائ ِ.

 ( يف اْلصل: عليه.9)
 .5/ 2واتريخ اْلسالم  26/ 7والبداية والنهاية  211/ 2( راج ِ أيضا الكامل 10)
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عليهم ومعي من  ابن اخلِطاب من العراق وقال: اي أمري املؤمنني! إان أبرض فارس قد نلنا منهم واجرتأان
قومي مجاعة، فابعث معي انسا من اجملاهدين واْلنصار جياهدون يف سبيل هللا، فقام عمر بن اخلِطاب 

قد أصبحتم يف  -أيها الناس -فحمد هللا وأثىن عليه مث دعا الناس إىل اجلهاد ورغبهم فيه وقال: إنكم
رى وقيصر، فسريوا إىل أرض فارس، دار غري مقام ابحلجاز، وقد وعدكم هللا على لسان نبيه كنوز كس

 بن مسعود الثقفي فقال:« 1»فسكت الناس ملا ذكرت فارس، فقام أبو عبيد 
أول من انتدب من الناس، حىت اجتمعوا وأمجعوا على املسري مث قال: اي « 2»اي أمري املؤمنني! أان 

« 3»ر، فقال: ال أومر أمري املؤمنني! اجتم ِ الناس، أمر عليهم رجال من املهاجرين أو من اْلنصا
فقال: إنه مل مينعين أن أستعمل عليهم سليط بن « 4»عليهم إال أول من انتدب منهم، فأمر أاب عبيد 

قيس إال أنه رجل فيه عجلة إىل القتال، فأخاف أن يوق ِ الناس موقعا يهلككم، فاستشره؛ مث سار أبو 
انتهى إىل بالد قومه قام « 5»حىت ]إذا[ م ِ املثىن بن حارثة الشيباين واملسلمون معهما « 1»عبيد 

ابلناس حىت نزلوا ابليمن وفيها مسلحة اْلعاجم، فاقتتلوا « 2»معه ربيعة فسار بم وسار أبو عبيد 
مبن معه من املسلمني فالتقيا، فاقتتلوا فهزم « 6»با قتاال شديدا، فاهنزمت العجم، مث بعث أبو عبيد 

 حصنا هلم، ونزل هو وأصحابه فيه.« 8»بيد ابرومسا وأصحابه، ودخل أبو ع« 7»اجلالنوس 
 مث بعث اْلعاجم ذا احلاجب وكان رئيس اْلعاجم رستم، فلما بلغ أاب

__________ 
 ، ويف اْلصل: أبو عبيدة.61/ 4( من الِطربي 1)
 ( يف اْلصل: اجتم ِ.2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ال آمر.3)
 ( يف اْلصل: أبو عبيدة.4)
 امة العبارة.( زيد الستق5)
 للعثور على تفصيل املبعوثني. 65/ 4( يف اْلصل: أبو عبيدة، وراج ِ الِطربي 6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: جالوس.7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ابرمسا.8)
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 «مسريهم إليه احناز« 1»عبيد 
الفرات، مث إن أاب عبيد  ابلناس حىت عرب الفرات فنزل يف املروحة، وأقبلت اْلعاجم حىت نزلت خلف

حلف: ليقِطعن إليهم الفرات، فناشده سليط بن قيس وقال: أنشدك هللا يف املسلمني أن « 1»
 وقال:« 3»تدخلهم هذا املدخل! فإن العرب تفر وتكر، فاجعل للناس جماال، فأيب أبو عبيد 

لرأي، فاصن ِ مبا عليك اب« 5»قال: وهللا ما جبنت! ولكن قد أشرت « ! 4»جبنت وهللا اي سليط 
إىل اجلسر الذي عقد له ابن صلواب، فعرب عليه املسلمون فلما التقوا « 3»بدا لك، فعمد أبو عبيد 

 قال:« 6»شد عليهم الفيل، فلما رأى أبو عبيد ما يصن ِ ]الفيل[ 
مشفره « 7»هل هلذه الدابة من مقتل؟ قالوا: نعم، إذا قِط ِ مشفرها ماتت، فشد على الفيل فضرب 

عليه الفيل فقتله، وهرب املسلمون منهزمني فسبقهم عبد هللا ابن مرثد اخلثعمي إىل اجلسر فربك 
 فقِطعه، فقال له الناس: مل فعلت هذا؟ قال:

 عن أمريكم.« 8»لتقاتلوا 
الفرس، ونزل املثىن بن « 9»أخذ الراية املثىن بن حارثة فاحنازوا ورجعت « 3»وملا قتل أبو عبيد 

« 11»فرق الناس فلحقوا ابملدينة، فأول من قدم املدينة خبرب الناس عبد هللا وت« 10»حارثة ألّيس 
 ، فجزع املسلمون من« 12»بن حصني اخلِطمي 
__________ 

 ( يف اْلصل: أاب عبيدة.1)
 ، ويف اْلصل: أجاز.68/ 4( من الِطربي 2)
 ( يف اْلصل: أبو عبيدة.3)
 ( يف اْلصل: سليك.4)
 ( يف اْلصل: أشرته.5)
 .69/ 4يد من الِطربي ( ز 6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فشد.7)
 ( يف اْلصل: قاتلوا، والتصحيح بناء على الِطربي.8)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: اجتمعت.9)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: ابللميس10)
 ( زيد يف الِطربي: بن زيد.11)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: اخلثعمي.12)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



(2/462) 

 

 « .1»إمنا احنزمت إِّل « 1»ن واْلنصار ابلفرار، وكان عمر يقول: ال جتزعوا! أان فئتكم املهاجري
بن أيب عبيد، وأسعد بن سالمة، « 2»وكان ممن قتل ابجلسر: أبو عبيد بن مسعود الثقفي، وابنه جرب 

، « 3»وسلمة بن أسلم بن حريش، واحلارث بن عدي بن مالك، واحلارث بن مسعود بن عبدة 
وعمر بن أيب « 4»وأنيس بن أوس بن عتيك بن عامر « 4»بن أسلم، وخزمية بن أوس،  ومسلم

بن قيس، وضمرة بن غزية « 6»بن قيس، وزيد بن سراقة بن كعب، واملنذر « 5»اليسر، وسلمة 
بن عمرو، وسهل بن عتيك، وثعلبة بن عمرو بن حمصن؛ وحج ابلناس عمر بن اخلِطاب السنة « 7»

 .« 8»الرابعة ]عشرة[ 
فلما دخلت السنة الرابعة عشرة سار املسلمون إىل دمشق وخالد بن الوليد على مقدمة الناس، وقد 

اجتمعت الروم إىل رجل منهم يقال له ابهان بدمشق، فعزل عمر بن اخلِطاب خالد بن الوليد وأمر أاب 
ب وقال: الكتا« 9»يقرى خالدا « 9»عبيدة بن اجلراح على مجي ِ الناس، فاستحى أبو عبيدة أن 

أصرب حىت يفتح هللا دمشق، فاقتتلوا قتاال شديدا واهنزم الروم وحتصنوا، فرابِطها املسلمون حىت 
 فتحت صلحا، وأعِطوا اجلزية، وكان قد أخذ اْلبواب عنوة، وجرى الصلح على

__________ 
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: إىل جزعتم إىل.1 -1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: مجر.2)
 ، ويف اْلصل: عبيد.7/ 2اْلصابة واتريخ اْلسالم  ( من3)
( يف اْلصل: أنيس بن أوس وعتيك بن عامر، ويف اتريخ اْلسالم: أوس بن أوس بن عتيك، 4 -4)

 فتحرر اخلالف. -ويف اْلصابة: أنيس بن عتيك بن عامر
 كذا.  -( اْلصل: سلية5)
 ( من اْلصابة، ويف اْلصل: املقدر.6)
 اْلصل: عزية.( من اْلصابة، ويف 7)
 .152و  82/ 4( زيد والبد منه، وراج ِ أيضا الِطربي 8)
 : يقرأ خالدا، ويف اتريخ اْلسالم نقال عن الِطربي: يقرأ خالد.55/ 4( يف اْلصل والِطربي 9 -9)
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، وكتب الكتاب ابمسه، وحلق ابهان برقل، وكان ذلك يف رجب، ومدة حصاره « 1»يدي خالد 
الكتاب، فانصرف « 2»فلما فرغ املسلمون من دمشق أقرأ أبو عبيدة خالدا دمشق ستة أشهر، 

 خالد إىل املدينة، وقد قيل: إن الصلح جرى على يد أيب عبيدة.
مث خرج عمر على الناس فقال: إين وجدت من عبيد هللا ابين ريح شراب وإين سائل عنه، فإن كان 

حيده، وكان الذي حده عبد « 3»د ذلك بع« 3»مسكرا جلدته، قال السائب بن يزيد: فشهدته 
 الرَحن بن عبد مث ضرب أاب حمجن الثقفي وربيعة بن أمية بن خلف املخزومي، وحدهم يف اخلمر.

من كان ابلبلدان اليت افتتحت أن يصلوا فيها الرتاويح يف شهر رمضان، وصلى « 4»مث أمر عمر 
 ابلناس ابملدينة كذلك.

من اليمن على عمر يف ركب من جبيلة فقال هلم عمر: إنكم قد  مث قدم جرير بن عبد هللا البجلي
علمتم ما كان من املصيبة يف إخوانكم ابلعراق، فسريوا إليهم وأان أخرج لكم من كان منكم يف قبائل 

وعرينة، وأمر عليهم جرير « 5»قيسا وكندة « 5»العرب، قالوا: نفعل اي أمري املؤمنني، فأخرج إليهم 
لي، فسار بم إىل الكوفة، فلما بلغ قريبا من املثىن بن حارثة كتب له املثىن: أقبل إِّل بن عبد هللا البج

 إمنا أنت ِل مدد، فكتب إليه جرير: إين لست فاعال إال أن أيمرين بذلك أمري املؤمنني:
 عند النخيلة فاقتتلوا« 6»مهران بن ابذان « 6»أنت أمري وأان أمري! مث سار جرير حنو اجلسر فلقيه 

 فِطعنه فوق ِ عن« 7»قتاال شديدا، وشد املنذر بن حسان ]على مهران[ 
__________ 

 اختالف العلماء يف دمشق هل فتحت صلحا أو عنوة. 23/ 7( وراج ِ يف البداية ويف النهاية 1)
 ( يف اْلصل: خالد.2)
 كذا.  -ابب الباذق من اْلشربة، ويف اْلصل: كالفر -( من فتح الباري3 -3)
 .426/ 1، ويف مروج الذهب 241/ 2يف الكامل  ( أمل به4)
 : قيس كبة وسحمة.77/ 4( ويف الِطربي 5 -5)
 ، ويف اْلصل: حبران بن ابزان.78/ 4( من الِطربي 6 -6)
 ( زيد من الِطربي.7)
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 جرير بن عبد هللا فاحتز رأسه، فاشرتكا مجيعا يف سلبه.« 1»دابته، واقتحم عليه 
أمر سعد بن أيب وقاص على العراق ومعه ستة آالف رجل، وكتب إىل املثىن  مث إن عمر بن اخلِطاب

بن حارثة وجرير بن عبد هللا أن اجتمعا إىل سعد، فسار سعد ابملسلمني، وسار املنذر وجرير إليه، 
با واجتم ِ إليه الناس، وتزوج سعد امرأة ]املثىن سلمى « 2»بشراف وشتا « 2»حىت نزل سعد 

 « .5»؛ مث حج ابلناس عمر بن اخلِطاب « 4»حفصة « 3»بنت[ 
 «فلما دخلت السنة اخلامسة

عشرة كان فيها وقعة الريموك، وذلك أن الروم سار بم هرقل حىت نزل أنِطاكية ومعه من املستعربة 
وبلقني وبلى وعاملة وغسان، ومن معه من أهل أرمينية بشر كثري، فأقام « 8»خلم وجذام « 7»

عشرين ألفا، وكان الروم « 9»دة بن اجلراح يف املسلمني إليهم يف أربعة ]و[ أبنِطاكية، وسار أبو عبي
فاقتتلوا قتاال شديدا حىت كانت نساء قريش يضربن ابلسيوف، « 10»مائة ألف، فالتقوا ابلريموك 

، « 11»وكان أبو سفيان بن حرب حتت راية ابنه يزيد، فجعل ينادي يف املعركة: اي نصر هللا! اقرتب 
 ل هللا نصره وهزم الروم، فقتل من الرومحىت أنز 

__________ 
 ( زيدت الواو بعده يف اْلصل، ومل تكن يف الِطربي فحذفناها.1)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: بسراف ونبنا2 -2)
: ومات املثىن بن حارثة وتزوج سعد بن أيب وقاص 136/ 4( زيد بناء على ما ورد يف الِطربي 3)

 امرأته سلمى.
 : حفص.44/ 7يف اْلصابة كما هنا، ويف الِطربي: خصفة، ويف البداية والنهاية ( 4)
 .152/ 4( راج ِ الِطربي 5)
 ( يف اْلصل: خامس.6)
 كذا.  -، ويف اْلصل: املسعرية136/ 4( من الِطربي 7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: جزام.8)
 ( زيد من الِطربي.9)
 ( وهذا يف رجب، كما صرح به يف الِطربي.10)
 .10/ 2( راج ِ لذلك اتريخ اْلسالم 11)
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« 2»الصقالر وابهان « 2« »1»ومن معه من أهل أرمينية واملستعربة سبعون ألفا، وقتل ]هللا[ 
 رئيسني هلم.

، « 3»مث بعث أبو عبيدة بن اجلراح عياض بن غنم يف طلبهم، فسلك اْلعماق حىت بلغ ملِطية 
من فيها من « 5»فساق « 4»بذلك فبعث إىل ملِطية  فصاحل أهلها على اجلزية، فسم ِ هرقل

 فأحرقت.« 6»املقاتلة وأمر با 
بن « 7»بن العاص، وأابن ابن سعيد « 7»وكان ممن قتل ابلريموك من املسلمني: عمرو بن سعيد 

 العاص، وعبد هللا بن سفيان بن عبد اْلسد، وسعيد بن احلارث بن قيس.
سار ابملسلمني يريد القادسية، وكتب إىل عمر بن « 8»ء وملا حسر عن سعد بن أيب وقاص الشتا

عمر املغرية بن شعبة يف أربعمائة رجل مددا « 9»اخلِطاب رضي هللا عنه يستمده، فبعث ]إليه[ 
سعدا أبلف « 12»بن اجلراح أن أمد « 11»أيب عبيدة « 9»لسعد من املدينة، وكتب ]إىل[ « 10»

عليهم عياض بن غنم الفهري؛ ومس ِ بذلك رستم فخرج  رجل من عندك، ففعل أبو عبيدة ذلك وأمر
 من« 13»بنفسه م ِ من عنده 

__________ 
 .137/ 4( زيد من الِطربي 1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: السقالن وهامان.2 -2)
 ( من الِطربي ويف اْلصل: ملكية.3)
 ( يف اْلصل: مليكه.4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: نصاق.5)
 فيها، والتصحيح بناء على الِطربي.( يف اْلصل: من 6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: سعد.7)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: الستا8)
 .137/ 4( زيد من الِطربي 9)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: بردا10)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: أبو عبيدة.11)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: أمر.12)
 ( يف اْلصل: عمد.13)
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 اْلعاجم يريد سعدا، وحج عمر ابلناس.
عشرة أراد عمر بن اخلِطاب أن يكتب التأريخ، فاستشار أصحاب « 1»فلما كانت السنة السادسة 

النيب صلى هللا عليه وسلم، منهم من قال: من النبوة، ومنهم من قال: من اهلجرة، ومنهم من قال: 
 التأريخ لسنة ست عشرة من اهلجرة. ، فأمجعوا على اهلجرة، وكتب« 2»من الوفاة 

« 3»فلما وصل إىل سعد بن أيب وقاص املغرية بن شعبة سار ابملسلمني إىل رستم حىت نزل قادس 
ديوانه « 5»إىل جنب العذيب، وأقبل رستم يف ستني ألفا من اجملموع ممن أحصى ]يف[ « 4»]قرية[ 

ني املسلمني جسر القادسية، وسعد يف بينهم وب« 5»سوى التب ِ والرقيق حىت نزل القادسية ]و[ 
، « 6»منزله وج ِ قد خرج به قرح شديد، فبعث رستم إىل سعد أن ابعث إِّل رجال جلدا أكلمه 

، وأقبل « 7»فبعث إليه املغرية ابن شعبة، ففرق املغرية رأسه أرب ِ فرق مث عقص شعره ولبس برديه 
املسلمون من الناحية اْلخرى مما يلي احلجاز، حىت انتهى إىل رستم من وراء اجلسر مما يلي العراق و 

فلما دخل عليه املغرية قال له رستم: إنكم معشر العرب! كنتم أهل شقاء وجهد وكنتم أتتوننا من بني 
اتجر وأجري ووافد، فأكلتم من طعامنا وشربتم من شرابنا واستظللتم بظاللنا فذهبتم فدعومت 

فرأى فيه أثر ثعلب « 8»من عنب « 8»ل رجل له حائط أصحابكم وجئتم تؤذوننا، وإمنا مثلكم مث
 فقال: وما

__________ 
 ( يف اْلصل: السادس.1)
 .188/ 4( يف اْلصل: الوفات، وكتابة التأريخ هذه قد أمل با يف الِطربي 2)
 ، يف اْلصل: قارس.138/ 4( من الِطربي 3)
 ( زيد من الِطربي.4)
 ( زيد من الِطربي.5)
 ْلصل: لكلمة.( من الِطربي، ويف ا6)
 ( يف الِطربي، بردا له.7)
 .110/ 4كذا. وراج ِ أيضا الِطربي   -، ويف اْلصل: مر فيه138/ 4( من الِطربي 8 -8)
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كلها إىل ذلك احلائط، فلما « 2»واحد! فانِطلق ذلك الثعلب حىت دعا الثعالب « 1»بثعلب 
خلن منه مث قتلهن مجيعا، وأان فيه جاء صاحب احلائط فرآهن، فسد اجلحر الذي د« 3»اجتمعن 

معشر العرب! اجلهد الذي أصابكم، فارجعوا عنا عامكم هذا، فإنكم  -أعلم إمنا َحلكم على هذا
وأنمر لكم بكسوة « 5»قمحا وَترا « 5»لكم ركائبكم « 4»شغلتموان عن عمارة بالدان وحنن نوقر 

 «قد كنا يففارجعوا عنا، فقال املغرية بن شعبة: ال يذكر منا جهد إال و 
 «مثله أو أشد

فيأكله، أنكل امليتة « 7»الذي يقتل ابن عمه وأيخذ ]ماله[ « 7»، أفضلنا يف أنفسنا ]عيشا[ 
والدم والعظام، فلم نزل على ذلك حىت بعث هللا فينا نبينا وأنزل عليه الكتاب، فدعاان إىل هللا وإىل 

صدقه من كذبه حىت دخلنا « 8»تل من ما بعثه به، فصدقه به منا مصدق وكذبه به منا مكذب، فقا
يف دينه من بني موقن ومقهور حىت استبان لنا أنه صادق وأنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأمران 

فله اجلنة، ومن عاش ملك وظهر على « 9»أن نقاتل من خالفنا، وأخربان أن من قتل منا على ذلك 
له وتدخل يف ديننا، فإن فعلت كانت لك بالدك، من خالفه، وحنن ندعوك إىل أن تؤمن ابهلل وبرسو 

« 7»عليك فيها إال من أحببت، وعليك الزكاة واخلمس، وإن أبيت ]ذلك[ « 10»وال يدخل 
 فاجلزية، وإن أبيت ذلك قاتلناك حىت حيكم هللا بيننا وبينك.

 رستم: ما كنت أظن أن أعيش حىت أمس ِ هذا منكم معشر« 7»قال ]له[ 
__________ 

 الِطربي: ثعلب. ( يف1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ذلك الثعاليب.2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: اجتمعنا.3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: نوف.4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فمخا ومثرا.5 -5)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: مثلها وأشر6 -6)
 ( زيد من الِطربي.7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عن.8)
 : دينه.139/ 4( يف الِطربي 9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ال ندخل.10)
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فبات « 2»أن يسكر « 1»العرب! ال أمسي غدا حىت أفرغ منكم وأقتلكم كلكم؛ مث أمر ابملعرب 
ليلته يسكر ابلزرع والقصب والرتاب حىت أصبح وقد تركه جسرا، وعبأ سعد ابن أيب وقاص اجليش، 

عرفِطة على مجاعة الناس، وجعل على امليمنة جرير بن عبد هللا البجلي، وعلى  فجعل خالد بن
امليسرة قيس بن مكشوح املرادي، وزحف إليهم رستم وزحف إليه املسلمون، وكان سعد يف احلصن، 

معه أبو حمجن الثقفي حمبوس، حبسه سعد يف شرب اخلمر، فاقتتل املسلمون قتاال شديدا واخليول 
فقال هلا أبو حمجن وسعد يف رأس احلصن ينظر إىل اجليش كيف « 3»سعد أم ولده جتول، وكان م ِ 

احلديد يف « 5»ولك عهد هللا وميثاقه لئن مل أقتل ْلرجعن إليك حىت جتعلي « 4»يقاتلون: أطلقيين 
وَحلته على فرس لسعد بلقاء وخلت سبيله، فجعل أبو حمجن يشد على العدو « 6»رجلّي! فأطلقته 

 ينظر فوق احلصن يعرف فرسه وينكره.ويكر وسعد 
وكان عمرو بن معد يكرب م ِ املسلمني فجعل حيرض الناس على القتال ويقول: اي معشر املسلمني!  

يسقط له نشابة فقيل « 7»كونوا أسودا، إن الفارسي تيس، وكان يف اْلعالج رجل ]ال يكاد[ 
تسقط له نشابه، فقصد حنوه وجاءه لعمرو بن معد يكرب: اي أاب ثور! اتق ذلك الفارسي فإنه ال 

وذحبه، فاستلبه سوارين « 9»، وَحل عليه عمرو فاعتنقه « 8»الفارسي ورماه بنشابة، فأصابت ترسه 
 من ذهب

__________ 
 ( يف اْلصل: ابلعبور، ويف الِطربي: ابلعتيق، واملراد منه اجلسر العتيق.1)
 إذا جعل له سدا. -( يقال: سكر النهر2)
 كما صرح به يف الِطربي.  -براء( امسها ز 3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: أطلقين.4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: جتعل.5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: وأطلقته.6)
 ( زيد من الِطربي.7)
 ، ويف اْلصل: فرسه، ويف الِطربي: قوسه.45/ 7( من البداية والنهاية 8)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فاعتقه.9)
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علقمة « 2»من ديباج، وَحل رستم على املسلمني فقصده هالل بن « 1»ومنِطقة من ذهب ويلمقا 
، فرماه رستم بنشابة فأصاب قدمه فشكها إىل ركاب سرجه، وَحل عليه هالل بن « 2»التميمي 

رأسه، وولت الفرس واتبعتهم املسلمون يقتلوهنم، فلما رأى أبو « 3»علقمة فضربه فقتله واحتز 
اهلزمية رج ِ إىل القصر وأدخل رجليه يف قيده، فلما نزل سعد من رأس احلصن رأى فرسه قد  حمجن

فعرف أهنا قد ركبت، فسأل أم ولده عن ذلك، فأخربته خرب أيب حمجن فخلى سبيله؛ « 4»عرقت 
وهنض سعد ابملسلمني خلفهم وانتهى الفرس إىل دير قرة فنزل عليهم سعد ابملسلمني وواىف عياض 

له سعد وْلصحابه من املسلمني « 6»من أهل الشام وهم ألف رجل فأسهم « 5»يف مدده  بن غنم
سعدا وقالوا: أجبنت عن حماربة اْلعداء، فاعتذر « 7»مما أصابوا ابلقادسية، وكان الناس قد أجبنوا 

 إىل الناس وأراهم ما به من القروح يف فخذيه حىت سكت الناس.
ملدائن، وَحلوا ما معهم من الذهب والفضة واحلرير والديباج مث أهنزم الفرس من دير قرة إىل ا

بن عرفِطة يف طلبهم معه أصحابه، وأردفه « 8»والسالح وخلوا ما سوى ذلك، فبعث سعد ]خالد[ 
بعياض بن غنم يف أصحابه، وجعل على مقدمة الناس هاشم بن عتبة بن أيب وقاص وعلى ميمنتهم 

هتم زهرة بن حوية التميمي، وختلف عنهم بنفسه ملا به من جرير بن عبد هللا البجلي، وعلى ميسر 
 الوج ِ، مث أفاق سعد من وجعه وبرىء واتب ِ الناس مبن معه من املسلمني فأدركهم دون دجلة

__________ 
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: يلمق؛ واليلمق: القباء.1)
 يف أصلنا. كما  46/ 7( يف الِطربي: علفة التيمي، ويف البداية والنهاية 2 -2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: اخرت.3)
 .139/ 4( يف اْلصل: عرق، ومبىن التصحيح على الِطربي 4)
 ، ويف اْلصل: مرده.140/ 4( من الِطربي 5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فاسهل.6)
 كذا، ويقال: أجبنه: نسبه إىل اجلنب.  -( يف اْلصل: وبنوا7)
 .141/ 4( زيد من الِطربي 8)
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، فقال علج من أهل املدائن لسعد: « 2»املخاضة فلم يهتدوا هلا « 2»، فِطلبوا « 1»على برسري 
السري، فخرج بم على خماضة، فكان أول « 4»تدركوهنم قبل أن ميعنوا « 3»أان أدلكم على خماضة 

، مث « 6»، فلما جاز تبعه خيله « 5»من خاض املخاضة هاشم بن عتبة بن أيب وقاص ]يف رجله[ 
أجاز عياض بن غنم خبيله، مث تتاب ِ الناس فخاضوا حىت جاوزوا، ويقال: إن تلك املخاضة مل تعرف 

إىل الساعة، فبلغ املسلمون إىل ساابط طويل مظلم، وخشوا أن يكون فيه كمني للعدو فأخذوا 
س هاشم بن عتبة بن أيب وقاص، فلما جاز الح للنا« 7»يتجابنون، فكان أول من دخله جبيشه 

، مث أجاز خالد بن عرفِطة خبيله، مث حلق سعد ابلناس « 8»بسيفه فعرفوا أنه ليس فيه شيء خيافونه 
حىت انتهوا إىل جلوالء وبا مجاعة من الفرس، وكانت با وقعة جلوالء وهزم هللا الفرس وأصاب 

 املسلمون با من الغنائم أكثر مما أصابوا ابلقادسية.
خيرب بفتح هللا على املسلمني، فكتب إليه عمر أن قف مكانك وال  وكتب سعد إىل عمر بن اخلِطاب

أدركناها واْلرض بني أيدينا، فكتب إليه عمر: « 9»تِطلب غري ذلك، فكتب إليه سعد إمنا هي سربة 
أقم مكانك وال تتبعهم، وأعد للمسلمني دار هجرة ومنزل جهاد، وال جتعل بيين وبني املسلمني حبرا، 

 فنزل سعد ابْلنبار
__________ 

: هنرشري، ويف 61/ 7( من الِطربي ومعجم البلدان، ويف اْلصل: هنر مسرين، ويف البداية والنهاية 1)
 : برشري.250/ 2الكامل 

 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: املخاض فلم يتهبوا له2 -2)
 ( يف الِطربي: طريق.3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: مينعوا.4)
 .141/ 4( زيد من الِطربي 5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: جبلة.6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: جبيشة.7)
 ( يف اْلصل: ختافون.8)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: سرية.9)
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فاجتووها وأصابم با احلمى، فكتب إىل عمر خيربه بذلك، فكتب إىل سعد أنه ال يصلح العرب 
 «إال حيث يصلح البعري« 1»

با واجعلها دار هجرة، « 3»نابت العشب، فانظر فالة إىل جنب حبر فأنزل املسلمني والشاء يف م
فلم يوافق الناس الكون با من كثرة الذابب واحلمى، فبعث سعد « 4»فسار سعد حىت نزل بكويفة 

هلم موض ِ الكوفة اليوم، فنزهلا سعد ابلناس وخط مسجدها، واختط « 5»عثمان ابن حنيف فاراتد 
الكوفة، واستعمل سعد على املدائن رجال من كندة يقال « 8»اخلِطط وكّوف « 7»للناس فيها « 6»

 « .9»شرحبيل بن السمط « 9»له 
جندا لينزلوها، فبعث إليها سعد عتبة  -يريد البصرة -مث كتب عمر إىل سعد أن ابعث إىل أرض اهلند

واختط املنازل، وبىن مسجد يف مثامنائة رجل حىت نزهلا، وهو الذي بصر البصرة « 10»بن غزوان 
، وكان فتح البصرة صلحا. وافتتح عتبة بن غروان اْلبلة والفرات وميسان، « 11»اجلام ِ ابلقصب 

 « .13»وأرطبان جد ابن عون « 12»ومن سيب ميسان والد احلسن 
 يصلي ابلناس إىل أن« 14»مث خرج عتبة حاجا، وأمر املغرية بن شعبة ]أن[ 

__________ 
 ِطربي، ويف اْلصل: للعرب.( من ال1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: للبعري.2)
 ( يف اْلصل: املسلمون.3)
 ( يف اْلصل: بكونيه، ومبين التصحيح على الِطربي.4)
 كذا.  -، ويف اْلصل: فارداتد142/ 4( من الِطربي 5)
 ( يف اْلصل: اختذ، ويف الِطربي: خط.6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: الناس.7)
 صل: كونه.( يف اْل8)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: بسيط بن شرحبيل.9 -9)
 ، ويف اْلصل: غزفان.148/ 4( من الِطربي 10)
 ، ويف اْلصل: بقصب.340/ 2( من الكامل 11)
 .152/ 4كما صرح به يف الِطربي   -( البصري12)
 كما صرح به يف الِطربي.  -( عبد هللا بن عون13)
 .151/ 4( زيد من الِطربي 14)
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يرج ِ، فحج ورج ِ فمات يف الِطريق قبل أن يصل إىل البصرة، فأقر عمر املغرية ابن شعبة على 
 ابلبصرة، وهو أول مولود ولد با.« 1»الصالة، وولد عبد الرَحن بن أيب بكرة 

على املدينة، فلما قدم الشام نزل ابجلابية فقام « 2»وخرج عمر بن اخلِطاب وخلف عثمان بن عفان 
هلم، مث أراد عمر الرجوع إىل احلجاز فقال له رجل من اليهود: اي أمري املؤمنني! ال ترج ِ  فيها خِطيبا

نظر إىل كردوس خيل « 4»إيلياء، فبينا عمر كذلك إذ « 3»إىل بالدك حىت يفتح هللا ]عليك[ 
 «3»مقبل، فلما دنوا من املسلمني سلوا السيوف فقال عمر: هم قوم يستأمنون ]فآمنوهم، فأقبلوا[ 

وإذا هم أهل إيلياء، فصاحلوه على اجلزية وفتحوها له، وكتب هلم عمر كتاب عهد بذلك، ورجم 
 على نفسها ابلزان.« 5»ابجلابية امرأة أقرت 

، وتزوج عمر « 3»أاب حمجن الثقفي ]إىل ابض ِ[ « 6»مث رج ِ إىل املدينة ودون هلم الديوان، وغرب 
رهم، وحج ابلناس عمر استخلف على املدينة زيد بن د« 7»صفية بنت أيب عبيد على مهر أربعمائة 

 « .8»اثبت 
كتب عمر إىل البلدان مبواقيت الصالة، ووض ِ ما بني مكة « 9»فلما دخلت السنة السابعة عشرة 

 ، واختذ دارا ابملدينة وجعل فيها« 10»واملدينة مياها للسابلة 
__________ 

 ، ويف اْلصل: أيب بكر.240/ 2( من الكامل 1)
 أنه خلف عليا. 159/ 4( ويف الِطربي 2)
 .158/ 4( زيد من الِطربي 3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: إذا.4)
 ( يف اْلصل: قرت.5)
 ، ويف اْلصل: غرف.188/ 4( من الِطربي 6)
 ( يف اْلصل: أربعة مائة، ومل يرد يف الِطربي ذكر املهر.7)
 ( من الِطربي ويف اْلصل: أيب اثبت.8)
 ْلصل: السابعة عشر سنة، فحذفنا هذه الزايدة لكوهنا تكرارا.( زيد بعده يف ا9)
 ( يف اْلصل: السائلة، والسابلة: الِطريق املسلوكة.10)
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 الدقيق والسويق للمنقِط ِ والضيف إذا نزل.
املغرية إىل اْلهواز فصاحلوه على ألفي ألف درهم ومثامنائة « 1»ووىل عمر املغرية على البصرة فسار 

بعد ذلك أبو موسى اْلشعري إىل أن افتتحها، يقال: عنوة، وقد « 2»هم، مث ارتدوا، فغزاهم ألف در 
 قيل: صلحا.

« 4»فصاحل أهل حلب ومنبج « 3»وبعث أبو عبيدة بن اجلراح عمرو بن العاص إىل قنسرين 
ري عنوة، ويقال: إن يف هذه السنة افتتح أبو موسى اْلشع« 5»وأنِطاكية، وافتتح سائر أرض قيصر 

 الرهاء ومسيساط صلحا.
لقيه أمراء اْلجناد، أبو عبيدة « 7»بلغ سرغ « 6»مث أراد عمر اخلروج إىل الشام فخرج حىت ]إذا[ 

بن اجلراح، ويزيد بن أيب سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وأخربوه أن اْلرض وبية، فقال عمر البن 
رهم، فاختلفوا عليه، فمنهم القائل: املهاجرين اْلولني، فجمعهم له واستشا« 7»عباس: امج ِ ]إِّل[ 

، ومنهم من يقول: ال « 8»نصدك عنه « 8»خرجت لوجه تريد فيه هللا والدار اآلخرة، وال نرى أن 
مث مج ِ اْلنصار « . 9»نرى أن تقدم عليه وتقدم الناس، فلما اختلفوا عليه قال: قوموا ]عين[ 

 «1قال: قوموا ]عين[  واستشارهم فسلكوا طريق املهاجرين فلما اختلفوا عليه
 ، مث مج ِ مهاجرة الفتح فاستشارهم فلم خيتلف عليهم منهم اثنان، قالوا

__________ 
 .17/ 3( يف اْلصل: فصار، ومبىن التصحيح على اتريخ اْلسالم 1)
 ( يف اْلصل: فعزهلم، ومبىن التصحيح على اتريخ اْلسالم.2)
 ، ويف اْلصل: قيصر.20/ 2( من اتريخ اْلسالم 3)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: منيح.4)
 ( يف اتريخ اْلسالم: قنسرين.5)
 .199/ 4( زيد من الِطربي 6)
 كذا.  -( من الِطربي، يف اْلصل: صريخ7)
 ( يف الِطربي: يصدك عنه بالء.8 -8)
 .200/ 4( زيد من الِطربي 9)
 ( يف اْلصل: فصرفوا، ومبىن التصحيح على الِطربي.10)
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ارج ِ ابلناس فإنه بالء وفناء، فقال عمر البن عباس: أخرب الناس أن أمري املؤمنني يقول: إين  مجيعا:
مصبح على ظهر فاصبحوا عليه، فأصبح عمر على ظهر وأصبح الناس عليه فقال: أيها الناس! إين 

؟ قال: نعم، عبيدة بن اجلراح: اي أمري املؤمنني! أفرارا من قدر هللا« 1»راج ِ فارجعوا، فقال ]له أبو[ 
نفر من قدر هللا إىل قدر هللا، لو غريك قاهلا اي أاب عبيدة! أرأيت لو أن رجال هبط واداي له عدواتن: 

إحدامها خصبة، واْلخرى جدبة. أليس يرعى من يرعى اجلدبة بقدر هللا، ويرعى من يرعى اخلصبة 
حلقهم عبد الرَحن بن عوف وكان بقدر هللا؟ مث خال به بناحية دون الناس، فبينا الناس على ذلك إذ 

متخلفا ومل يشهد معهم يومهم اْلمس فقال: ما شأن الناس؟ فأخربه اخلرب فقال: عندي من هذا علم، 
 فقال عمر: ما عندك؟ فقال:

إذا مسعتم بذا الوابء ببلد فال تقدموا عليه، وإذا وق ِ »مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
، فقال عمر؛ فلله احلمد فانصرفوا أيها « 1»]ال خيرجنكم إال ذلك[ « فرارا منه وأنتم به فال خترجوا

 الناس! فانصرف بم. ورج ِ أمراء اْلجناد إىل أعماهلم.
، وتزوج مبكة بنت حفص « 2»مث اعتمر عمر يف رجب، وأمر بتوسي ِ املسجد وجتديد أنصاب احلرم 

 ا، وأقام مبكة عشرين ليلة ورج ِ إىل املدينة.بن املغرية فأخرب أهنا عاقر فِطلقها قبل أن يدخل ب
، مث خرج أبو « 3»وبعث أبو عبيدة خالد بن الوليد فغلب على أرض البقاع فصاحله أهل بعلبك 

أمامه فقاتلوا قتاال شديدا، مث هزمت الروم حىت دخلوا مدينتهم « 4»عبيدة يريد َحص، وقدم خالدا 
 املسلمون، فسألوه« 5»فحاصرهم 

__________ 
 .200/ 4( زيد من الِطربي 1)
 .264/ 2والكامل  206/ 4( راج ِ أيضا الِطربي 2)
 وما بعده. 68/ 1( راج ِ أيضا فتوح الشام 3)
 ( يف اْلصل: خالد.4)
 ( يف اْلصل: فحاصروهم.5)
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على مائة ألف دينار وسبعني « 1»الصلح عن أمواهلم وأنفسهم وكنائسهم، فصاحل املسلمون َحص 
 ينار، وأخذ سائر مدائن َحص عنوة.ألف د

أاب موسى اْلشعري، وكان املغرية « 2»وبعد موت عتبة بن غزوان وإِل البصرة أمر عمر على البصرة 
وزايد على « 4»، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد البجلي وانف ِ بن كلدة « 3»على الصالة با 

 أشخص إِّل املغرية، ففعل ذلك أبو موسى.املغرية مبا شهدوا. فبعث عمر إىل أيب موسى اْلشعري أن 
مث تزوج عمر أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب وهي من فاطمة، ودخل با يف شهر ذي القعدة، مث 

 « .5»حج واستخلف على املدينة زيد بن اثبت 
الثامنة عشرة أصاب الناس جماعة شديدة، فاستسقى هلم عمر وأخذ بيد « 6»فلما دخلت السنة 

ل: اللهم إان نستسقي بعم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فما زال العباس قائما إىل جنبه العباس وقا
، وأجرى عمر « 7»وعيناه هتمالن وعمر يلح يف الدعاء حىت سقوا؛ فسمى هذه السنة سنة الرمادة 

 الضعفاء القوت، وهنى عن احلكرة حاطبا وغريه.« 8»اْلقوات على املسلمني، وكان يرزق 
الناس فيه، فكتب عمر إىل أيب عبيدة: إنك أنزلت الناس أرضا « 9»عون عمواس فتفاىن وكان طا

 فارفعهم إىل أرض مرتفعة، فسار أبو عبيدة ابلناس« 10»عميقة 
__________ 

 ( يف اْلصل: َحصا.1)
 ( زيدت الواو بعده يف اْلصل فحذفناها الستقامة العبارة.2)
 .206و  151/ 4( راج ِ الِطربي 3)
 ، ويف اْلصل: عتبة.266/ 2والكامل  206/ 4ن الِطربي ( م4)
 .206/ 4( راج ِ لكل ذلك الِطربي 5)
 ( يف اْلصل: الثامن.6)
 .273/ 2والكامل  222/ 4( راج ِ الِطربي 7)
 ( يف اْلصل: يزق.8)
 ، ويف اْلصل: فتفان.201/ 4( من الِطربي 9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عمقة.10)

(2/476) 

 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



قام أبو عبيدة خِطيبا فقال: أيها الناس! إن هذا الوج ِ رَحة ربكم ودعوة « 1»ابية، مث حىت نزل ابجل
نبيكم وموت الصاحلني قبلكم، وإن أاب عبيدة يسأل هللا أن يقسم له منه حظه، فمات من يومه، 

واستخلف على الناس معاذ بن جبل، فقام معاذ خِطيبا بعده فقال: أيها الناس! إن هذا الوج ِ رَحة 
م ودعوة نبيكم وموت الصاحلني قبلكم، إن معاذا يسأل هللا أن يقسم له حظه مث ْلهل بيته، ربك

فِطعن ابنه عبد الرَحن بن معاذ فمات، مث طعن معاذ يف راحته فكان يقبل ظهر كفه وكان يقول: ما 
أحب أن ِل مبا فيك من الدنيا شيئا، مث مات، واستخلف على الناس عمرو بن العاص، فقام فيهم 

النار فارتفعوا عنه يف « 3»]اشتعال[ « 2»خِطيبا فقال: أيها الناس! إن هذا الوج ِ إذا وق ِ يشتعل 
 اجلبال.

فمات يف طاعون عمواس: يزيد بن أيب سفيان، واحلارث بن هشام بن املغرية، وسهيل بن عمرو، 
 وعتبة بن سهيل.

سفيان أّمر معاوية بن أيب سفيان فلما بلغ عمر بن اخلِطاب موت أيب عبيدة بن اجلراح ويزيد بن أيب 
، وغّرب عمر « 4»على جند دمشق وخراجها، وأمر شرحبيل بن حسنة على جند اْلردن وخراجها 

بن ربيعة بن أمية إىل خيرب، وحلق أبرض الروم وتنّصر، فلم يغرب عمر بعد ذلك رجال يف شيء من 
 عمله.

ج عمر ابلناس، فلما تقدم مبكة أخر املقام وال عن عمر بني رجل وامرأته ورجم ساحرا ابلبقي ِ، مث ح
 يف موضعه الذي هو فيه اليوم، ورج ِ إىل املدينة. -وكان ملصقا ابلبيت -مقام إبراهيم

 عشرة كتب عمر إىل سعد بن أيب وقاص أن« 5»فلما دخلت السنة التاسعة 
__________ 

 .202/ 4( راج ِ أيضا الِطربي 1)
 يشقل.، ويف اْلصل: 202/ 4( من الِطربي 2)
 ( زيد من الِطربي.3)
 .202/ 4( راج ِ الِطربي 4)
 ( يف اْلصل: التاس ِ.5)
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خالد بن عرفِطة، أو هاشم « : 2»جندا إىل اجلزيرة، وأمر عليهم أحد الثالثة « 1»ابعث من عندك 
 بن عتبة بن أيب وقاص، أو عياض بن غنم؛ فلما قرأ سعد الكتاب قال: مل يؤخر أمري املؤمنني عياض

بن غنم آخر الثالثة إال أن له فيه هوى، فواله جيشا وبعث معه عمر بن سعد وعثمان بن أيب 
العاص، فخرج عياض بن غنم إىل اجلزيرة ونزل جبنده على الرهاء وصاحل أهلها على اجلزيرة، 

وصاحلت حّران حني صاحله الرهاء، ووجه عياض عمر بن سعد إىل رأس العني وسار بنفسه يف بقية 
، مث افتتح املوصل، صاحله عليها « 4»حىت افتتحهما « 3»س إىل دارا ونصيبني فنزل عليهما النا

 أهلها.
وزاد عمر يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، زاد فيه من انحية دار مروان وأدخل فيه دار 

 العباس، وسوى أعمدته وسقفه.
تحها عنوة، وافتتح هاشم بن عتبة جرير بن عبد هللا البجلي إىل حلوان فافت« 5»وبعث سعد 

، مث أمر عمر « 7»عنوة. ويف هذه السنة فتح أبو موسى جنديسابور والسوس صلحا « 6»ماسبذان 
فافتتحوا رامهرمز صلحا، مث سار أبو موسى إىل التسرت حىت « 8»أاب موسى جبرير بن عبد ]هللا[ 

فيان قيسارية والرملة وما بينهما، فأقره مث افتتح معاوية بن أيب س« . 9»فتحها، وافتتح قم وقاشان 
 «10»عليهما. وحج « 10»عمر 

__________ 
 ، ويف اْلصل: جندك.196/ 4( من الِطربي 1)
 ( زيد بعده يف اْلصل: عمرو، ومل تكن الزايدة يف الِطربي فحذفناها.2)
 ( يف اْلصل: عليها.3)
ري كان افتتح على يد أيب موسى صراحة أبن اْلخ 197/ 4( يف اْلصل: افتتحها، ويف الِطربي 4)

 اْلشعري.
 فحذفناها. 22/ 2( زيد بعده يف اْلصل: ابن، ومل تكن يف اتريخ اْلسالم 5)
 .187/ 4( يف اْلصل: ما سيدان، وراج ِ الِطربي 6)
 .22/ 2( راج ِ اتريخ اْلسالم 7)
 ( زيد وال بد منه.8)
 ( من معجم البلدان، ويف اْلصل: قشان.9)
 ل: عليها واحج.( يف اْلص10 -10)
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 ابلناس عمر. ويف هذه السنة افتتحت تكريت.
فلما دخلت سنة عشرين رجفت املدينة ابلزلزلة. وشكى أهل الكوفة سعدا وزعموا أنه ال حيسن 

 «، فاستقدمه عمر وسأله فقال: إين أركن« 1»يصلي 
إسحاق. مث عزل عمر قدامة وأحذف يف اآلخرتني، فقال: كذلك الظن فيك اي أاب « 3»يف اْلوليني 

الكندي عبد هللا بن قيس بالد الروم وأغار، « 5»دخل أبو حبرية « 4»بن مظعون عن البحرين، ]و[ 
اْلسكندرية عمرو بن العاص « 4»افتتح مصر ]و[ « 4»]و[ « . 6»وهو أول من ]دخلها[ 

قرية « 7»غ بلهيب وغنم با غنائم كثرية مث رج ِ، فلما بل -وقد فتحت سنة إحدى وعشرين -عنوة
أرسل صاحب اْلسكندرية إىل عمرو بن العاص أين قد كنت أخرج اجلزية إىل « 8»من قرى الريف 

من هو أبغض إِّل منكم: فارس والروم، فإن أحببت أن أعِطيك اجلزية على أن ترد علّي من السيب 
أمرا دونه، فإن شئت ال أستِطي ِ أن أنفذ « 9»فعلت، فبعث إليه عمرو بن العاص أن من ورائي أمريا 

عين حىت أكتب إليه ابلذي عرضت علّي فعلت، « 11»عنك وَتسك « 10»أن أمسك « 10»
فإن قبل ذلك قبلته، وإن أمرين بغري ذلك مضيت ْلمره، فقال: نعم، فكتب عمرو إىل عمر، فكتب 

 فقد جاءين كتابك« 12»إليه عمر: أما بعد 
__________ 

 .231/ 4( راج ِ الِطربي 1)
 : أركد.283/ 2 اتريخ اْلسالم ( يف2)
 ( يف اْلصل: اْلولتني، والتصحيح من اتريخ اْلسالم.3)
 ( زيد الستقامة العبارة.4)
 كذا.  -، ويف اْلصل: أبو عربة231/ 4( من الِطربي 5)
 ( زيد من الِطربي.6)
 ، ويف اْلصل: بلهيت.226/ 4( من الِطربي 7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: الريق.8)
 ِطربي، ويف اْلصل: أمري.( من ال9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: امسكت.10 -10)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: امسكت.11)
 ، ويف اْلصل: هذا.227/ 4( من الِطربي 12)
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تذكر فيه أن صاحب اْلسكندرية عرض عليك اجلزية على أن ترد عليه ما أصبت من سيب أرضه، 
« 1»نا وملن بعدان من املسلمني أحب إِّل من يفء يقسم ]مث[ ل« 1»ولعمري جلزية قائمة ]تكون[ 

من يف أيديكم « 2»كأنه مل يكن، فاعرض على صاحب اْلسكندرية أن يعِطيك اجلزية على أن ختريوا 
قومهم، فمن اختار اْلسالم فهو من املسلمني، له ما هلم « 1»من سبيهم بني اْلسالم وبني ]دين[ 

دين قومه وض ِ عليه من اجلزية ما يوض ِ على أهل دينه، وأما من تفرق وعليه ما عليهم، ومن اختار 
من سبيهم فبلغ املدينة ومكة واليمن فأان ال نقدر على ردهم، فال حنب أن نصاحلهم على ما ال نفي 

به؛ فبعث عمرو بن العاص إىل صاحب اْلسكندرية يعلمه ابلذي كتب أمري املؤمنني، فقال: قد 
يهم من السيب، واجتمعت النصارى، فكانوا خيريون الرجل بني اْلسالم قبلت، فجمعوا ما أبيد

النصارى « 3»والنصرانية، فإن اختار اْلسالم كرب املسلمون واحناز إليهم، وإن اختار النصرانية خنرت 
 إليهم؛ ووضعوا عليه اجلزية.« 4»مث حازوه 

أن « 5» قدران على البحر وإن شئت مث كتب عمرو بن العاص إىل عمر: أما بعد اي أمري املؤمنني! فإان
تركبه ركبت، فكتب إليه عمر أن صف ِل كيف حاله وحال من ركبه، فكتب إليه عمرو بن العاص 

وإن خر غرق، « 6»أنه خلق شديد؛ حيل فيه خلق ضعيف، دود على عود، إن استمسك به فزع 
فيه، « 7»]الذين[ َحلتهم  فكتب إىل عمرو بن العاص: ما كان هللا ليسألين عن أمري من املسلمني

 « .8»ال حاجة لنا به 
__________ 

 ( زيد من الِطربي.1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: خيريوا.2)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: فخرت3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: جاوزه.4)
 ( يف اْلصل: شيئا كذا.5)
 ( يف اْلصل: فزعوا.6)
 ( يف اْلصل: َحلته.7)
 .204/ 1/ 3أيضا طبقات ابن سعد ( وراج ِ 8)
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مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدمشق ودفن يف املقربة عند ابب « 1»وتويف بالل بن رابح 
الصغري؛ مث أخرج عمر يهود احلجاز من ْنران إىل الكوفة وقال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم 

منكم عهد « 2»؛ مث قال هلم: من كان ]له[ « بلئن عشت ْلخرجن اليهود من جزيرة العر »يقول: 
، « 3»من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فليأت بعهده حىت ننفذه، ومن مل يكن له عهد فإين أجليه 

، وقد أذن هللا إبجالئكم إال أن أييت رجل « أقركم ما أقركم هللا»ْلن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
مبظهر ابن راف ِ « 4»لى هللا عليه وسلم أنه أقره فأقره، وقد فعلتم منكم بعهد أو بينة من النيب ص

احلارثي ما فعلتم؛ وذلك أن مظهر بن راف ِ خرج أبعالج له من الشام حىت إذا كان خبيرب دخل قوم 
على قتله فقتلوه، فأجلى عمر اليهود من « 5»من اليهود وأعِطوا غلمانه السالح وحرضوهم 

احلارثي ومضى إىل « 6»نية عشر سهما. مث بعث إىل فدك أاب حبيبة احلجاز، وقسم خيرب على مثا
وادي القرى على ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 2»وادي القرى، وأنفذ ظعن خيرب ]و[ 

أبزواج النيب صلى هللا عليه وسلم « 7»مساها إال أنه فرقها، وصارت يف أيدي أهلها تباع وتورث؛ بدأ 
هن اثين عشر ألفا، وفرض ْلهل بدر صبيهم وحليفهم وموالهم مخسة آالف ففرض لكل امرأة من

 ، وفرض لألنصار صبيهم وحليفهم وموالهم أربعة آالف أربعة آالف.« 8»مخسة آالف، « 8»
 « .9»مث مات أسيد بن حضري يف شعبان ودفن ابلبقي ِ 

__________ 
 .31/ 2( راج ِ أيضا اتريخ اْلسالم 1)
 عبارة.( زيد الستقامة ال2)
 كذا.  -( يف اْلصل: حيمله3)
 .300/ 1( وراج ِ أيضا هلذا احلادث االستيعاب 4)
 ( يف اْلصل: حرصوهم، ومبين التصحيح على االستيعاب.5)
 كذا.  -، ويف اْلصل: أاب َحمة231/ 4( من الِطربي 6)
 162/ 4، وراج ِ أيضا الِطربي 223( يف اْلصل: يدا، ومبين التصحيح على كتاب اْلموال 7)

 .247/ 2والكامل 
 ، ويف اْلصل: ألف.225( من كتاب اْلموال 8)
 .101/ 7( راج ِ البداية والنهاية 9)
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؛ مث أغارت احلبشة على أهل بلجة فأصابوهم، « 1»ومات هرقل ملك الروم وأقعد مكانه قسِطنِطني 
احلبشة فأغاروا  املدجلي يف عشرين مركبا إىل« 2»وقدم الصريخ على عمر فبعث علقمة بن جمزز 

 عليهم؛ ومل حيمل بعدها مسلما يف البحر.
، فنزل « 3»مث عزل عمر أاب موسى عن البصرة ووالها عثمان بن أيب العاص وأمرمها أن يِطاوعا 

 «ومصرها، وبعث سوار بن مهام« 4»عثمان توج 
 « .7»بعقبة الِطني « 6»العبدي إىل سابور فقتل 

 ول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأل عمر: من يغسلها؟زينب بنت جحش زوجة رس« 8»مث ماتت 
فقالت أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم: حنن نغسلها، فغسلنها، وصلى عليها عمر وكرب أربعا، فلما 

عبد هللا « 9»أتى بسريرها أمر عمر بثوب فمد على قربها، وأمر أسامة بن زيد وابن أخيها حممد بن 
على قربها « 10»عبيد هللا فدخلوا قربها وحلدوا هلا، وقام عمر  بن جحش وحممد بن طلحة بن« 9»

 حىت سوى عليها، ورش على قربها املاء مث انصرف. وحج عمر ابلناس.
والعشرون مات خالد بن الوليد حبمص وأوصى إىل عمر بن « 11»فلما دخلت السنة احلادية 

 « .12»اخلِطاب 
__________ 

 .280/ 2( راج ِ الكامل 1)
 ، ويف اْلصل: جمرز.231/ 4الِطربي ( من 2)
 .40/ 2( راج ِ أيضا اتريخ اْلسالم 3)
 ، ويف اْلصل: نوح.39/ 2( من اتريخ اْلسالم 4)
 ( يف اتريخ اْلسالم: املثىن.5)
 ( يف اْلصل: فقيل.6)
 ( موض ِ بفارس.7)
 .81 -78/ 8( وراج ِ لتفصيل ذلك طبقات ابن سعد 8)
 .( من الِطبقات، ويف اْلصل: عبد9 -9)
 ( زيد بعده يف اْلصل: قائم، ومل تكن الزايدة منسجمة م ِ السياق فحذفناها.10)
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 ( يف اْلصل: احلادي.11)
 .42/ 2( راج ِ أيضا اتريخ اْلسالم 12)
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« 2»أمريها النعمان بن مقرن، وذلك أن أهل الري وأصبهان ومهذان « 1»مث كان فتح هناوند ]و[ 
نيب العرب الذي أقام هلا  -قالوا: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلموهناوند تعاقدوا وتعاهدوا و 

مث هلك، وإن عمر قد طال  -يعين أاب بكر -يسريا« 3»مات، وإن ملكهم من بعده ملك  -دينها
ملكه ومكثه وأتخر أمره حىت جيش إليكم اجليوش يف بالدكم، وليس مبنقِط ِ عنكم حىت تسريوا إليهم 

ما بلغ اخلرب أهل الكوفة من املسلمني كتبوا إىل عمر، فلما أخذ عمر يف بالدهم فتقتلوهم. فل
الصحيفة مشى با إىل منرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ابك وجعل ينادي: أين املسلمون 

واْلنصار! من ههنا من املسلمني! فلم يزل ينادي حىت امتأل عليه « 5»أين املهاجرون « ! 4»
املنرب فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: أما بعد أيها الناس! فإن الشيِطان قد املسجد رجاال؛ مث صعد 

وأهل هناوند « 6»مج ِ لكم مجوعا كثرية وأقبل با عليكم، أال! وإن أهل الرّي وأصبهان وأهل مهذان 
! ، أال« 7»أمم خمتلفة ألواهنا وأدايهنا، أال! وإهنم تعاقدوا وتعاهدوا على أن يسريوا إليكم فيقتلوكم 

وإن هذا يوم له ما بعده من اْلايم، أال! فأشريوا علّي برأيكم؛ فقام طلحة بن عبيد هللا فحمد هللا 
، « 8»عجمتك التجارب « 8»وأثىن عليه مث قال: أما بعد اي أمري املؤمنني! فقد حنكتك البالاي و 

 لك إال عن شيء من عواقب قضاء هللا« 9»وقد ابتليت اي أمري املؤمنني واختربت، فلم ينكشف 
«10» 

__________ 
 ( زيد الستقامة العبارة.1)
 ، ويف اْلصل: مهزان.39/ 2( من اتريخ اْلسالم 2)
 بسياق خمتلف عما هنا. 106/ 7( يف اْلصل: ملكا، وقد ورد هذا الكالم يف البداية والنهاية 3)
 ( يف اْلصل: املسلمني.4)
 ( يف اْلصل: املهاجرين.5)
 ( يف اْلصل مهزان.6)
 ( يف اْلصل: فيقتلونكم.7)
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 .238/ 4( يف اْلصل: أعجبتك البخارات، وراج ِ أيضا الِطربي 8 -8)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فلم تنكشف.9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: إن.10)

(2/483) 

 

فمران نِط ِ وادعنا ْنب واَحلنا « 2»مبارك اْلمر، « 1»خيار، وأنت اي أمري املؤمنني ميمون النقيبة 
نركب، فأثىن عمر على طلحة خريا مث جلس، فقام عثمان ابن عفان فحمد هللا وأثىن عليه مث « 2»

، وتكتب « 3»قال: اي أمري املؤمنني! إين أرى أن تكتب إىل أهل الشام فيسريون إليك من شامهم 
ن هذين احلرمني إىل هذي« 4»إىل أهل اليمن فيسريون من مينهم، وتسري أنت مبن معك من ]أهل[ 

ما بعده من اْلايم، « 5»املصرين، فإنك لو فعلت ذلك كنت أنت اْلعز اْلكرب، وإن هذا يوم له 
وأثىن عليه عمر فجلس؛ فقام علي بن أيب طالب فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: أما بعد اي أمري 

« 6»راريهم املؤمنني! فإنك إن تكتب إىل أهل الشام أن يسريوا إليك من شامهم إذا تسري الروم إىل ذ
يسريوا إليك من مينهم إذا تسري احلبشة إىل « 8»، وإن تكتب إىل أهل اليمن ]أن[ « 7»فتسبيهم 

هذين احلرمني إىل هذين املصرين إذا « 8»ذراريهم فتسبيهم، وإن سرت أنت مبن معك من ]أهل[ 
ني من ختلف وراءك عليك اْلرض من أقِطارها وأكنافها، وكان وهللا اي أمري املؤمن« 9»وهللا انتقضت 

بني يديك من العجم، وهللا اي أمري املؤمنني! لو أن « 10»من العورات والعياالت أهم إليك مما 
كان وهللا أشد « 8»العرب ]و[ « 11»العجم نظروا إليك عياان إذا لقالوا: هذا عمر، هذا إريس 

 من مسري هؤالء القوم فإن« 12»حلربم وجرأهتم عليك، وأما ما كرهت 
__________ 

 ، ويف اْلصل: التقية.35/ 2( من كتاب الفتوح 1)
 كذا.  -( من الِطربي، ويف اْلصل: قران.. عنا حتت حتملنا2 -2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: بشامهم.3)
 ( زيد من الِطربي.4)
 ( من الِطربي، وموضعه يف اْلصل بياض.5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: دايرهم.6)
 ( يف اْلصل: فتبسم.7)
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 ( زيد الستقامة العبارة.8)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: تعصب.9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ما.10)
 ( يف اْلصل: أرايس، ويف اْلصل: أمري؛ ويف لسان العرب: اْلرّيس: اْلمري.11)
 ( يف الِطربي والكامل: ذكرت.12)

(2/484) 

 

ا ذكرت من كثرهتم فإان كنا ما نقاتل م ِ هللا أكره ملسريهم منك وهو أقدر على تغيري ما كره، وأما م
رأاي من تلقاء « 1»نبينا ابلكثرة ولكنا نقاتل معه ابلنصرة من السماء، وأان أرى اي أمري املؤمنني 

نفسي، رأيي أن تكتب إىل أهل البصرة فيفرتقوا على ثالث فرق: فرقة تقيم يف أهل عهودهم أبن ال 
هم يف ذراريهم، وفرقة تسري إىل إخواهنم ابلكوفة مددا هلم، تقيم من ورائ« 2»ينتقضوا عليهم، وفرقة 

 «فِطبق
عمر مث أهّل مكربا يقول: هللا أكرب هللا أكرب! هذا رأي هذا رأي! كنت أحب أن أاتب ِ صدق ابن أيب 

ما « 4»طالب، لو خرجت بنفسي لنقضت علّي اْلرض من أقِطارها، ولو أن العجم نظروا إِّل عياان 
علي بن أيب طالب برجل « 5»أشر علّي اي « 5»حىت يقتلوين أو أقتلهم، « 4»زالوا عن العرص 

أولّيه هذا اْلمر! قال: ماِل وهلم! هم أهل العراق وفدوا عليك ورأوك ورأيتهم وتومستهم وأنت أعلمنا 
النعمان « 7»بم، قال عمر: إن شاء هللا ْلولني الراية غدا رجال يكون ْلول أسنة يلقاها، وهو « 6»

قرن املزين، مث دعا عمر السائب بن اْلقرع الكندي فقال: اي سائب! أنت حفيظ على الغنائم بن م
أبن تقامسها، فإن هللا أغنم هذا اجليش شيئا فال َتنعوا أحدا حقا هو له، ثكلتك أمك اي سائب! وإن 

ذا ه« 8»هذا اجليش هلك فاذهب عين يف عرض اْلرض فال أنظر إليك بواحدة، فإنك جتيئين بذكر 
 اجليش كلما رأيتك.

مث كتب إىل أهل الكوفة: سالم عليكم، أما بعد فقد استعملت عليكم النعمان بن مقرن املزين، فإن 
 قتل النعمان فعليكم حذيفة بن اليمان العبسي، فإن

__________ 
 ( يف اْلصل: املسلمني.1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فرقتم.2)
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 ( تكرر يف اْلصل.3)
 صل: ما راموا العرص، ويف الِطربي: ال يفارقن العرصة.( يف اْل4 -4)
 ( ما بني الرقمني يف اْلصل بياض.5 -5)
 ( يف اْلصل: أعلمهم.6)
 ( يف اْلصل: هم.7)
 ( يف اْلصل: ذكر.8)

(2/485) 

 

قتل حذيفة فعليكم عبد هللا بن قيس اْلشعري أبو موسى، فإن قتل أبو موسى فعليكم جرير بن عبد 
فإن قتل جرير فعليكم املغرية بن شعبة الثقفي، فإن قتل املغرية فعليكم اْلشعث بن قيس  هللا البجلي،

 الكندي.
معد يكرب « 1»عمرو بن « 1»مث كتب عمر إىل النعمان بن مقرن: فإن يف جندك رجلني: 

وشاورمها يف احلرب، وإايك أن توليهما عمال « 2»املدحجي، وطليحة بن خويلد اْلسدي؛ فأحضرمها 
 كل صان ِ أعلم بصناعته.  فإن

فلما ورد عليه الكتاب سار ابلناس، فالتقى املسلمون واملشركون بنهاوند، فأقبل املشركون حيمون 
أنفسهم وخيوهلم ثالاث، مث هنض إليهم املسلمون يوم اْلربعاء فاقتتلوا قتاال شديدا حىت كثرت القتلى 

ما الليل ورج ِ الفريقان إىل عسكريهما، وفشت اجلرحى والصرعى يف الفريقني مجيعا، مث حجز بينه
ويبكون حول مصاحفهم؛ « 4»اجلراحات، يعصبون ابخلرق « 3»وابت املسلمون وهلم أنني ]من[ 

 معازفهم ومخورهم.« 5»وابت املشركون يف 
مث غدوا يوم اخلميس فاقتتل املشركون وقاتلوا قتاال شديدا حىت كثرت القتلى وفشت اجلرحى يف 

إىل عسكريهما، وابت املسلمون هلم أنني « 6»، مث حجز بينهما الليل ورج ِ الفريقان الفريقني مجيعا
 ويبكون حول مصاحفهم، وابت املشركون يف معازفهم ومخورهم.« 7»من اجلراحات يعصبون ابخلرق 

 على -وكان رجال قصريا أبيض -مث غدا النعمان بن مقرن يوم اجلمعة
__________ 

 .135مني يف اْلصل، وراج ِ اْلصابة واْلخبار الِطوال ( تكرر ما بني الرق1 -1)
 ( زيد بعده يف اْلصل: الناس، ومل تكن الزايدة يف اْلصابة فحذفناها.2)
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 .136( زيد من اْلخبار الِطوال 3)
 : ابلزيت واحلراق.46/ 2( يف الفتوح 4)
 والتصحيح بناء على ما سيتقدم.« و»( يف اْلصل 5)
 ( يف اْلصل: الفريقني.6)
 ( يف اْلصل: ابخلرق.7)

(2/486) 

 

أبيض قد أعلم ابلبياض، فجعل أييت راية راية حيرضهم على القتال ويقول: هللا هللا يف « 1»برذون 
اْلسالم أن ختذلوه، فإنكم ابب بني املسلمني وبني املشركني، فإن كسر هذا الباب دخلوا على 

« 3»رة فليتعاهد الرجل اخليل يف حزمها ، اي أيها الناس! إين هاّز لكم الراية م« 2»املسلمني 
وأعنتها، أال! وإين هاّز لكم الثانية فلينظر كل رجل منكم إىل موقف فرسه ومضرب رحمه ووجه 

، أال! « 4»مقاتله، أال! وإين هاّز لكم الثالثة ومكرب، فكربوا هللا واذكروه، ومستنصر فاستنصروه 
تك وحفظنا وصيتك فأخربان أبّي النهار يكون ذلك فاَحلوا؛ فقال رجل: قد مسعنا مقال« 5»فحامل 

يكون ذلك حىت يكونوا على آلة وعدة، قال النعمان: ليس مينعين أن يكون ذلك من أول النهار إال 
شيء شهدته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا غزا فلم 

ابلقتال حىت تزول الشمس وهتب الرايح ويِطيب القتال وحتضر يعجل « 7»يقاتل أول النهار مل « 6»
؛ فمكث املسلمون « 9»الصالة، وينزل النصر من السماء م ِ مواقيت الصالة يف اْلرض « 8»

ينظرون إىل الراية ويراعوهنا حىت إذا زالت الشمس عن كبد السماء هّز النعمان الراية هزة، فانتزعوا 
ْلعنة، وأخذوا أسيافهم أبمياهنم واْلترسة بشمائلهم، وصلى كل رجل املخاِل عن اخليول وقّرطوها ا

منهم ركعتني يبادر بما؛ مث هز النعمان الراية اثنيا، فوض ِ كل رجل منهم رحمه بني أذين فرسه، ولزمت 
 «10»وجعل كل رجل « 10»الرجال منهم حنور اخليل، 

__________ 
 خبار الِطوال.( يف اْلصل: أبردون، والتصحيح بناء على اْل1)
 .47/ 2( راج ِ أيضا كتاب الفتوح 2)
 ( يف اْلصل: جرم، والتصحيح بناء على اْلخبار الِطوال.3)
 ( يف اْلصل: فانتصروه.4)
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 كذا.  -( يف اْلصل: فحاحل5)
 ، ويف اْلصل: قام.234/ 4( من الِطربي 6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: مث.7)
 أيضا. 48/ 3ح ( يف اْلصل: حتضروا، وراج ِ كتاب الفتو 8)
 .49/ 2( والسياق من ههنا يقارب ما يف الفتوح 9)
 ( ما بني الرقمني بياض يف اْلصل.10 -10)

(2/487) 

 

يقول لصاحبه: أي فالن! تنح عين، ْلوطئك بفرسي، إين أرى وجه مقاتلي، إين غري راج ِ إن شاء هللا 
س يكربون اْلول فاْلول اْلدىن فاْلدىن، حىت أقتل أو يفتح هللا علّي؛ مث هز الثالثة فكرب، فجعل النا

وقذف هللا الرعب يف قلوب املشركني حىت أن أرجلهم كانت ختفق يف الركب، فلم يستِط ِ منهم أحد 
أن يوتر قوسه، مث ولوا مدبرين؛ وَحل النعمان وَحل الناس فكان النعمان أول قتيل قتل من 

، مث أخذ الراية « 1»فغِطى عليه بردا له املسلمني، جاءه سهم فقتله، فجاء أخوه معقل بن مقرن 
با النعمان قبل أن يقتل، فهزم هللا املشركني وفتح على « 2»وإهنا لتنضح دما من دماء من قتله 

املسلمني، وابي ِ الناس حلذيفة بن اليمان، فجم ِ السائب بن اْلقرع الغنائم كأهنا اآلكام، فجاءه 
منين على دمي ودم أهل بييت ودم كل ذي رحم ِل فقال: هل لك أن تؤ « 3»دهقان من دهاقينهم 

 وأدلك على كنز عظيم؟
املكاتل واملعاول فامشوا، فمشوا معه حىت انتهى إىل مكان، « 5»، قال: خذوا « 4»]قال: نعم[ 

فصوص « 6»قال: احفروا، فحفروا فإذا هم بصخرة، قال: اقلعوها، فقلعوا فإذا هم بسفِطني ]من[ 
هب تتألْل، فأعِطى السائب كل ذي حق حقه من الغنائم، وَحل ضوءها كأهنا ش« 7»يضيء 

على عمر، فلما نظر عمر إىل السائب وىل ابكيا، مث أقبل يقول: « 9»حىت قدم بما « 8»السفِطني 
اي سائب! وحيك! ما وراءك؟ ما فعلت؟ ما فعل املسلمون؟ قال السائب: خري اي أمري املؤمنني! هزم 

 .235/ 4ك الِطربي راج ِ لذل« 1»هللا املشركني 
__________ 

 ( يف اْلصل: قتل.2)
/ 2والفتوح  137واْلخبار الِطوال  243و  233/ 4( يف اْلصل: دهاقنهم، وراج ِ الِطربي 3)
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59. 
 .233/ 4( زيد بناء على الِطربي 4)
 ( يف اْلصل: خذ.5)
 ( زيد الستقامة العبارة.6)
 ( يف اْلصل: قضى.7)
 ( يف اْلصل: الفلسِطني.8)
 اْلصل: با. ( يف9)

(2/488) 

 

وفتح للمسلمني، قال: وحيك اي سائب! وهللا ما أتت ليلة بعد ليلة ابت فيها رسول هللا صلى هللا 
البارحة إال تقديرا! فما فعل النعمان ابن « 1»عليه وسلم فينا ميتا مثل البارحة! ال وهللا ما بت 

ثالاث، مث قال: مه!  -يرحم هللا النعمان مقرن؟ قال: استشهد اي أمري املؤمنني، فبكى عمر مث قال:
قال: ال والذي أكرمك ابخلالفة وساقها إليك! ما قتل بعد النعمان أحد نعرفه، فبكى عمر بكاء 

 «شديدا مث قال: الضعفاء لكن هللا أكرمهم ابلشهادة وساقها إليهم
كالب والسباع! خليتم بني حلومهم وال« 3»، أدفنتم إخوانكم؟ لعلكم غلبتم على أجسادهم ]و[ 

 أخشى أن يكونوا أصيبوا أبرض مضيعة.
قال السائب: هون عليك اي أمري املؤمنني! فقد أكرمهم هللا ابلشهادة وساقها إليهم، مث قال عمر: 

أعِطيت كل ذي حق حقه؟ فقال: نعم، فنفض عمر رداءه مث وىل ابكيا فأخذ السائب بِطرف ردائه مث 
؟ أمل ختربين أنك أعِطيت « 4» إليك حاجة، قال: وما حاجتك قال: اجلس اي أمري املؤمنني! فإن ِل

 كل ذي حق حقه؟ قال:« 5»
كأهنا شهب تتألْل، فقال « 6»بلى، قال: فما حاجتك إِّل؟ فأبدى له عن السفِطني فصوصهما 

مث قال: ادع ِل عليا « 7»عمر: ما هذا؟ فأخربه السائب خرب الدهقان، فصعد فيها بصره وخفضه 
قال السائب: مل « 8»بن عوف وابن مسعود وعبد هللا بن اْلرقم، فلما اجتمعوا عنده وعبد الرَحن 

 «10»أن أنفلت « 9»يكن ِل هم ]إال[ 
__________ 

 ( يف اْلصل: ابت.1)
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 أيضا. 61/ 2والفتوح  233/ 4( وراج ِ الِطربي 2)
 ( زيد الستقامة العبارة.3)
 سجمة ابلسياق فحذفناها.( زيد بعده يف اْلصل: قال، ومل تكن الزايدة من4)
 ( يف اْلصل: أعِطيك.5)
 ( يف اْلصل: فصوصها.6)
 كذا.  -( يف اْلصل: حفظه7)
 ( والظاهر أن هنا خرما يف العبارة.8)
 ( زيد الستقامة العبارة.9)
 ( يف اْلصل: نفلت.10)

(2/489) 

 

حليت ]حىت[ را« 2»جفت بردعة « 2»ِل وأتيت الكوفة، فو هللا ما « 1»من عمر، فركبت راحلة 
قعدت « 5»وإن كنت قائما ال « 4»أاتين كتاب عمر: عزمت عليك إن كنت قاعدا ال قمت « 3»

على راحلتك، مث العجل العجل! فقلت للرسول: هل كان يف اْلسالم حدث؟ قال: ال، « 5»إال 
ّي قلت: فما حاجته إِّل؟ قال: ال أدري، فركبت راحليت حىت أتيت عمر، فلما نظر إِّل، أقبل عل

وهو يقول: ما ِل ولك اي ابن أم مليكة! أعن ديين « 6»إىل غريه « 6»بدرته يضربين با حىت سبقته 
 تفارقين أم النار توردين؟ قلت:

دعين عنك اي أمري املؤمنني! ال تقتلين غما، قال عمر: فإنك ملا خرجت من عندي فأويت إىل فراشي 
« 3»هذين، فإذا َحلتهما ]فإذا[ « 7»بسفِطني  جاءين مالئكة من عند ريب يف جوف الليل؛ فرموين

إليهما، حىت تعاهدت ريب يف « 8»جعلوا يدفعونين « 8»انر توقد على جنيب، فجعلت أأتخر و 
من « 9»هو تركين حىت أصبح ْلقسمن على من أفاء هللا عليه، أخرج بما « 5»هذا: إن « 5»

، فإن مل تصب إال عِطية « 11»والذرية  بعهما بعِطية املقاتلة« 10»عندي، ال حاجة ِل بما ... 
املسلمون قبل أن تقسم « 12»أحد الفريقني فب ِ مث اقسمهما على من أفاء هللا عليه، وهللا لئن شكا 

 من عنده« 13»بينهم ْلجعلنك نكاال ملن بعدك؛ قال السائب: فخرجت بما 
__________ 

 ( يف اْلصل: راحلتني.1)
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 كذا.( يف اْلصل: جف برده ...  2 -2)
 ( زيد الستقامة العبارة.3)
 كذا.  -( يف اْلصل: ملا قعت4)
 ( موض ِ الرقمني يف اْلصل بياض.5 -5)
 ( يف اْلصل: أغريوا.6 -6)
 ( يف اْلصل: بسفِطيط.7)
 كذا.  -( يف اْلصل: جعل يدف ِ يب8 -8)
 ( يف اْلصل: با.9)
 ( يف اْلصل بياض بعده كلمتان ال تتضح صورهتما.10)
 .252كذا، وراج ِ أيضا كتاب اْلموال   -: الذربه( يف اْلصل11)
 كذا م ِ آاثر احملو واحلك.  -( يف اْلصل: شا12)
 ( يف اْلصل: با.13)
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ضوءمها كأهنما « 3»، فأبديت عنهما فالح « 2»إىل الزَحة « 1»حىت قدمت الكوفة فأخرجتهما 
وا تعجبا منهما، حىت أاتين عمرو إال صفق« 5»عليهما قوم « 8»شهب تتألْل، فجعل ال أييت « 4»

فقلت: بعِطية املقاتلة والذرية، فما  « 8»بما « 7»، فلما نظر إليهما استامين « 6»بن حريث 
إىل احلرية، فباع أحدمها بعِطية « 3»وأوجبت له البي ِ، فخرج بما « 9»كلمين حىت صفق على يدي 

 ابلكوفة ماال.« 10»تقله املقاتلة والذرية، واستفضل اآلخر رحبا، فكان أول شيء اع
 «1مث سار املغرية

 فصاحله أهلها على مثامنائة ألف درهم يف كل سنة.« 13»إىل مدينة آذربيجان « 12»ابملسلمني 
؛ « 14»مث غزا حذيفة بن اليمان الدينور فافتتحها عنوة، وكانت قبل ذلك فتحت لسعد فانتقضت 

انت قبل ذلك فتحت لسعد فانتقضت، مث غزا فافتتحها عنوة، وك« 15»مث غزا حذيفة ماه سندان 
 حذيفة مهذان فافتتحها عنوة.

__________ 
 ( يف اْلصل: فأخرجتها.1)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 ( يف اْلصل: الرَحة؛ والزَحة: الزحام.2)
 ( يف اْلصل: فالبت.3)
 ( يف اْلصل كأهنا.4)
 ( يف اْلصل: عليها قوما.5 -5)
 ، ويف اْلصل: حريت.41/ 2( من اتريخ اْلسالم 6)
 ( استيام السلعة: سؤال تعيينها.7)
 ( يف اْلصل: با.8)
 ( يف اْلصل: يدين.9)
 ، ويف اْلصل: اعتقره.62/ 2( من الفتوح 10)
 .45/ 2كذا، والتصحيح بناء على اتريخ اْلسالم   -( يف اْلصل: معيده11)
 ( يف اْلصل: املسلمني.12)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: هناوند.13)
 .45/ 2ريخ اْلسالم ( راج ِ ات14)
 كذا.  -( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: ما سبل15)

(2/491) 

 

وىل عمر عمار بن ايسر الكوفة على الصالة واحلرب، وعبد هللا بن مسعود على بيت املال، « 1»مث 
وعثمان بن حنيف على مساحة اْلرض، فشكا أهل الكوفة عمارا وقالوا: رجل ال يعلم، فاستعفى 

الكوفة وقال له: ال تذكره ْلحد، فبلغ املغرية بن « 2»ا عمر جبري بن مِطعم خاليا ليوليه عمار، ودع
إىل امرأة جبري بن « 3»شعبة أن عمر قد خال جببري بن مِطعم، فرج ِ إىل امرأته وقال هلا: اذهيب 

 فعرضت عليها فاستعجمت عليها مث قالت:« 4»مِطعم فاعرضي عليها متاع السفر، فأتتها 
عمر وقال: ابرك هللا لك فيمن وليت، وأخربه « 5»ه، فلما استيقن املغرية بذلك جاء ]إىل[ ائتيين ب

فلم « 7»املغرية بن شعبة الكوفة « 6»أنه وىل جبري بن مِطعم، فقال عمر: ال أدري ما أصن ِ؟ قوىل 
 يزل عليها إىل أن مات عمر.

ة على اثين عشر ألف دينار مث مضى عمرو بن العاص إىل برقة طرابلس ففتحها، وصاحل أهل برق
صلح « 9»، وبعث عقبة بن انف ِ الفهري فافتتح لعمر زويلة ابلصلح، وكان بني برقة وزويلة « 8»
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 للمسلمني.
 « .10»وحج عمر ابلناس، واستخلف على املدينة ]زيد بن اثبت[ 

 فلما دخلت السنة الثانية والعشرون فتح املغرية بن شعبة آذربيجان صلحا
__________ 

 أيضا. 250/ 4( راج ِ هلذا الِطربي 1)
 ( يف الِطربي: فواله.2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: مرى.3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فانتهى.4)
 ( زيد من الِطربي.5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: قول.6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: لكوفة.7)
أن هذه املصاحلة َتت على ثالثة عشر ألف ( هذا وأما املراج ِ اْلخرى فهي حيذا فريها تتفق على 8)

 .112/ 7والبداية والنهاية  13/ 3والكامل  41/ 2راج ِ اتريخ اْلسالم  -دينار
 .250/ 4، ويف اْلصل: زويل؛ وراج ِ أيضا الِطربي 10/ 3( من الكامل 9)
 ( زيد من الِطربي.10)
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يف عشرة آالف، مث اعتمر « 2»صائفة ، ودخل معاوية أرض الروم ال« 1»على مثامنائة ألف درهم 
وساق معه عشر بدانت وحنرها يف منحر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه من « 3»]عمر[ 

الصحابة عبادة بن الصامت وأبو ذر وأبو أيوب وشداد بن أوس، وكان انف ِ بن عبد احلارث عامله 
؟ فقال: ابن أبزى رجل من على مكة فتلقاه انف ِ فقال عمر: من خلفت على أهل الوادي« 4»

، « 6»، قال عمر: أموىل أيضا؟ قال: اي أمري املؤمنني! إنه قارئ للقرآن عامل ابلفرائض « 5»املواِل 
إن هللا عز وجل يرف ِ بذا القرآن أقواما »فقال عمر: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 « .ويض ِ به آخرين
، وقد قيل: إن الذي « 8»العشرون فتح معاوية عسقالن صلحا السنة الثالثة و « 7»]فلما دخلت[ 

 فتح يف هذه السنة فتحها قرظة بن كعب اْلنصاري لعمر، وال يصح عندي.
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؛ وتويف « 10»أصِطخر اْلوىل، وذلك أن عثمان بن أيب العاص أقام بتوج « 9»مث كان ]غزوة[ 
مه أبو سعيد اخلدري وحممد بن قتادة بن النعمان الظفري فصلى عليه عمر، ونزل حفرته أخوه ْل

 « .11»مسلمة واحلارث بن خزمة 
__________ 

 .45/ 2( راج ِ اتريخ اْلسالم 1)
والِطربي  19/ 3، ويف اْلصل: صائفة، وراج ِ هلذه املهمة الكامل 50/ 2( من اتريخ اْلسالم 2)

 أيضا. 42/ 5و  259/ 4
 ( زيد وال بد منه.3)
 ( يف اْلصل: عاملة.4)
 صل: الواِل، وراج ِ أيضا هلذه الوقعة ترمجة انف ِ يف االستيعاب.( يف اْل5)
 ( يف اْلصل: للفرائض.6)
 ( زيد ما بني احلاجزين بناء على ما تقدم من اْلسلوب.7)
 .420/ 5( راج ِ الِطربي 8)
 ( زيد وال بد منه.9)
صِطخر وتوج ( هذا ويبدو أن العبارة هنا منقِطعة ابلرغم من اتصاهلا يف املنت وراج ِ لفتح أ10)

 .3و  2/ 5الِطربي 
 ، ويف اْلصل: صرمة.26/ 2/ 3( من الِطبقات 11)

(2/493) 

 

، فبينا هو « 1»مث حج ابلناس عمر، وأذن ْلزواج النيب صلى هللا عليه وسلم أن حيججن معه 
 ابْلبِطح إذ أقبل راكب يسأل عن عمر فدل عليه، فلما رآه بكى وجعل يقول:

 اْلدمي املمّزق« 3»وابركت ... يد هللا يف ذاك من أمري « 2»جزى هللا خريا 
 يف أكمامها مل تفّتق« 4»قضيت أمورا مث غادرت بعدها ... بوائج 

 العضاة أبسوق« 6»ابملدينة أظلمت ... له اْلرض هتتز « 5»أبعد قتيل 
 «فمن يس ِ

 ليدرك ما قدمت ابْلمس يسبق« ... 8»يركب جناحي نعامة « 8»أو 
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 «10»بكفي سبنيت أزرق العني مِطرق « 10»وفاته ... « 9» فما كنت أخشى أن تكون
 إذ قال رجل:« 11»عمر بعرفات « 11»وكان جبري بن مِطعم يقول: بينا أان واقف م ِ 

اي خليفة هللا! فقال رجل خلفي: قِط ِ هللا حليتك! وهللا ال يقف أمري املؤمنني بعد هذا العام أبدا! قال 
هلب، وهلب بِطن من اْلزد، وبينا حنن نرمي اجلمار وإذا رمى فإذا هو رجل من « 12»جبري: فالتفت 

 إنسان فأصاب رأس عمر فشجه، فقال رجل
__________ 

 .12/ 5( راج ِ الِطربي 1)
واتريخ  241/ 1/ 3، ويف اْلصل: منا، وراج ِ أيضا الِطبقات 384/ 2( من مسط النجوم 2)

 .112/ 1وصفة الصفوة  56اخللفاء 
 : ذلك.( من السمط، ويف اْلصل3)
 ، ويف اْلصل: لواقح، ويف املراج ِ: بوائق.272/ 1/ 3( من الِطبقات 4)
 ( من السمط؛ ويف اْلصل: قيل.5)
 ( من السمط، ويف اْلصل: يد.6)
 ( من السمط، ويف اْلصل: يسعى.7)
 كذا ابلبياض موض ِ النقاط.  -( من السمط، ويف اْلصل: ير ... مة8 -8)
 ( من السمط، ويف اْلصل: يكون.9)
ويف اْلصل: مكفى سنيت  194/ 5وكتاب البدء والتاريخ  272/ 1/ 3( من الِطبقات 10 -10)

 كذا، ويف املراج ِ: بكفي سبنيت أهرت الشدق أزرق.  -أزرق العني مصرق
 .241/ 1/ 3كذا، وراج ِ أيضا الِطبقات   -( يف اْلصل: بني بعوفات11 -11)
 ( يف اْلصل: فالتففت.12)

(2/494) 

 

 سيقتل، قال جبري:« 2»ما أرى أمري املؤمنني إال « ! 1»هللا حليتك « 1»خلفي: قِط ِ 
قام يف الناس فقال. « 4»مث رج ِ عمر من مكة إىل املدينة ]و[ « . 3»فالتفت فإذا هو ذلك اللهيب 

حلضور أجلي. مث خرج يوما إىل السوق « 6»إال « 5»إين رأيت كأن ديكا أَحر نقرين نقرنني، وال أراه 
إذ لقيه أبو لؤلؤة غالم املغرية بن شعبة فقال لعمر: أال « 7»بد عبد هللا بن الزبري  وهو متكئ على

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 تكلم موالي أن يض ِ عين من خراجي؟
، قال: ما أفعل! إنك لعامل وإن هذا لشيء يسري، مث قال له « 8»قال: وكم خراجك؟ قال: دينار 

لؤلؤة: أعمل لك رحى يتحدث با رحى؟ قال: بلى، فلما وىل عمر قال أبو « 9»عمر: أال تعمل ِل 
 من بني املشرق واملغرب؛ قال ابن الزبري:

فوق ِ يف قليب قوله ذلك. فلما كان وقت النداء ابلفجر خرج عمر إىل الصالة، وذلك يوم اْلربعاء 
، واضِطج ِ له أبو لؤلؤة، فقام عمر فجعل يقول بني « 10»ْلرب ِ ليال بقني من ذي احلجة 

، فقال عمر: « 11»ا! فلما كرب طعنه أبو لؤلؤة ثالث طعنات يف وتينه الصفوف: فاستووا استوو 
قتلين اخلبيث! مث أخذ بيد عبد الرَحن فقدمه، فصلى عبد الرَحن ابلناس الصبح وقرأ ِإانَّ َأْعِطَْيناَك 

، اْلَكْوثَ َر وِإذا جاَء َنْصُر اَّللَِّ مث دخل عبد الرَحن على عمر وعنده علي وعثمان وسعد وابن عباس
 فقال:

__________ 
 ( موض ِ الرقمني يف اْلصل بياض.1 -1)
 ( يف اْلصل: ما رأى اْلمري املؤمنني.2 -2)
 ( وكان عائفا، كما صرح به يف الِطبقات.3)
 ( زيد الستقامة العبارة.4)
 ( من السمط، ويف اْلصل: ال أرى.5)
 ( من السمط، ويف اْلصل: بياض.6)
 .251/ 1/ 3( راج ِ هلذا السياق الِطبقات 7)
 ( وخيتلف هذا العدد من بني رواية إىل أخرى.8)
 ( يف اْلصل: يف.9)
 .14/ 5( راج ِ الِطربي 10)
( يف اْلصل: تنيه، والوتني: عرق يف القلب جيري منه الدم إىل العروق كلها، وراج ِ رواية ابن 11)

 .255/ 1/ 3سريين يف الِطبقات 

(2/495) 
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لؤة، قال عمر: احلمد هلل الذي مل جيعل مويت برجل يدعي اي ابن عباس: من قتلين؟ قال: أبو لؤ 
اْلسالم، مث سكت عمر كاملِطرق فقالوا: أال ننبه للصالة! فقيل! الصالة اي أمري املؤمنني! فقال: نعم، 

دما، مث أقبل على علّي فقال: اتق « 1»وال حظ يف اْلسالم ملن ترك الصالة، مث صلى وجرحه يثعب 
الناس، وأنت اي « 2»من أمور الناس شيئا فال حتملن بين هاشم على رقاب هللا اي علي! إن وليت 

الناس، وأنت اي زبري « 2»عثمان إن وليت من أمور الناس شيئا فال حتملن بين أيب معيط على رقاب 
، مث قال: إين « 3»واي سعد! إن وليتما من أمر الناس ]فال حتمالن أقاربكما على رقاب الناس[ 

أن يكون فيكم، وإن اْلمر إىل الستة « 5»عندهم شقاقا ]إال[ « 4»ناس فلم أر نظرت يف أمر ال
نفر: عثمان وعلي وعبد الرَحن وسعد وطلحة والزبري، فتشاوروا ثالاث، وكان طلحة غائبا يف مال له، 

فقال عمر: إين مصرت لكم اْلمصار ودونت لكم الدواوين، وإين تركتكم على الواضحة، إمنا أختوف 
ني، إما رجل يرى أنه أحق ابمللك من صاحبه فيقاتله، أو رجل يتأول القرآن على غري أتويله، أحد رجل

فارمجومها البتة نكاال من هللا وهللا عزيز « 6»الشيخ والشيخة ]إذا زنيا[ »وإين قرأت يف كتاب هللا 
نا معه، ولوال أال! فال هتلكوا عن آية الرجم، فقد رجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورمج« حكيم

 أن يقول الناس: زاد عمر يف كتاب هللا لكتبتها بيدي، فقد قرأانها بكتاب هللا.
من بعدي « 7»بسم هللا الرَحن الرحيم من عبد هللا عمر أمري املؤمنني إىل اخلليفة »مث دعا بكتاب 

 سالم عليك فإين أَحد هللا الذي ال إله إال هو، أما بعد فإين« : 7»
__________ 

 .254/ 1/ 3( يف اْلصل: ينبث، والتصحيح بناء على الِطبقات 1)
 ، ويف اْلصل: أرقاب.13/ 5( من الِطربي 2)
 ( زيد بناء على الِطربي.3)
 .249/ 1/ 3( يف اْلصل: مل أر، والتصحيح بناء على الِطبقات 4)
 ( زيد من الِطبقات.5)
 .242/ 1/ 3( زيد من الِطبقات 6)
 ويف اْلصل: إال بعده.، 245/ 1/ 3( من الِطبقات 7 -7)

(2/496) 
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اآلية، فتعرف فضيلتهم  -ِمْن ِدايرِِهْم َوَأْمواهلِِمْ « 1»أوصيك بتقوى هللا وابملهاجرين الَِّذيَن ُأْخرُِجوا 
مياَن  اَر َواْْلِ اآلية، فهؤالء اْلنصار تعرف  -« 2»وتقسم عليهم فيئهم، وأوصيك ب الَِّذيَن تَ بَ وَُّؤا الدَّ

 « .اآلية -« 3»يهم فيئهم، وأولئك الَِّذيَن جاُؤ ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغِفْر لَنا فضلهم وتقسم عل
أبو لؤلؤة على وجه يريد البقي ِ وطعن يف طريقه اثين عشر رجال، فخرج خلفه عبيد هللا « 4»وخرج 

م يتناجون ابلبقي ِ، نصرانيا وه« 6»اهلرمزان وجفينة ]وكان[ « 6»]و[ « 5»بن عمر فرأى أاب لؤلؤة 
وسِطه، فقتل عبيد هللا أاب لؤلؤة واهلرمزان « 5»له رأسان ونصابه ]يف[ « 7»فسقط منهم خنجر 

، وكذلك « 8»وجفينة ثالثتهم. فجرى بني سعد بن أيب وقاص وبني عبيد هللا يف شأن جفينة مالحاة 
ب: إن وليت من هذا اْلمر بني علي بن أيب طالب وبينه يف شأن اهلرمزان حىت قال علي بن أيب طال

 شيئا قتلت عبيد هللا ابهلرمزان.
مث أرسل عمر إىل عائشة يستأذهنا يف أن يدفن م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر، فأذنت 

 «له فقال عمر:
 «أان أخشى أن يكون ذلك

قولوا: أيلج فكفنوين مث قفوا يب على بيت عائشة و « 10»ملكان السلِطان مين، فإذا مت فاغسلوين 
 عمر؟ فإن قالت:

 نعم، فأدخلوين، وإن أبت فادفنوين ابلبقي ِ.
__________ 

 ، ويف اْلصل: خرجوا.8آية  59( راج ِ سورة 1)
 .9آية  59( راج ِ سورة 2)
 .10آية  59( راج ِ سورة 3)
 .43 -41/ 5والِطربي  391/ 2ومسط النجوم  258/ 1/ 3( وراج ِ أيضا الِطبقات 4)
 بو لولوة.( يف اْلصل: أ5)
 ( زيد الستقامة العبارة.6)
 ( يف اْلصل: خنجرا.7)
 كذا.  -( يف اْلصل: مالحلة8)
 ، ويف اْلصل بياض.264/ 1/ 3( من الِطبقات 9 -9)
 ( يف اْلصل: فاغتسلوين.10)
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عمر فجيء بلنب، فشربه فخرج من جرحه، فعلم أنه املوت، فقال لعبد هللا بن عمر: « 1»مث أرسل 
وىف هلا مال آل عمر فأدها « 2»ما علّي من الدين فاحسبه، فقال: ستة ومثانون ألفا، فقال: إن انظر 

« 6»من أمواهلم « 5»عدي بن كعب، فإن مل تف « 4»عين من أمواهلم، وإال فسل ]بين[ « 3»
 تعدهم إىل غريهم وأدها عين.« 7»فسل قريشا وال 

، وفعل به ما أمر فأذنت له عائشة، وصلى « 8»فتويف عمر رضي هللا عنه وله مخسة وستون سنة 
، وكانت اخلالفة عشر سنني « 9»عليه صهيب، ودخل حفرته عثمان بن عفان وعبد هللا بن عمر 

 « .10»وستة أشهر وأرب ِ ليال 
وكان له من العمال وقت ما تويف: على الكوفة املغرية بن شعبة، وعلى البصرة أبو موسى، وعلى 

سعد الضمري، وعلى دمشق معاوية بن أيب سفيان، وعلى صنعاء يعلى بن  َحص وأعماهلا عمري بن
أيب ربيعة، وعلى الِطائف سفيان بن عبد هللا الثقفي، « 12»، وعلى اجلند عبد هللا ]بن[ « 11»منية 

رَحهم هللا تعاىل أمجعني  -، وعلى مصر عمرو بن العاص« 13»وعلى مكة انف ِ بن عبد احلارث 
 آمني!

__________ 
 .244/ 1/ 3( وراج ِ أيضا الِطبقات 1)
 ( زيد بعده يف اْلصل: ِل، ومل تكن الزايدة يف الِطبقات فحذفناها.2)
 كذا.  -( من الِطبقات، ويف اْلصل: فنادها3)
 ( زيد من الِطبقات.4)
 ( من الِطبقات، ويف اْلصل: بقي.5)
 ( زيد بعده يف اْلصل: وإال، ومل تكن الزايدة يف الِطبقات فحذفناها.6)
 ( من الِطبقات، ويف اْلصل: إال.7)
 وما بعده. 265/ 1/ 3( وراج ِ لالختالف يف ذلك الِطبقات 8)
 .268/ 1/ 3( راج ِ أيضا الِطبقات 9)
 ( م ِ االختالف يف ذلك كما يف الِطبقات.10)
راج ِ هتذيب التهذيب؛ ويف  -، وهو يعلى بن أمية، ومنية أمه ويقال جدته42/ 5( من الِطربي 11)

 ن منبه.اْلصل: يعلى ب
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 ( زيد من الِطربي.12)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: احلارث.13)

(2/498) 

 

 استخالف عثمان بن عفان رضي هللا تعاىل عنه
أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي بن كالب « 1»وهو عثمان بن ]عفان بن[ 

نة بن خزمية بن مدركة بن بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنا
، ويقال: « 2»إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن، وكنيته أبو عمرو، وقد قيل: أبو عبد هللا 

البيضاء « 4»، وأم عثمان أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس، وأمها « 3»أبو ليلى 
 بن عبد مناف.« 6»حكيم بنت عبد املِطلب بن هاشم « 5»]أم[ 

جعفر بن « 8»اجلمحي ابلبصرة ثنا علي بن هاشم ]عن[ « 7»ربان أبو خليفة الفضل بن احلباب أخ
ارتج « 9»ْنيح املديين ثنا عبد الرزاق أان معمر عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن أحدا 

اثبت »وعليه النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 « .أحد! فما عليك إال نيب وصديق وشهيدان

عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب وطلحة « 10»قال أبو حامت: ملا دفن عمر رضي هللا عنه تعمد 
بن عبيد هللا والزبري بن العوام وعبد الرَحن وسعد يتشاورون، فأشار عثمان على عبد الرَحن ابلدخول 

 ستيف اْلمر، فأىب عبد الرَحن وقال: ل
__________ 

 .36/ 1/ 13والِطبقات  147/ 5( زيد من الِطربي 1)
( يف الِطبقات: وكان عثمان يف اجلاهلية يكىن أاب عمرو، فلما كان اْلسالم ولد له من رقية بنت 2)

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غالم مساه عبد هللا واكتىن به.
 ( وهذا القول قد ذكره صاحب االستيعاب.3)
 .396/ 2ستيعاب، ويف اْلصل: أمه، وراج ِ أيضا الِطربي والِطبقات ومسط النجوم ( من اال4)
 ( زيد من مجي ِ املراج ِ.5)
 ، ويف اْلصل: هشام.17( من نسب قريش ص 6)
 ، ويف اْلصل: خباب.670( من تذكرة احلفاظ 7)
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 ( زيد وال بد منه.8)
 .331/ 5راج ِ  -الذي عندان( هذه الرواية قد ساقها اْلمام أَحد يف مسنده بنفس الِطريق 9)
 كذا.  -( يف اْلصل: فعمر10)

(2/499) 

 

اخرتت لكم منكم واحدا، فجعلوا ذلك إىل عبد « 1»ابلذي أانفسكم على هذا اْلمر، وإن شئتم 
، فأخذ عبد « 2»الرَحن بن عوف، فلما وِل ذلك مال الناس كلهم إليه وتركوا أولئك اآلخرين 

كان من الليلة اليت ابي ِ عثمان بن عفان من « 3»الثالث حىت ]إذا[  الرَحن يتشاور يف تلك اللياِل
أراك « 5»من الليل فضرب الباب وقال: أال « 4»غدها جاء إىل ابب املسور بن خمرمة بعد هوّي 

 «، ادع ِل الزبري وسعدا« 7»الليلة بكثري نوم « 6»كحلت منذ « 3»انئما؟ وهللا ]ما[ 
إىل عثمان بن عفان فدعاه فناجاه حىت فرق بينهما املؤذن، فلما صلوا ، فدعامها فشاورمها، مث أرسله 

الصبح اجتمعوا، وأرسل عبد الرَحن إىل من حضر من املهاجرين واْلنصار وأمراء اْلجناد، مث خِطبهم 
الناس وشاورهتم فلم أجدهم « 9»فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: أما بعد، فإين نظرت يف أحوال 

 قال: اي عثمان! نبايعك على سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واخلليفتني من يعدلون بعثمان، مث
اْلجناد واملسلمون، « 10»بعده! قال: نعم، فبايعه عبد الرَحن وابيعه املهاجرون واْلنصار وأمراء 

 وذلك لغرة احملرم.
ضت على أمريها املغرية وبعد دفن عمر بثالثة أايم يف هذه السنة كان فتح مهذان اثنيا. وكانت قد انتق

 ، ويف« 11»بن شعبة على رأس ستة أشهر من مقتل عمر 
__________ 

 وما بعده. 36/ 5( يف اْلصل: شئت، وراج ِ أيضا الِطربي 1)
 ( يف اْلصل: اآلخر.2)
 ( زيد الستقامة العبارة.3)
 ( يقال: مضى هوى من الليل، أي قسم منه.4)
 ، ويف اْلصل: ال.36/ 5( من الِطربي 5)
 ( يف الِطربي: يف هذه.6)
 ( يف اْلصل: قوم.7)
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 ( من الِطربي، ويف اْلصل: سعد.8)
 ( يف اْلصل: أموال.9)
 ( يف اْلصل: اْلمراد وكذا.10)
 .120/ 7( راج ِ أيضا البداية والنهاية 11)

(2/500) 

 

زب هذه السنة سار إليها أبو موسى اْلشعري أبهل البصرة حىت فتحها صلحا، معه الرباء ابن عا
وقرظة بن كعب، وكان عمر بن اخلِطاب قد قتل وحذيفة قد افتتحها وجيشه كان عليها، مث انتقضوا 

حىت غزاهم أبو موسى، وخرج عثمان بن عفان يوم الفِطر إىل املصلى يكرب وجيهر ابلتكبري حىت صلى 
م مبكة العيد وانصرف، وبعث على احلج عبد الرَحن بن عوف فخِطبهم عبد الرَحن قبل الرتوية بيو 

بعد الظهر، فلما زاغت الشمس خرج إىل مىن وحج ونفر النفر اْلول، وكان قد ساق معه بدانت 
 فنحرها يف منحر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

فلما دخلت السنة اخلامسة والعشرون غزا معاوية أرض الروم وفتح احلصون، وولد له ابن يزيد بن 
فغزاهم « 2»صلح الذي صاحلهم عمرو بن العاص عليه ؛ مث نقضت اْلسكندرية ال« 1»معاوية 

عمرو، وظفر بم وسباهم وبعث السيب إىل املدينة، فردهم عثمان إىل ذمتهم وقال: إهنم كانوا صلحا، 
والذرية ال تنقض الصلح، وإمنا تنقض الصلح املقاتلة، ونقض املقاتلة الصلح ليس يوق ِ السيب على 

 « .3»ذراريهم 
عبد هللا بن سعد بن « 4»عفان عمرو بن العاص عن اْلسكندرية ومصر، ووالمها مث عزل عثمان بن 

أيب سرح، فوجد عمرو من ذلك، وكان بدء الشر بينه وبني عثمان عزله عن مصر واْلسكندرية، وكان 
عمرو قد بعث جيشه إىل املغرب فأصابوا غنائم كثرية، فلما دخل عبد هللا بن سعد مصر واليا بعث 

إىل املغرب واستشار عثمان يف إفريقية، وعزل عثمان سعدا عن الكوفة ووىل عليها  جرائد اخليل
« 5»الوليد بن عقبة بن أيب معيط، فبعث الوليد سلمان بن ربيعة الباهلي يف اثين عشر ألفا ]إىل[ 

 برذعة فافتتحها عنوة وقتل وسىب، وغزا البيلقان فصاحلوه
__________ 

 .47/ 5( راج ِ الِطربي 1)
 يف اْلصل: عليها.( 2)
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 .77/ 2( وراج ِ أيضا اتريخ اْلسالم 3)
 وما بعدها. 48/ 5( يف اْلصل: والها، وراج ِ أيضا الِطربي 4)
 .77/ 2( زيد من اتريخ اْلسالم 5)

(2/501) 

 

« 2»، وبعث خيله إىل جرزان فصاحلوه، ويف هذه السنة كانت غزوة « 1»قبل أن جييء إىل برذعة 
 « .3» حج عثمان ابلناس ؛ مث« 2»سابور اْلوىل 

 
 فلما دخلت السنة السادسة والعشرون

قدم معاوية املدينة وافدا على عثمان، وبعث عثمان بن عفان عثمان بن أيب العاص إىل فارس ففتح 
، « 4»سائر اجلنود، وغزا عبد هللا بن سعد بن أيب سرح اْلفريقية ومعه العبادلة: عبد هللا بن عمر 

يف مائيت ألف مبوض ِ يقال له سبيِطلة « 5»، وعبد هللا بن عمرو؛ فلقي جرجري وعبد هللا بن الزبري
« 7»، وسبوا وغنموا، فبلغ سهم الفارس « 5»على سبعني ميال من القريوان، فقتل جرجري « 6»

ثالثة آالف مثقال ذهب، وسهم الراجل ألف مثقال، وصاحله أهل تلك املدن إىل قريوان على مائة 
 ألف رطل من ذهب.

واعتمر عثمان ودخل مكة ليال وكان بني الصفا واملروة، وحل قبل أن يصبح، مث رج ِ إىل املدينة، 
، « 9»؛ وتزوج عثمان بنت خالد بن أسيد « 8»وأمر بتوسعة املسجد احلرام وجتديد أنصاب احلرم 

، مث اعتمر عثمان يف رجب، وخرج معه عبد هللا بن جعفر واحلسني بن علي فمرض احلسني بن علي
 فأقام عبد هللا بن

__________ 
 .41/ 3( يف اْلصل: بردحه، وراج ِ الكامل 1)
 .47/ 5والِطربي  42/ 3( يف اْلصل: نيسابور اْلول، ومبين التصحيح على الكامل 2 -2)
 .42/ 3( راج ِ الكامل 3)
 ، ويف اْلصل: عمرو.79/ 2( من اتريخ اْلسالم 4)
: 165/ 2تتفق على ما أثبتناه غري أن يف اتريخ اليعقويب  ( يف اْلصل: جرير، واملراج ِ حبذافريها5)

 جرجيس.
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 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: بسيِطلة.6)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: الفارسي.7)
 .42/ 3( راج ِ الكامل 8)
ته من ( هذا مما مل نتأكد منه يف املراج ِ اْلخرى غري أن اليعقويب ذكر يف اترخيه أن عثمان زوج ابن9)

 عبد هللا بن خالد بن أسيد.

(2/502) 

 

، وبعث إىل علي خيربه بذلك، فخرج علي يف نفر من بين هاشم إىل السقيا، « 1»جعفر عليه ابلسقيا 
« 2»فلما دخلها دعا ببدنة فنحرها وحلق رأسه، وأقام على احلسني ميرضه، فلما فرغ عثمان من 

وقالوا: « 3»نوا قبل ذلك يف اجلاهلية يرسون ابلشعيبة عمرته كلموه أبن حيول الساحل إىل جدة، وكا
جدة أقرب إىل مكة وأوس ِ وأقرب من كل انحية، فخرج عثمان إىل جدة فرآها ورأى موضعها 

، فحول الساحل إىل جدة ودخل البحر وقال: إنه مبارك، « 4»وأمرهم أن جيعلوها مبكان الشعيبة 
زر، مث خرج عثمان من جدة على طريق خيرجه إىل عسفان وقال ملن معه: ادخلوا، وال يدخلها إال مبئ

مث مضى إىل اجلار، فأقام با يوما وليلة، مث انصرف فمر بعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه يف منصرفه 
وهو ميرض احلسني م ِ مجاعة من بين هاشم، فقال عثمان: قد أردت املقام عليه حىت تقدم، ولكن 

، هل  « 5»ض لرهِطك، فقال علي: ما كان ذلك بشيء يفوتك احلسني عزم علّي وجعل يقول: ام
 كانت إال عمرة، إمنا خياف اْلنسان فوت احلج، فأما العمرة فال، فقال عثمان:

إين أحببت أن أدرك عمرة يف رجب، فقال علي بن أيب طالب: ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه 
إال يف ذي القعدة؛ مث رج ِ عثمان إىل  الثالث« 6»وسلم اعتمر يف رجب قط، وما اعتمر عمراته 
 املدينة، مث مضى علي م ِ احلسني إىل مكة ...

وثالمثائة ألف صلحا، « 7»وافتتح عثمان بن أيب العاص سابور الثانية على ثالثة آالف ]ألف[ 
 ودخل يف صلحهم كازرون، وبعث عثمان بن أيب العاص

__________ 
 ( راج ِ معجم البلدان.1)
 يف. ( يف اْلصل:2)
 ( من املعجم، واْلصل: ابلسعبية.3)
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 ( يف اْلصل: الشعبية.4)
 ( يف اْلصل: بقولك.5)
 ( يف اْلصل: عمرته.6)
 .151/ 7والبداية والنهاية  78/ 2( زيد من اتريخ اْلسالم 7)

(2/503) 

 

على ذلك، وهي يقال هلا قلعة الشيوخ، فافتتحها « 1»قلعة جبرة « 1»هرم بن حيان العبدي إىل 
 « .2»نوة وسىب أهلها؛ وحج ابلناس عثمان بن عفان ع

 
 فلما دخلت السنة السابعة والعشرون

استشار عثمان بن عفان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف إفريقية فأشاروا عليه بذلك 
، وكان عثمان يكره ذلك ْلن عمر كان يكرهه ويقول: إهنا ال حتمل واليا مقتصدا. فخرج عبد « 3»

 بن أيب سرح، وجلب عثمان إبال كثرية من الربذة وسرف، وَحل عليها سالحا كثريا، وسار هللا
املسلمون معها يلحقون بعبد هللا بن سعد بن أيب سرح، فلما التقى املسلمون واملشركون ألقى هللا يف 

« 4»قلوبم الرعب وفض ذلك اجلم ِ حىت طلبوا الصلح، فصاحلهم عبد هللا بن أيب سرح على ألفي 
 ألف ومخسمائة ألف وعشرين ألفا.

« 5»فلما كان العيد خِطبهم عثمان، وكان صادف العيد يوم اجلمعة فقال: من كان من أهل العالية 
معنا فعل، وإال فليجلس يف موضعه. فافتتح عثمان بن أيب العاص أرجان ودار « 5»وأحب أن جيتم ِ 

 « .7»، وصاحل أهلها على ألفي ألف ومائة « 6»اجبرد 
 

 فلما دخلت السنة الثامنة والعشرون
 «تزوج عثمان انئلة بنت الفرافصة

 وكانت على دين النصرانية، فلما دخلت
__________ 

 كذا.  -( من االستيعاب، ويف اْلصل: قاعة حبرية1 -1)
 .47/ 5( راج ِ الِطربي 2)
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 وما بعدها. 131/ 2( وراج ِ للتفصيل كتاب الفتوح 3)
 كما هنا.  136/ 2ويف الفتوح  ( يف معجم البلدان: ألف،4)
 ( يف اْلصل: واجب أن جيم ِ.5 -5)
 كذا.  -. ويف اْلصل: دار احلر78/ 2( من اتريخ اْلسالم 6)
( هذا ويف اتريخ اْلسالم ما يفيد أن صلح أرجان كان قد مت على ألفي ألف ومائيت ألف وصلح 7)

 دار اجبرد على ألف ألف ومثانني ألفا.
 كذا.  -ويف اْلصل: الفرافضة ،148/ 5( من الِطربي 8)

(2/504) 

 

عليه قال هلا عثمان: إين شيخ كبري كما ترين، قالت: أان من نساء أحب اْلزواج إليهن الكهول، قال: 
إليك إال وأان أريد القيام « 3»كلب « 2»من مساوة « 1»تقومني إِّل أو آتيك؟ قالت: ما جئت 

 « .4»إليك 
الصامت معه امرأته أم حرام بنت ملحان اْلنصارية، فأتى قربس،  وغزا معاوية البحر ومعه عبادة بن
« . 6»مث كانت فتح فارس اْلول على يدي هشام بن عامر « . 5»فتوفيت أم حرام با وقربها هناك 

حبيب بن « 7»وغزا معاوية قربس فلحقه عبد هللا بن أيب سرح وأهل مصر وغنموا غنائم كثرية. وغزا 
، مث كانت قربس اآلخرة أمريها هشام بن عامر. واعتمر عثمان يف « 8»روم مسلمة سورية من أرض ال

رجب ومعه عمرو بن العاص، فأتى عثمان بلحم صيد فأمرهم أبكله، فقال له عمرو بن العاص: ال 
أتكل وال أتمران به، فقال عثمان: لست آكل منه شيئا ْلنه صيد من أجلي، فكان بني عثمان وعمرو  

كانت بينهما. ويف هذه السنة بىن عثمان دار ابلزوراء، مث حج « 9»مالحاة كالم كان ذلك أول 
 « .10»عثمان ابلناس 

 
 فلما دخلت السنة التاسعة والعشرون

 سنني،« 11»عزل عثمان أاب موسى اْلشعري عن البصرة وكان عامال عليها سب ِ 
__________ 

 كذا.  -( يف اْلصل: حببت1)
 ماءة لكلب. ( يف معجم البلدان: السماوة:2)
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 ( القبيلة اليت هي تنتمي إليها.3)
 .46/ 4وعيون اْلخبار  516( وراج ِ أيضا الدر املنثور 4)
 مبثل ما هنا. 78/ 2( وقد أمل يف اتريخ اْلسالم 5)
 .54/ 5( راج ِ الِطربي 6)
 .51/ 5( راج ِ الِطربي 7)
 .81/ 2واتريخ اْلسالم  54/ 5( راج ِ الِطربي 8)
 ذا.ك  -( يف اْلصل: مال9)
 .54/ 5( راج ِ الِطربي 10)
 كما هنا.  153/ 7: ست، ويف البداية والنهاية 54/ 5( يف الِطربي 11)

(2/505) 

 

وعزل عثمان بن أيب العاص عن فارس، ووىل ذلك كله عبد هللا بن عامر بن كريز وهو يومئذ ابن 
ارس على إىل ف« 2»عشرين سنة فقدم البصرة، مث خرج عبد هللا بن عامر « 1»مخس و « 1»

، فقتل عبيد هللا، وفتح إصِطخر الثانية عنوة فقتل « 4»عبيد هللا بن معمر التيمي « 3»مقدمته 
« 6»إصِطخر اآلخرة، وقد قيل: يف هذه السنة فتح سارية بن زنيم الدئلي « 5»وسىب، فكان ذلك 

 صلحا وعنوة أبهل البصرة، بعثه ابن عامر.« 7»أصبهان 
 عليه وسلم على الناس فكلموا عثمان يف توسعته، فأمر بتوسعته وضاق مسجد رسول هللا صلى هللا

على العمال وهم يعملون حىت جييء وقت « 9»، فكان عثمان يركب على راحلته ويقوم « 8»
الصالة فيرتك ويصلي بم، ورمبا قال يف املسجد وانم فيه؛ حىت جعل أعمدته من حجارة وفرش فيها 

 ملنقوشة والساج، وجعل له ستة أبواب.؛ وبناه ابحلجارة ا« 10»الرضراض 
ورجم عثمان امرأة من جهينة أدخلت « . 11»مث نقضت حلوان الصلح فافتتحها ابن عامر عنوة 

علّي « 12»على زوجها فولدت يف ستة أشهر من يوم أدخلت عليه، فأمر با عثمان فرمجت، فدخل 
 على عثمان فقال له: إن هللا يقول: ََحُْلُه َوِفصالُهُ 

__________ 
 ( من الِطربي، ويف اْلصل بياض.1 -1)
 خِطأ. -( وق ِ يف اْلصل: أيب عامر2)
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 ، ويف اْلصل: مقدمة.82/ 2( من اتريخ اْلسالم 3)
 ( من اتريخ اْلسالم واْلصابة، ويف اْلصل: التميمي.4)
 ( زيد بعده يف اْلصل: أول، وال تنسجم هذه الزايدة م ِ السياق فحذفناها.5)
 ة، ويف اْلصل: الديلمي.( من اْلصاب6)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: أصبحان.7)
 .356/ 1( راج ِ أيضا وفاء الوفا 8)
 ( يف اْلصل: يقول.9)
 ( يف اْلصل: الرضواض؛ ويف اللسان: الرضراض: احلصى الصغار.10)
 .82/ 2( راج ِ اتريخ اْلسالم 11)
 .174/ 2( يف اْلصل: فدخلى، وراج ِ أيضا اتريخ اليعقويب 12)

(2/506) 

 

فأرسل عثمان يف طلبها فوجدوها قد رمجت، فاعرتف الرجل ابلغالم، وكان من « 1»َثالثُوَن َشْهراا 
 أشبه الناس به.

 
 ويف السنة الثالثني

سعيد « 3»على الزوراء حيث كثر الناس. وانتقصت آذربيجان فغزاها « 2»زاد عثمان النداء الثاين 
« 5»ففتحها. ومات الِطفيل بن احلارث بن املِطلب « 4»ا جرجان ففتحها، مث غز « 3»بن العاص 

بن عبد مناف. وسقط خامت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بئر أريس على ميلني من املدينة 
يف « 8»ابن عامر « 7»وغزا « . 6»وكانت من أقل تلك اآلابر ماء، فِطلب فلم يوجد إىل الساعة 

 «هذه السنة جور
ومل يكوان « 10»الكاراين والفنسجان من داراجبرد « 10»با غنائم كثرية، وافتتح  فافتتحها، وأصاب

عنوة « 13»؛ مث افتتح ابن عامر أردشري خرة « 12»يف علم عثمان بن أيب العاص « 11»أدخال 
 فاتبعه ابن عامر جماش ِ بن مسعود السلمي حىت نزل على« 14»فقتل وسىب، وهرب يزدجرد 

__________ 
 .15آية  46 ( سورة1)
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 ( ويف مجي ِ املراج ِ: الثالث.2)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: سعد بن أيب العاص.3 -3)
 ( يف اْلصل: حرمان، والتصحيح من االستيعاب.4)
 مصحفا. -( وق ِ يف اْلصل: املكلب5)
 .65/ 5( راج ِ أيضا الِطربي 6)
 ( يف اْلصل: غدا.7)
 سب السياق فحذفناها.( زيدت الواو بعده يف اْلصل وال تنا8)
 ، ويف اْلصل: خور.82/ 2( من اتريخ اْلسالم 9)
 كذا.  -، ويف اْلصل: الكارزين والقيسجان مرارا وجبرد32/ 5( من طبقات ابن سعد 10 -10)
 ( يف اْلصل: أرعال.11)
 ( وقد مر يف السنة السابعة والعشرين من أصلنا أن عثمان بن أيب العاص افتتح دار اجبرد.12)
 .68/ 5كذا، وراج ِ أيضا الِطربي   -( من معجم البلدان، ويف اْلصل: أزدشري خرود13)
 والِطربي، ويف اْلصل: ابن دجرد. 83/ 2( من اتريخ اْلسالم 14)

(2/507) 

 

ابن عامر « 4»ففتح هرمز. ووجه « 3»بن عمرو اجلديدي « 2»وبعث راشد « . 1»السريجان 
مث بعث زايد بن الربي ِ « . 6»ستان فافتتح زالق وانشروذ احلاريت إىل سج« 5»زايد بن الربي ِ « 5»
فصاحلوه على ألف وصيف م ِ  « 8»إبراهيم بن بسام موىل بين ليث حىت حاصر مدينة زرنج « 7»

من أهل بدر؛ ومات « 11»الربي ِ وكان « 10»من ذهب. ومات مسعود بن « 9»كل وصيف جام 
بن احلارث مث حج عثمان « 13»خو الِطفيل بن احلارث بن املِطلب بن عبد مناف أ« 12»احلصني 

 « .14»ابلناس وصلى مبىن أربعا 
 

 «15»احلادية والثالثني « 15»ويف السنة 
حبيب بن مسلمة الفهري، وذلك أن عثمان كتب إىل « 16»وأمريها « 16»فتحت أرمينية اآلخرة 

 حبيب بن مسلمة أن سر من الشام يف جيش إىل أرمينية، فمضى حبيب بن
__________ 
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 ( من الِطربي، ويف اْلصل: السرحان.1)
 ، ويف اْلصل: أسد.167/ 2( من اتريخ اليعقويب 2)
 ( من اتريخ اليعقويب، ويف اْلصل: احلديدي.3)
 ( يف اْلصل: وجد.4)
: الربي ِ بن 63/ 3، ويف اْلصل: زايد بن ربيعة، ويف الكامل 84/ 2( من اتريخ اْلسالم 5 -5)

 زايد.
 الم: انس، وراج ِ أيضا انشروذ يف معجم البلدان.( يف اتريخ اْلس6)
 ( يف اْلصل: ربيعة.7)
 كذا، وراج ِ اتريخ اْلسالم والكامل.  -( يف اْلصل: رويح8)
 ( من اتريخ اْلسالم والكامل، ويف اْلصل: خامت.9)
 .85/ 2( يف اْلصل: يف، وراج ِ اتريخ اْلسالم 10)
 كذا.  -( يف اْلصل: الثاين11)
 اب، ويف اْلصل: احلسني.( من االستيع12)
 ( وتويف هو أيضا يف نفس السنة.13)
 .68/ 5( راج ِ أيضا الِطربي 14)
 ( يف اْلصل: احلادي والثالثون.15 -15)
/ 2وكتاب الفتوح  168/ 2واتريخ اليعقويب  71/ 5( يف اْلصل: أمرها، وراج ِ الِطربي 16 -16)

115. 

(2/508) 

 

ووادي املِطامري. ومات أبو سفيان « 2»خالط وسراج  احلدث فافتتح« 1»مسلمة من انحية درب 
على مقدمته « 4»وهو ابن مثان ومثانني سنة. مث خرج ابن عامر إىل خراسان ]و[ « 3»بن حرب 

صلحا، وقد قيل: عنوة؛ مث « 6»فهزمهم، وافتتح أبرشهر « 5»اْلحنف بن قيس، فلقي أهل هراة 
 « .9»ومخسني ألفا « 8»مائة ألف « 8»لى ع« 7»افتتح طوس وما حوهلا، مث صاحل أهل سرخس 

 «1؛ وبعث أهل مرو« 10»وبعث أبو عامر اْلسود بن كلثوم العدوي إىل بيهق فافتتحها، وقتل با 
بن « 12»يِطلبون الصلح فصاحلهم ابن عامر على ألفي ألف ومائيت ألف، وكان الذي صاحله ماهويه 
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الروذ « 15»مرو « 14»نف ابن قيس ]إىل[ مرو. مث بعث ابن عامر اْلح« 13»أو زمهر مرزابن 
، مث خرج « 16»وافتتح طخارستان، وقتل منهم ثالثة عشر نفسا « 15»والفارايب والِطالقان 

 اْلحنف إىل بلخ فصاحلوه على أربعمائة ألف
__________ 

 احلدث، ويف اْلصل: درث. -( من معجم البلدان1)
 ( من الفتوح، ويف اْلصل: سراح.2)
 ، ويف اْلصل: احلرث.63/ 3مل ( من الكا3)
 .84/ 2( زيد من اتريخ اْلسالم 4)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: مراة.5)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: أبو شهر.6)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: ترخس.7)
 ( يف اتريخ اْلسالم: مائة.8 -8)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: ألف.9)
 .77/ 5ج ِ اتريخ اْلسالم والِطربي ( را10)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: املرو.11)
 ، ويف اْلصل: ماهوية.72/ 5( من الِطربي 12)
 كذا.  -( يف اْلصل: مزابن13)
 .81/ 5( زيد من الِطربي 14)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: الروم وقارايت الِطالقات.15 -15)
 ( يف اْلصل: فرسخا.16)

(2/509) 

 

« 2»بن زهري « 2»فلم يِطقها فرج ِ. وبعث ابن عامر خليد بن عبد هللا « 1»هم؛ مث أتى خوارزم در 
فافتتحها مث ارتدوا بعد. وغزا عبد هللا ابن سعد بن أيب « 4»ابذغيس وهراة « 4»إىل « 3»احلنفي 

 « .6»؛ وحج ابلناس عثمان « 5»سرح أرض الروم يف انحية املصيصة وغنم مث رج ِ 
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 «7» الثانية والثالثني ويف السنة
ومات عبد « . 8»مات عبد هللا بن مسعود ابملدينة، ودفن ابلبقي ِ، وصلى عليه عثمان بن عفان 

ومات العباس بن عبد املِطلب وهو ابن مخس « . 9»الرَحن بن عوف وهو ابن مخس وسبعني سنة 
 بن زيد بن عبد ربه ومات عبد هللا« . 10»ومثانني سنة، ْلن العباس ولد قبل الفيل بثالثة سنني 

سهل. وغزا معاوية غزوة مضيق « 12»الذي أرى النداء. ومات أبو طلحة اْلنصاري زيد بن « 11»
عبد مناف، وقد قيل: « 13»القسِطنِطينية ومعه امرأته عاتكة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن 

 « .14»إن امسها فاختة. وفيها غزا سعيد بن العاص طربستان 
__________ 

 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: خبوارزم.1)
 .83/ 5( يف اْلصل: وزهري، وليس ما بني احلاجزين يف الِطربي 2 -2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: النخعي.3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ابدعسر وهواه.4 -4)
 .95/ 2راج ِ اتريخ اْلسالم  -( يقال هلا غزوة اْلساود5)
 .77/ 5( راج ِ الِطربي 6)
 ( يف اْلصل: الثالثون.7)
 .100/ 2( راج ِ اتريخ اْلسالم 8)
 .105/ 2( راج ِ اتريخ اْلسالم 9)
 .98/ 2( راج ِ اتريخ اْلسالم 10)
 .80/ 5( راج ِ عبد هللا بن زيد بن ثعلبة يف اْلصابة واالستيعاب وراج ِ أيضا الِطربي 11)
 .119/ 2( راج ِ اتريخ اْلسالم 12)
 ويف اْلصل بياض.، 77/ 5( من الِطربي 13)
 .83/ 2( راج ِ اتريخ اْلسالم 14)
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 والثالثني« 1»ويف السنة الثالثة 
على ثالثة أميال من املدينة، وَحل على أعناق الرجال إىل « 2»مات املقداد بن عمرو بن ثعلبة 
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أرض الروم  ، وغزا معاوية ملِطية وقرطبة من« 3»املدينة، وصلى عليه عثمان بن عفان، ودفن ابلبقي ِ 
، وقام أبمر « 6»وأقبل يف أربعني ألفا « 5»بباذغيس وهراة « 5»ومج ِ قارن مجعا كثريا « . 4»
سبيا  « 10»وهزم أصحابه، وأصابوا « 9»السلمي فلقي قارن « 8»الناس عبد هللا بن خازم « 7»

حب زرنج مث بعث ابن عامر عبد الرَحن بن مسرة بن حبيب إىل سجستان فصاحله صا« . 10»كثريا 
فزحف إليهم عبد هللا بن سعد بن أيب سرح « 12»وحترك أهل إفريقية « . 11»فأقام عبد الرَحن با 
 «1فكانت إفريقية الثانية

 « .15»انحية ملِطية. وحج ابلناس عثمان « 14». وغزا معاوية حصن املرأة من بالد الروم ]من[ 
__________ 

 ( يف اْلصل: الثالثة.1)
 .412حلرث، والتصحيح من املراج ِ كلها، وراج ِ أيضا مجهرة أنساب العرب ( يف اْلصل: ا2)
 ترمجة املقداد. -( كما يف الِطبقات3)
 غري أنه ليس فيه ذكر قرطبة. 116/ 2( هذا كما يف اتريخ اْلسالم 4)
كذا، وراج ِ أيضا الِطربي   -، ويف اْلصل: ببادغيسر وهرات115/ 2( من اتريخ اْلسالم 5 -5)

5 /84. 
 من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: ألف. (6)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: ايمر.7)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: حازم.8)
 كذا. واْلغلب كون الزايدة تكرارا ملا قبلها فحذفناها.  -( زيد بعده يف اْلصل: قلعي قارون9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: شيئا كثرية.10 -10)
 .116/ 2يخ اْلسالم ( راج ِ اتر 11)
 ( يف اْلصل: إفريقية.12)
 .85/ 5( راج ِ اتريخ اْلسالم والِطربي 13)
 ( زيد من الِطربي.14)
 .92/ 5( راج ِ الِطربي 15)
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 ويف السنة الرابعة والثالثني
الصواري من « 2»وغزا عبد هللا بن سعد بن أيب ]سرح[ « . 1»مات مسِطح بن أاثثة من أهل بدر 

منهم مقتلة عظيمة، وذلك أن املسلمني وعدوهم مجيعا كانوا يف البحر، « 3»وقاتل  أرض مصر،
« 4»فالتقوا فاقتتلوا قتاال شديدا من غري رمي ابلسهم وال طعن ابلرمح، إمنا كان الضرب ابلسيف أو 

الِطعن ابخلنجر حىت قتل من أرض الروم خلق كثري، وهزم هللا الروم منكوبني، وانصرف املسلمون 
ومات عاقل بن البكري « . 5»ني. ومات عبادة بن الصامت ابلرملة وهو ابن اثنتني وسبعني سنة غامن

جرب ابملدينة وهو من أهل بدر. « 6»بدر. ومات أبو عبس بن « 6»من بين سعد بن الليث من أهل 
 « .7»وحج عثمان ابلناس 

 
 ويف السنة اخلامسة والثالثني

كون ابن أيب سرح ويتكلمون منه، فكتب إليه عثمان كتااب خرج مجاعة من أهل مصر إىل عثمان يش
السرح أن يقبل من عثمان وضرب بعض من أاته من قبل عثمان « 8»وهدده فيه، فأىب ابن ]أيب[ 

متظلما وقتل رجال من املتظلمة، فخرج من أهل مصر سبعمائة رجل فيهم أربعة من الرؤساء: عبد 
ق اخلزاعي، وكنانة بن بشر بن عتاب الكندي، وسودان الرَحن بن عديس البلوي، وعمرو بن احلم

 بن« 9»
__________ 

 .98/ 5والِطربي  119/ 2( راج ِ أيضا اتريخ اْلسالم 1)
 .69/ 5( زيد من الِطربي 2)
 ( يف اْلصل: قتل.3)
 كذا.  -( يف اْلصل: أما4)
 .118/ 2( راج ِ اتريخ اْلسالم 5)
 .98/ 5( راج ِ الِطربي 6)
 اْلصل: حرب. ( من الِطربي، ويف7)
 137/ 2، والسياق أقرب إليه، وراج ِ أيضا اتريخ اْلسالم 411/ 2( زيد من مسط النجوم 8)

 .61واتريخ اخللفاء 
 ( من املراج ِ، ويف اْلصل: سوار.9)
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َحران املرادي؛ فساروا حىت قدموا املدينة ونزلوا مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشكوا إىل 
مواقيت الصالة ما صن ِ بم ابن أيب سرح؛ فقام « 1»د صلى هللا عليه وسلم ]يف[ أصحاب حمم

 طلحة بن عبيد هللا إىل عثمان بن عفان وكلمه الكالم الشديد، وأرسلت إليه عائشة:« 2»
قتل « 3»قدم عليك أصحاب حممد وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت ذلك بواحدة، و ]هذا قد[ 

لك؛ وكان عثمان حيب قومه. مث دخل عليه علّي بن أيب طالب فقال: منهم رجال، فأنصفهم من عام
دما، فاعزله عنهم واقض بينهم، فإن وجب عليه حق « 4»سألوك رجال مكان رجل وقد ادعوا قبله 

عليه « 5»، فقال هلم عثمان: اختاروا رجال أوليه عليكم مكانه، فأشار الناس « 3»فأنصفهم ]منه[ 
قالوا لعثمان: استعمل علينا حممد بن أيب بكر، فكتب عهده وواله مصر، بن أيب بكر، ف« 5»مبحمد 

فخرج حممد بن أيب بكر واليا على مصر بعهده ومعه عدة من املهاجرين واْلنصار ينظرون فيما بني 
بلغوا مسرية ثالثة ليال من املدينة إذا هم بغالم أسود على « 6»أهل مصر وبني ابن أيب سرح، فلما 

ط البعري خبِطا، كأنه رجل يِطلب أو يِطلب، فقالوا له: ما قصتك وما شأنك كأنك هارب بعري له، خيب
أو طالب؟ قال: أان غالم أمري املؤمنني، وجهين إىل عامل مصر، قالوا: هذا عامله معنا، قال: ليس 

 ، فبعث يف طلبه أقواما فردوه، فلما جاءوا به« 7»ومضى؛ فأخرب حممد بن أيب بكر أبمره  -هذا أريد
قال له حممد: غالم من أنت؟ فأقبل مرة يقول: أان غالم أمري املؤمنني، ومرة يقول: أان غالم مروان، 

 فعرفه رجل منهم أنه لعثمان، فقال له حممد بن أيب بكر:
 أمعك« : 3»ملن أرسلت؟ قال: إىل عامل مصر، قال: مباذا؟ قال: برسالة، ]قال[ 

__________ 
 .61( زيد من اتريخ اخللفاء 1)
 ( من السمط، ويف اْلصل: فقال.2)
 ( زيد من اتريخ اخللفاء.3)
 ( يف السمط: فتكه، ويف اتريخ اخللفاء واتريخ اْلسالم كما هنا.4)
 ( من السمط؛ ويف اْلصل: عليهم حملمد.5 -5)
 .210/ 2( والسياق من ههنا أقرب إىل اتريخ اخللفاء وكتاب الفتوح 6)
 ل: مبكانه.( من اتريخ اخللفاء، ويف اْلص7)

(2/513) 

 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



، « 1»كتاب؟ قال: ال، ففتشوه فلم جيدوا معه كتااب، وكان معه إداوة قد يبست وفيها شيء يتقلقل 
فحركوه ليخرج فلم خيرج، فشقوا اْلداوة فإذا فيها كتاب من عثمان إىل ابن أيب سرح، فجم ِ حممد 

الكتاب حبضرهتم فإذا فيه: إذا أاتك بن أيب بكر من كان معه من املهاجرين واْلنصار وغريهم، مث فك 
فاحتل لقتلهم، وأبِطل كتابه، وقر على عملك، واحبس من « 2»حممد بن أيب بكر وفالن ]وفالن[ 

يتظلم منك حىت أيتيك رأيي يف ذلك إن شاء هللا، فلما قرأوا الكتاب فزعوا وأزمعوا « 3»جييء إِّل 
كتاب خبوامت مجاعة من املهاجرين معه، ودف ِ ورجعوا إىل املدينة، وختم حممد بن أيب بكر ال« 4»

الكتاب إىل رجل منهم وانصرفوا إىل املدينة، فلما قدموها مج ِ حممد بن أيب بكر عليا وطلحة والزبري 
وسعدا ومن كان با من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث فك الكتاب حبضرهتم عليه 

على « 5»الغالم، فلم يبق أحد من املدينة إال حنق  خوامت من معه من املهاجرين، وأخربهم بقصة
، وما منهم أحد إال هو « 6»عثمان، وقام أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلحقوا مبنازهلم 

؛ وكانت هذيل وبنو زهرة يف قلوبا ما فيها على عثمان حلال ابن مسعود، وكانت بنو « 7»مغتم 
بن ايسر، وكانت بنو غفار وأحالفها ومن غضب ْليب ذر  خمزوم قد حنقت على عثمان حلال عمار

، وأعانه على ذلك طلحة بن « 8»يف قلوبم ما فيها، وأجلب عليه حممد بن أيب بكر من بين تيم 
عبيد هللا وعائشة، فلما رأى ذلك علّي وصح عنده الكتاب بعث إىل طلحة والزبري وسعد وعمار 

 ونفر من أصحاب رسول
__________ 

 اتريخ اخللفاء والفتوح، ويف اْلصل: مقلقل. ( من1)
 ( زيد من اتريخ اخللفاء.2)
 ( من اتريخ اخللفاء، ويف اْلصل: أتى.3)
 ( من اتريخ اخللفاء، ويف اْلصل: ارمعوا.4)
 ( من اتريخ اخللفاء، ويف اْلصل: أحنق.5)
 ( من اتريخ اخللفاء، ويف اْلصل: منازهلم.6)
 صل: مقيم.( من اتريخ اخللفاء، ويف اْل7)
 ( من اتريخ اخللفاء، ويف اْلصل: َتيم.8)
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هللا صلى هللا عليه وسلم كلهم بدريون، مث جاء معهم حىت دخل على عثمان ومعه الكتاب والغالم 
 والبعري، فقال له: هذا الغالم غالمك؟ قال: نعم، قال: والبعري بعريك؟ قال:

، وحلف ابهلل أنه ما كتب هذا الكتاب وال أمر به، نعم، قال: فأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: ال
فقال له علي: فاخلامت خاَتك؟ قال: نعم، قال علي: فكيف خيرج غالمك على بعريك بكتاب عليه 

وال أمرت به، وال « 2»كتبت ]هذا الكتاب[ « 1»خاَتك ال تعلم به؟ فحلف عثمان ابهلل: ما 
وا أنه خط مروان، فلما شكوا يف أمر عثمان سألوه وجهت هذا الغالم قط إىل مصر؛ وأما اخلط فعرف

أن يدف ِ إليهم مروان فأىب، وكان مروان عنده يف الدار وكان خشي عليه القتل؛ فخرج من عنده علّي 
ال « : 3»مث قالوا « 3»وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلموا أن عثمان ال حيلف ابطال، 

بقتل رجل « 4» نبحث ونتعرف منه ذلك الكتاب، وكيف يؤمر نسكت إال أن يدف ِ إلينا مروان حىت
من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغري حق! فإن يك عثمان كتب ذلك عزلناه، وإن يك 

مروان كتبه على لسان عثمان نظران ما يكون يف أمر مروان، ولزموا بيوهتم، وفشا اخلرب يف املسلمني 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عثمان، وخرج من الكوفة عدي من أمر الكتاب، وفقد أصحاب رس

مالك بن احلارث النخعي يف مائيت رجل، وخرج من البصرة حكيم بن « 5»بن حامت الِطائي واْلشرت 
 «جبلة العبدي يف مائة رجل، حىت قدموا املدينة يريدون خل ِ عثمان، وحوصر عثمان قبل هالل

ريون والبصريون وأهل الكوفة بكل حيلة ومل يدعوه خيرج، وال ذي القعدة بليلة، وضيق عليه املص
 يدخل إليه أحد إال أن أيتيه املؤذن فيقول: الصالة! وقد منعوا املؤذن

__________ 
 ( من اتريخ اخللفاء، ويف اْلصل: مبا.1)
 ( زيد من اتريخ اخللفاء.2)
 ( ويف اتريخ اخللفاء: إال أن قوما قالوا.3 -3)
 خللفاء: أيمر.( يف اتريخ ا4)
( زيد بعده يف اْلصل: بن، فحذفنا هذه الزايدة ْلجل أن اْلشرت هو لقب ملالك بن احلارث وال 5)

 .440/ 1ومروج الذهب  49/ 1/ 2غري. وراج ِ أيضا طبقات ابن سعد 
 خِطأ. -( وق ِ يف اْلصل: هالك6)
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اب هريرة يصلي ابلناس، ورمبا أمر ابن أن يقول: اي أمري املؤمنني، فكان إذا جاء وقت الصالة بعث أ
، فصعد يوما عثمان على السِطح فسم ِ بعض الناس يقول: ابتغوا إىل قتله « 1»عباس بذلك 

ال »سبيال، فقال: وهللا ما أحل هللا وال رسوله قتلي، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 حيل دم امرىء مسلم إال إبحدى ثالث:

؛ وما فعلت من ذلك « « 2»نفس بغري نفس « 2»و زان بعد إحصان، أو قتل كفر بعد إسالم، أ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أمته إبراقة حمجمة دم حىت ألقاه، اي « 3»شيئا؛ مث قال: ال أخلف 

؛ مث « 4»معشر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! أحبكم إِّل من كف عنا لسانه وسالحه 
ابهلل « 5»ل: أفيكم علّي؟ قالوا: ال، قال: أفيكم سعد؟ قالوا: ال، فقال: أذكركم أشرف عليهم فقا

إال بشيء، فابتعتها من ماِل وجعلتها للغين « 7»منها أحد « 6»هل تعلمون أن رومة مل يكن يشرب 
 والفقري وابن السبيل، فقالوا: نعم، قال:

فبلغ ذلك عليا، فبعث إليه بثالث قرب فاسقوين منها، مث قال: أال أحد يبلغ عليا فيسقينا ماء؟ 
يف سببها عدة من بين هاشم وبين أمية حىت وصل املاء « 8»مملوءة، فما كادت تصل إليه حىت خرج 

إليه؛ مث قال عثمان: وهللا! لو كنت يف أقصى داري ما طلبوا غريي، ولو كنت أدانهم ما جاوزوين 
فيهم، « 10»بعدي أمورا تتمنون أين عشت إىل غريي، سنجتم ِ حنن وهم عند هللا، وسرتون « 9»

 ضعف أمري، وهللا، ما
__________ 

 .149/ 5( وراج ِ أيضا الِطربي 1)
 ، ويف اْلصل: النفس ابلنفس.441/ 1( من مروج الذهب 2 -2)
راج ِ رواية اْلوزاعي  -134/ 2( يف اْلصل: ال أحلف، والتصحيح بناء على اتريخ اْلسالم 3)

 فيه.
 .48/ 1/ 3واية عبد هللا بن عامر يف الِطبقات ( وراج ِ أيضا ر 4)
 ( يف اْلصل: ذكركم، وهذا اخلرب مذكور يف املراج ِ مجيعها ولكن بسياق آخر.5)
 ( يف اْلصل: أشرف.6)
 ( يف اْلصل: أحدا.7)
 : جرح، ويف مروج الذهب كما هنا.409/ 2/ والسمط 2( يف اتريخ اْلسالم 8)
 جاوز.، ويف اْلصل: 123/ 5( من الِطربي 9)
 ( يف اْلصل: غشت.10)
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ألبسك هللا قميصا « 1»إذا »أرغب يف إمارهتم، ولوال قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِل 
حلبست يف بييت وتركتكم وإمارتكم، ووهللا! لو فعلت ما تركوين وإهنم « وأرادوك على خلعه فال ختلعه

عظمي وجاوزت أسنان أهل بييت، « 2»سين، ورق  قد خدعوا وغروا، وهللا! لو أقتل ملت، لقد كرب
فشتت أمرهم وخالف بني كلمتهم وانتقم ِل منهم « ! 3»وهم على هذا ال يريدون تركي، اللهم 

 واطلبهم ِل طلبا حثيثا. وقد استجيب دعاءه يف كل ذلك.
 فأّمره.« 4»مث أمر عثمان بن عفان عبد هللا بن عباس على احلج فحج ابلناس 

ليس من إحداهن بد، إما « 5»ْلشرت فدعاه فقال: اي أشرت! ما يريد الناس؟ قال: ثالث وبعث إىل ا
« 6»أن ختل ِ أمرهم وتقول: هذا أمركم فاختاروا له من شئتم، وإما أن تقص من نفسك، فإن أبيتهما 

هلم أمرهم، فما كنت ْلخل ِ سرابال سربلنيه هللا، « 7»فالقوم قاتلوك؛ قال عثمان: أما أن أخل ِ 
أمة حممد صلى هللا « 10»فتضرب عنقي أحب إِّل من أن أخل ِ « 9»ْلن أقدم « 9« »8»وهللا[ ]

من نفسي، فو هللا لقد علمتم أين مل آت شيئا « 11»عليه وسلم بعضها على بعض، وأما أن أقص 
 جيب علّي القصاص فيه، وأما أن تقتلوين، فو هللا إن تقتلوين ال تتحابون بعدي! وال تقاتلون بعدي

 عدوا مجيعا،« 12»
__________ 

 ( يف اْلصل: إذ، وهذا احلديث وارد يف مجي ِ املراج ِ.1)
 ، ويف اْلصل: دق.123/ 5( من الِطربي 2)
 كذا.  -( يف اْلصل: إليهم3)
 .139/ 5( يف اْلصل: الناس، وراج ِ أيضا الِطربي 4)
كذا   -اْلصل: قلت : ثالاث، ووق ِ يف118/ 5، ويف الِطربي 184/ 7( من البداية والنهاية 5)

 حمرفا.
 ( يف اْلصل: أبيتها، والتصحيح بناء على الِطربي.6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ختل ِ.7)
 ( زيد من الِطربي.8)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ال أن أقوم.9 -9)
 فحذفناها. 50/ 1/ 3( زيد بعده يف اْلصل: أمر، ومل تكن الزايدة يف الِطبقات 10)
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 يف اْلصل: انقص.( من الِطربي، و 11)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: بعد.12)

(2/517) 

 

، اي قَ ْوِم ال جَيْرَِمنَُّكْم ِشقاِقي َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل ما « 2»]هكذا[ « 1»حىت تصريوا « 1»ولتختلفن 
 اآلية، مث أرسل إىل عبد هللا بن سالم فجاءه فقال: -« 3»َأصاَب قَ ْوَم نُوٍح 

اي أمري املؤمنني! هذه اْلنصار ابلباب، فقال « : 5»جاءه زيد بن اثبت فقال مث « ! 4»الكف الكف 
الزبري فقال: « 7»فال؛ مث جاءه عبد هللا بن « 6»عثمان: إن شاءوا أن يكونوا أنصار هللا منكم وإال 

، فلم يعرج على قول « 8»اي أمري املؤمنني! اخرج فقاتلهم، فإن معك من قد نصر هللا أبقل منهم 
وكان « 9»الزبري، مث قال: ائتوين برجل منهم أقرأ عليه كتاب هللا، فأتوه بصعصعة بن صوحان ابن 

شااب فقال: ما وجدمت أحدا أتتوين به غري هذا الشاب! فتكلم صعصعة بكالم، فقال عثمان: ُأِذَن 
ُْم ظُِلُموا َوِإنَّ اَّللََّ َعلى َنْصرِِهْم   «1ِللَِّذيَن يُقاتَ ُلوَن أبَِهنَّ

ِديٌر؛ فلما اشتد بعثمان اْلمر أصبح صائما يوم اجلمعة وقال: إين رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم َلقَ 
؛ مث قال علّي للحسن واحلسني: « الليلة« 11»اي عثمان! إنك تفِطر عندان »يف املنام فقال ِل: 

 ابنه، ، وبعث الزبري« 12»اذهبا بسيفكما حىت تقفا على ابب عثمان وال تدعا أحدا يصل إليه 
وبعث طلحة ابنه، وبعث عدة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبناءهم مينعون الناس أن 

 ؛« 13»يدخلوا على عثمان 
__________ 

 كذا.  -، ويف اْلصل: على بصرية49/ 1/ 3( من الِطبقات 1 -1)
 ( زيد من الِطبقات، وفيها بعده: وشبك بني أصابعه مث قال.2)
 .89 آية 11( سورة 3)
 .131/ 2( راج ِ اتريخ اْلسالم 4)
 ، ويف اْلصل: مث قال.48/ 1/ 3( من الِطبقات 5)
 ( راج ِ رواية ابن سريين يف الِطبقات أيضا.6)
 ( موضعه يف اْلصل بياض.7)
 .49/ 1/ 3( راج ِ أيضا الِطبقات 8)
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 ( من االستيعاب، ويف اْلصل: صرحان.9)
 .39آية  22( سورة 10)
 .408/ 2والسمط  52/ 1 /3( راج ِ الِطبقات 11)
 .126/ 5( راج ِ الِطربي 12)
 .138/ 2( كما يف اتريخ اْلسالم 13)

(2/518) 

 

حممد بن طلحة، وشج « 2»احلسن ابلدماء، وختضب « 1»ورماه الناس ابلسهام حىت ]خضب[ 
من موىل علّي؛ مث أخذ حممد بن أيب بكر بيد مجاعة وتسور احلائط من غري أن يعلم به أحد « 3»قنرب 

دار رجل من اْلنصار حىت دخلوا على عثمان وهو قاعد واملصحف يف حجره ومعه امرأته والناس 
وهللا لو رآك أبوك لساءه « : 4»فوق السِطح ال يعلم أحد بدخوهلم، فقال عثمان حملمد بن أيب بكر 

املرادي ومعه مشقص فوجأه « 6»مكانك مين! فرج ِ حممد، وتقدم إليه سودان بن رومان « 5»
حىت قتله وهو صائم، مث خرجوا هاربني من حيث دخلوا، وذلك يوم اجلمعة لثمان عشرة ليلة « 7»

، وكانت امرأته تقول: إن « 9»، وكان َتام حصاره مخسة وأربعني يوما « 8»مضت من ذي احلجة 
مث صعدت إىل « . 10»شئتم قتلتموه، وإن شئتم تركتموه! فإنه كان خيتم القرآن كل ليلة يف ركعة 

الناس عليه فدخلوا، وأول من دخل عليه احلسن واحلسني فزعني ومها « 11»الناس ختربهم ومهر 
على الباب ينصرانه ومينعان الناس عنه؛ « 12»وكاان مشغولني « 12»ال يعلمان ابلكائنة « 11»

 دخلوا وجدوا عثمان مذبوحا، فانكبوا عليه يبكون، ودخل الناس فوجا« 13»فلما 
__________ 

 .62زيد من اتريخ اخللفاء ( 1)
 كذا، ويف اتريخ اخللفاء: خضب.  -( يف اْلصل: خنضب2)
 ( من اتريخ اخللفاء، ويف اْلصل: قنربه.3)
 كما صرح به يف اتريخ اخللفاء والسياق له.  -( حينما أخذ بلحيته4)
 ( من اتريخ اخللفاء، ويف اْلصل: ْلساءه.5)
 وإال فاملشهور: سودان بن َحران. 185/ 7( هذا كما ورد يف البداية والنهاية 6)
 ( وأما مراجعنا فتتفق على أن الذي اجرتأ عليه ابلوجأ كان كنانة بن بشر.7)
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 .190/ 7راج ِ البداية والنهاية  -( وهذا هو املشهور8)
 راج ِ البداية والنهاية. -( واملشهور أربعون يوما9)
 .53/ 1/ 3( راج ِ رواية ابن سريين يف الِطبقات 10)
 ( يف اْلصل: هم.11)
 ( يف اْلصل: كان مشاغيل.12 -12)
 ( يف اْلصل: فما.13)

(2/519) 

 

فوجا، وبلغ اخلرب علي بن أيب طالب وطلحة والزبري وسعدا فخرجوا مذهلني، كادت عقوهلم تذهب 
لعظم اخلرب الذي أاتهم، حىت دخلوا على عثمان فوجدوه مقتوال واسرتجعوا، وقال علّي البنيه: كيف 

 أمري املؤمنني وأنتما على الباب؟قتل 
حممد بن طلحة « 2»مل نعلم، قال: فرف ِ يده ولِطم احلسن وضرب صدر احلسني، وشتم « : 1»قاال 

وعبد هللا بن الزبري، مث خرج وهو غضبان يسرتج ِ، فلقيه طلحة بن عبيد هللا فقال: مالك اي أاب 
د صلى هللا عليه وسلم من غري أن تقوم احلسن؟ فقال علي: يقتل أمري املؤمنني رجل من أصحاب حمم

لو دف ِ مروان إليهم مل يقتلوه، فقال علي: لو خرج مروان « : 3»عليه بينة وال حجة! فقال له طلحة 
إليكم لقتلتموه قبل أن يثبت عليه حكومة! مث أتى علي منزله يسرتج ِ، فاشتغل الناس بعضهم ببعض 

مث َحل على سريره بني املغرب والعشاء، وصلى عليه جبري وفزعوا ومل يتومهوا أبن هذه الكائنة تكون؛ 
بن حصن بن بدر الفزاري، « 4»بن مِطعم، ودلته يف قربه انئلة بنت الفرافصة وأم البنني بنت عيينة 

« 5»اثنيت عشرة « 5»ودفن ليلة السبت الثنيت عشرة ليلة بقيت من ذي احلجة؛ وكانت خالفته 
 « .6»سنة إال اثين عشر يوما 

ل يوم قتل عثمان من قريش عبد هللا بن وهب بن زمعة اْلسدي، وعبد هللا ابن عبد الرَحن بن وقت
 أربعة أنفس. -الثقفي، وقتل معهم غالم لعثمان أسود« 7»العوام، واملغرية بن اْلخنس بن شريق 

 قتل: على البصرة عبد هللا بن عامر بن« 8»وكان عمال عثمان حني 
__________ 

 قال.( يف اْلصل: 1)
 ، ويف اْلصل: شئتم.411/ 2( من السمط 2)
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 .441/ 1( راج ِ مروج الذهب 3)
 ( من املراج ِ، ويف اْلصل: ثعلبة.4)
 ( يف اْلصل: اثين عشر.5 -5)
 ( راج ِ التفاصيل يف الِطربي والِطبقات.6)
 ، ويف اْلصل: شديد.188/ 7( من البداية والنهاية 7)
 ( يف اْلصل: حيث.8)

(2/520) 

 

، وعلى الشام معاوية بن أيب سفيان، وعلى « 2»، وعلى الكوفة سعد بن أيب وقاص  «1»كريز 
« 3»مصر حممد بن أيب حذيفة، وعلى مكة عبد هللا بن احلضرمي، وعلى الِطائف القاسم بن ربيعة 

 الثقفي، وعلى صنعاء يعلى بن منبه، وعلى اجلند عبد هللا بن أيب ربيعة.
 

  تعاىل عنهاستخالف علي بن أيب طالب رضي هللا
بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن « 4»ابن عبد املِطلب بن هاشم 

بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن « 6»فهر بن مالك بن النضر « 5»]غالب بن[ 
، وهاشم نزار بن معد بن عدانن، أبو احلسن اهلامشي، وأمه فاطمة بنت أسد بن هشام بن عبد مناف

 أخو هشام، ومن زعم أنه أسد بن هاشم بن عبد مناف فقد وهم.
بن أيب عبيد « 7»أخربان حممد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حامت بن إمساعيل عن يزيد 

عن سلمة بن اْلكوع قال: كان علي قد ختلف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف خيرب وكان به 
 «لفرمد فقال: أان أخت

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! فخرج فلحق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة 
 اليت فتحها هللا يف صباحها قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

__________ 
 ، ويف اْلصل: كريزة.148/ 5( من الِطربي 1)
سعيد بن العاص كان إذ ذاك يتقلد منصب  ( هذا ما هنا وأما الذي تتمخض منه مراجعنا فهو أن2)

الوالية العامة للكوفة، وكان أبو موسى على الصالة، وجابر املزين ومساك اْلنصاري على خراج 
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 السواد، والقعقاع بن عمرو على حربا.
 ، ويف اْلصل: أيب ربيعة.148/ 5( من الِطربي 3)
 ، ويف اْلصل: هشام.332/ 7( من البداية والنهاية 4)
 زيد من البداية والنهاية.( 5)
 ( من البداية والنهاية، ويف اْلصل: النظر.6)
( من صحيح البخاري حيث ورد هذا احلديث بنفس الِطريق اليت هنا يف مناقب علي بن أيب 7)

 طالب، ويف اْلصل: بريد.
 ( من الصحيح، ويف اْلصل: نتخلف.8)

(2/521) 

 

، فإذا حنن بعلّي وما « حيبه هللا ورسوله، يفتح هللا عليهغدا رجل  -أو ليأخذن الراية -ْلعِطني الراية»
 نرجوه، فقالوا: هذا علّي، فأعِطاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ففتح هللا عليه.

قال أبو حامت: ملا كان من أمر عثمان ما كان قعد علي يف بيته وأاته الناس يهرعون إليه. كلهم يقولون: 
 وا عليه داره وقالوا:أمري املؤمنني علّي، حىت دخل

، إمنا ذلك ْلهل بدر، « 1»نبايعك، فإنه ال بد من أمري وأنت أحق، فقال علّي: ليس ذلك إليكم 
فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة، فلم يبق أحد من أهل بدر إال أتى عليا يِطلبون البيعة وهو أيىب 

ما مينعك أن جتيب هؤالء إىل عليهم، فجاء اْلشرت مالك بن احلارث النخعي إىل علّي فقال له: 
مأل وشورى، وجاء أهل مصر فقالوا: ابسط يدك نبايعك، فو « 2»البيعة؟ فقال: ال أفعل إال ]عن[ 

هللا! لقد قتل عثمان، وكان قتله هلل رضى، فقال علّي: كذبتم، وهللا ما كان قتله هلل رضى! لقد 
يقدر عليه، فلما رأى ذلك علي منهم قتلتموه بال قود وال حد وال غريه؛ وهرب مروان فِطلب فلم 

خرج إىل املسجد وصعد املنرب وَحد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال: اي أيها الناس! رضيتم مين أن 
أكون عليكم أمريا؟ فكان أول من صعد إليه املنرب طلحة فبايعه بيده، وكان إصب ِ طلحة شالء فرآه 

، فتِطري علي منها وقال: ما أخلقه أن يكون كذلك، « 3» أعرايب يباي ِ فقال: يد شالء وأمر ال يتم
مث ابيعه الزبري وسعد وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ مث بلغ عليا أن سعدا وابن عمر 

وحممد بن مسلمة يذكرون هنات، فقام علي خِطيبا فحمد هللا وأثىن عليه فقال: أيها الناس! إنكم 
حايب، فإذا ابيعتموين فال خيار لكم علّي، وعلى اْلمام االستقامة، ابيعتموين على ما ابيعتم عليه أص
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 رغب« 1»، وهذه بيعة عامة، فمن ]ردها[ « 4»وعلى الرعية التسليم 
__________ 

 .139/ 2( راج ِ أيضا اتريخ اْلسالم 1)
 .243/ 2وكتاب الفتوح  57/ 5( زيد الستقامة العبارة، وراج ِ أيضا الِطربي 2)
 .157و  153/ 5الِطربي ( راج ِ أيضا 3)
 ، ويف اْلصل: ذلك.1400( من اْلخبار الِطوال 4)

(2/522) 

 

، وليس أمري وأمركم « 2»بيعته إايي فلتة « 1»عن دين املسلمني واتب ِ غري سبيلهم، ومل ]تكن[ 
 واحدا، أريد هللا وتريدونين ْلنفسكم، وأمي هللا! ْلنصحن اخلصم وْلنصفن املظلوم.

قتل عثمان، فمنهم من قد زعم أنه قتل ظاملا، ومنهم من قد زعم أنه قتل  وقد أكثر الناس يف
يف ذلك على طلحة والزبري، قالت قريش: أيها الرجالن! إنكما قد « 3»مظلوما، وكان اْلكثار 

وقعتما يف ألسن الناس يف أمر عثمان فيما وقعتما فيه، فقام طلحة يف الناس فحمد هللا وأثىن عليه 
صلى هللا عليه وسلم مث قال: أيها الناس! ما قلنا يف عثمان أمس إال نقول لكم فيه  وصلى على النيب

اليوم مثله أنه خلف الدنيا ابلتوبة، ومال عليه قوم فقتلوه، وأمره إىل هللا؛ مث قام الزبري فحمد هللا وأثىن 
ن هللا اختار من كل عليه مبا هو أهله وصلى على النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال: اي أيها الناس! إ

شيء شيئا، واختار من الناس حممدا صلى هللا عليه وسلم، أرسله ابهلدى ودين احلق ليظهره على 
الدين كله ولو كره املشركون، واختار من الشهور رمضان وأنزل فيه القرآن وفرض فيه الصيام، 

لدان هذين احلرمني: مكة واختار من اْلايم يوم اجلمعة فجعله عيدا ْلهل اْلسالم، واختار من الب
واملدينة، فجعل مبكة البيت احلرام، وجعل ابملدينة حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وجعل ما بني 

كما اختار هذه اْلشياء، « 4»قربه ومنربه روضة من رايض اجلنة، واختار من الشورى التسليم 
عليا، وأما إن قتل عثمان فأمره إىل  فأذهبت الشورى ابهلوى والتسليم ابلشك، وقد تشاوران فرضينا

 هللا.
فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: أيها « 5»فلما رأى علي اختالف الناس يف قتل عثمان صعد املنرب 

 وأبصاركم، إن الناس« 6»الناس! أقبلوا علّي أبمساعكم 
__________ 
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 ( زيد من اْلخبار الِطوال.1)
 كذا.  -ه( من اْلخبار الِطوال، ويف اْلصل: ملتم2)
 ( يف اْلصل: اْلكثال.3)
 ( يف اْلصل: السليم، والتصحيح بناء على ما أييت.4)
 ( زيدت الواو بعده يف اْلصل: ومل تكن منسجمة م ِ السياق فحذفناها.5)
 كذا.  -( يف اْلصل: أبمسائكم6)
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، وإين « 1»ل بني حق وابطل، فلئن عال أمر الباطل لقدميا ما فعل، وإن يكن احلق قد غاب فلع
أخاف أن أكون أان وأنتم قد أصبحنا يف فتنة، وما علينا فيها إال االجتهاد، الناس اثنان وثالثة ال 
سادس هلم: ملك طار جبناحيه، أو نيب أخذ هللا بيده، أو عامل جمتهد، أو مؤمل يرجو، أو مقصر 

والسوط، ال هوادة عند  «5»ابلسيف « : 4»هذه اْلمة أبدبني « 3»يف النار؛ وإن هللا أدب « 2»
 فأصلحوا ذات بينكم.« 6»فاسترتوا واستغفروا هللا « 6»السلِطان فيهما، 

بعث إىل سعد بن أيب وقاص « 7»مث نزل وعمد إىل بيت املال وأخرج ما فيه وفرقه على املسلمني، مث 
أابيعك،  وعبد هللا بن عمر وحممد بن مسلمة فقال: لقد بلغين عنكم هنات، فقال سعد: صدقوا! ال

وال أخرج معك حيث خترج حىت تعِطيين سيفا يعرف املؤمن من الكافر، وقال له ابن عمر: أنشدك 
على من مجعهم « 8»هللا والرحم أن حتملين على ما ال أعرف، وهللا! ال أابي ِ حىت جيتم ِ املسلمون 

اختلف أصحابه أال هللا عليه، وقال حممد بن مسلمة: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرين إذا 
أحد، فإذا انقِط ِ أقعد يف بييت حىت أتتيين يد « 9»أدخل فيما بينهم، وأن أضرب بسيفي صخر 

خاطئة أو منية قاضية، وقد فعلت ذلك؛ مث دعا علّي أسامة بن زيد وأراده على البيعة فقال أسامة: 
ل فإين عاهدت رسول هللا عندي، وأما القتا« 10»أما البيعة فإنين أابيعك، أنت أحب إِّل وآثرهم 

 صلى هللا عليه وسلم أن ال أقاتل رجال يشهد أن ال إله إال هللا،
__________ 

 .52/ 1( راج ِ أيضا شرح هنج البالغة للحديدي 1)
 كذا.  -( من الشرح ويف اْلصل: مقصر2)
 ( يف اْلصل: أحب، ويف الشرح: داوي.3)
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 ( يف الشرح: بدوائني.4)
 والتصحيح بناء على الشرح.( يف اْلصل: ابلصيف، 5)
 ( يف اْلصل: فاسترب ومل يستغفر وهللا، ويف الشرح: استرتوا يف بيوتكم.6 -6)
 .143و  142( راج ِ لذلك أيضا اْلخبار الِطوال 7)
 ( يف اْلصل: املسلمني.8)
 .20و  19/ 2/ 3( من اْلخبار الِطوال، ويف اْلصل: خرص، وراج ِ أيضا طبقات ابن سعد 9)
 كذا.  -صل: آاثرهم( يف اْل10)
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فلما رآهم علي خمتلفني قال: أخرجوين من هذه البيعة واختاروا ْلنفسكم من أحببتم، فسكتوا وقاموا 
فقال: اي أمري املؤمنني! إين مشري عليك خبالل ثالث « 1»وخرجوا، فدخل عليه املغرية بن شعبة 

 فافعل أيها شئت، فقال: ما هي اي أعور؟
من الناس بعض التثاقل فيك؛ فأرى أن أتيت حبمل ظهر فرتكبه وتركض يف اْلرض هاراب فقال: إين أرى 

من الناس، فإهنم إذا رأوا ذلك منك ابتاعوا مجاال أظهر من مجالك وخيوال، مث ركضوا يف أثرك حىت 
يدركوك حيث ما كنت ويقلدوك هذا اْلمر على اجتماع منهم شئت أو أبيت، فإن مل تفعل هذا فأقّر 

معاوية على الشام كله واكتب إليه كتااب بذلك تذكر فيه من شرفه وشرف آابئه وأعلمه أنك  «2»
ستكون له خريا من عمر وعثمان، واردد عمرو بن العاص على مصر، واذكر يف كتابك شرفه وقدمه، 

ن فإنه رجل يق ِ الذكر منه موقعا، فإذا ثبت اْلمر أذنت هلما حينئذ يف القدوم عليك تستخرب مها ع
عندك؛ فإن أبيت فاخرج من هذه البالد فإهنا ليست « 3»البالد والناس، مث تبعث بعاملني وتقرمها 

 ببالد كراع وسالح.
فقال علي: أما ما ذكرت من فراري من الناس فكيف أفر منهم وقد ابيعوين، وأما أمر معاوية وعمرو 

َوما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي َعُضداا، وأما بن العاص فال يسألين هللا عن إقرارمها ساعة واحدة يف سلِطاين 
خروجي من هذه البالد إىل غريها فإين انظر يف ذلك. فخرج من عنده املغرية مث عاد وهو عازم على 
اخلروج إىل الشام واللحوق مبعاوية، فقال له: اي أمري املؤمنني! أشرت عليك ابْلمس يف رأيي مبعاوية 

أمرك، مث « 4»فقد عرف السام ِ من غريه، وتستقبل « 4»لهم ابلنزع، وعمرو، إن الرأي أن تعاج
خرج من عنده فلقيه ابن عباس خارجا وهو داخل، فلما انتهى إليه قال: رأيت املغرية خارجا من 
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 عندك، فيم جاءك؟ قال: جاءين أمس برأي
__________ 

 .159/ 5( راج ِ أيضا الِطربي 1)
 ( يف اْلصل: فاقدر.2)
 : تفرمها.( يف اْلصل3)
 ( ويف الِطربي: فيعرف السام ِ من غريه ويستقبل.4 -4)
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، « 1»واليوم برأي، وأخربه ابلرأيني، فقال ابن عباس: أما أمس فقد نصحك، وأما اليوم فقد غشك 
 قال: فما الرأي؟ قال ابن عباس: كان الرأي قبل اليوم، قال علي:

ة حىت تدخلها وتدخل دارا من دورها وتغلق عليك علّي ذلك! قال: كان الرأي أن خترج إىل مك
، وإن قريشا كانت تضرب الصعب والذلول يف طلبك، « 2»اببك، فإن الناس مل يكونوا ليدعوك 

على « 3»ْلهنا ال جتد غريك، فأما اليوم فإن بين أمية يستحسنون الِطلب بدم صاحبهم، ويشبهون 
ذلك ببعض اللِطخ. فهّم علي ابلنهوض إىل  من أمره ويلِطخونك من« 4»الناس أن يلزموك شعبة 

ما رأى معاوية وما هو صان ِ، فجاءه أبو أيوب اْلنصاري فقال « 6»أهلها وينظر « 5»الشام ليزور 
له: اي أمري املؤمنني! لو أقمت بذه البالد! ْلهنا الدرع احلصينة ومهاجرة للنيب صلى هللا عليه وسلم، 

 «م، فإن استقامت لك العرب كنت فيها كمن كان، وأن تشعباْلسال« 7»وبا قربه ومنربه ومادة 
حينئذ إىل املسري سرت وقد أعذرت، فقال « 10»رميتهم أبعدائهم، وإن أجلئت « 9»عليك ]قوم[ 

علي: إن الرجال واْلموال ابلعراق، ولن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا، مث أخذ مبا أشار عليه أبو أيوب 
ابملدينة؛ وبعث العمال على اْلمصار، فبعث عثمان بن حنيف على اْلنصاري وعزم على املقام 

البصرة أمريا، وعمارة بن حسان ابن شهاب على الكوفة، وعبيد هللا بن عباس على اليمن، وقيس بن 
 سعد على مصر، وسهل بن حنيف على الشام؛ فأما سهل بن حنيف فإنه خرج حىت إذا كان

__________ 
 كذا.  -: خشك( من الِطربي، ويف اْلصل1)
 ( يف اْلصل: يدعوك.2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: يشتهون.3)
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 ( من الِطربي، ويف اْلصل: شعبه.4)
 .267/ 2( يف اْلصل: ليزوراء، والتصحيح من الفتوح 5)
 ( من الفتوح، ويف اْلصل: ينظروا.6)
 ( يف اْلصل: ماذاة.7)
 ، ويف اْلصل: شتت.268/ 2( من الفتوح 8)
 توح.( زيد من الف9)
 ( يف اْلصل: احليث.10)
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على أي شيء؟ قال: « : 1»بتبوك لقيه خيل من أهل الشام فقالوا له: من أنت؟ قال: أمري، قالوا 
على الشام، قالوا: إن كان عثمان بعثك فحي هال بك، وإن كان بعثك غريه فارج ِ، قال: ما مسعتم 

 ج ِ إىل علي وإذا القوم أصحاب.ابلذي كان؟ قالوا: بلى، ولكن ارج ِ إىل بلدك، فر 
 وأما قيس بن سعد فإنه انتهى إىل إيلة فلقيه طالئ ِ فقالوا له: من أنت؟ فقال:

أان من اْلصحاب الذين قتلوا وشردوا من البالد، فأان أطلب مدينة آوي إليها، فقالوا: ومن أنت؟ 
دخل مصر وأظهر هلم ، فقالوا: امض بنا، فمضى قيس حىت « 2»قال: أان قيس بن سعد بن عبادة 

فرقة دخلت يف اجلماعة « : 3»حاله. وأخربهم أنه وِل على مصر، فافرتق عليه أهل مصر فرقا 
وابيعت، وفرقة أمسكت واعتزلت، وفرقة قالت: إن قيد من قتلة عثمان فنحن معه وإال فال، فكتب 

 قيس بن سعد جبمي ِ ما رأى من أهل مصر إىل علي.
نه خرج منِطلقا إىل اليمن، مل يعانده أحد ومل يصّده عنها صاد حىت دخلها وأما عبيد هللا بن عباس فإ

« 4»فضبِطها لعلي، وأما عمارة بن حسان بن شهاب فإنه أقبل عامدا إىل الكوفة حىت إذا كان بزابلة 
خويلد اْلسدي وهو خارج إىل املدينة يِطلب دم عثمان، فقال طليحة: من « 5»لقيه طليحة بن 

ارة بن حسان بن شهاب، قال: ما جاء بك؟ قال: بعثت إىل الكوفة أمريا، قال: أنت؟ قال: أان عم
ومن بعثك؟ قال: أمري املؤمنني علي، قال: احلق بِطّيتك، فإن القوم ال يريدون أبمريهم أيب موسى 

 اْلشعري بدال، فرج ِ عمارة إىل علي وأخربه اخلرب، وأقام طليحة بزابلة.
__________ 

 ، ويف اْلصل: قال.161/ 5( من الِطربي 1)
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 ( يف اْلصل: عباد.2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فرقتان.3)
 ، ويف اْلصل: بزايله.162/ 5( من الِطربي 4)
 « .و»( يف اْلصل 5)
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وأما عثمان بن حنيف فإنه مضى يريد البصرة وعليها عبد هللا بن عامر بن كريز، وبلغ أهل البصرة 
فصعد املنرب وخِطب وقال: إن خليفتكم قتل مظلوما، وبيعته يف أعناقكم،  قتل عثمان، فقام ابن عامر

، وقد ابي ِ الناس عليا وحنن طالبون بدم « 1»واليوم ما كان أمس « 1»ونصرته ميتا كنصرته حيا، 
عثمان، فأعدوا للحرب عدهتا، فقال له حارثة بن قدامة: اي ابن عامر! إنك مل َتلكنا عنوة وقد قتل 

املهاجرين واْلنصار وابي ِ الناس عليا، فإن أقرك أطعناك، وإن عزلك عصيناك، فقال  عثمان حبضرة
ابن عامر: موعدك الصبح، فلما أمسى هتيأ للخروج وهيأ مراكبه وما حيتاج إليه، واختذ الليل مجال 

يريد املدينة، واستخلف عبد هللا بن عامر احلضرمي على البصرة، فأصبح الناس يتشاورون يف ابن 
مر وأخربوا خبروجه، فلما قدم ابن عامر املدينة أتى طلحة والزبري فقاال له: ال مرحبا بك وال أهال! عا

تركت العراق واْلموال، وأتيت املدينة خوفا من علي، ووليتها غريك، واختذت الليل مجال، فهال 
ما علّي مائة ، قال ابن عامر: فأما إذا قلتما هذا فلك« 2»يكون لك ابلعراق فئة « 2»أقمت حىت 

 ألف سيف وما أردَتا من املال.
 مث أتت أم كلثوم بنت علي أابها وكانت حتت عمر بن اخلِطاب، فقالت له:

بن عمر رجل صاحل، وأان أتكفل ما جييء منه لك، فلما كان من قدوم ابن عامر « 3»إن عبد هللا 
أريد اخلروج إىل العمرة الساعة، املدينة جاء ابن عمر إليها فقال: اي أماه! إنك قد كّفلت يّف وأان 

بداخل يف شيء يكرهه أبوك غري أين ممسك حىت جيتم ِ الناس، فإن شئت فأذين، وإن « 4»ولست 
 شئت فابعثيين إىل أبيك، قالت: ال، بل اذهب يف حفظ هللا وحتت كنفه، فانِطلق ابن عمر معتمرا.

 هو أشد من« 5»فلما أصبح الناس أتوا عليّا فقالوا: قد حدث البارحة حدث 
__________ 

 : وىل عليكم اليوم ما كان ِل ابْلمس.269/ 2( ويف الفتوح 1 -1)
 : وافيناك با.271/ 2( يف الفتوح 2 -2)
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 ( يف اْلصل: عبيد هللا.3)
 ( يف اْلصل: ليست.4)
 .164/ 5( يف اْلصل: حداث، والتصحيح من الِطربي 5)
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ا ذاك؟ قالوا: خرج ابن عمر إىل الشام، فأتى علي السوق وجعل طلحة والزبري ومعاوية، قال علي: وم
لريد ابن عمر، فسمعت أم كلثوم بذلك فركبت بغلتها حىت أتت أابها فقالت: « 1»يعد طالاب « 1»

إن اْلمر على غري ما بلغك، وحدثته مبا ذكر هلا ابن عمر، فِطابت نفس علي بذلك، فما انصرفوا 
ام من العمرة وأخربوه أهنم رأوا ابن عمر وآخر معه على َحارين من السوق حىت جاءهم بعض القد

 حمرمني بكساءين.
من عبد هللا علي أمري املؤمنني إىل معاوية بن أيب  -بسم هللا الرَحن الرحيم»مث كتب علي إىل معاوية: 

ن من سفيان، سالم عليك! فإين أَحد إليك هللا الذي ال إله إال هو، أما بعد! فإنه قد بلغك ما كا
مصاب عثمان وما اجتم ِ الناس عليه من بيعيت فادخل يف السالم كما دخل الناس وإال فأذن حبرب  

بن سربة، فلما قدم سربة « 2»والسالم. وبعث كتابه م ِ سربة اجلهين والربي ِ  -كما يؤذن أهل الفرقة
معاوية رجال من بكتاب علي ودفعه إىل معاوية جعل يرتدد يف اجلواب مدة، فلما طال ذلك عليه دعا 

من معاوية بن أيب سفيان إىل علي بن أيب »فدف ِ إليه طومارا خمتوما عنوانه « 3»عبس يدعى قبيصة 
وأوصاه مبا يقول، وبعثه م ِ  -وقال له: إذا دخلت املدينة فاقبض على أسفل الِطومار وأبرزه« طالب

، فخرج الناس ينظرون إليه سربة رسول علي فقدما املدينة، فرف ِ العبسي الِطومار كما أمر معاوية
معرتض معاند؛ فلما دخال على علي دف ِ إليه العبسي الِطومار « 4»وعلموا حينئذ أن ]معاوية[ 

ففض عن خاَته فلم جيد يف جوفه شيئا، فقال لسربة: ما وراءك؟ قال: تركت قوما ال يرضون إال 
 أمين يِطلبون دم عثمان.ابلقود، وقد تركت ستني ألف شيخ يبكون حتت قميص عثمان، فقال علي: 

 -بسم هللا الرَحن الرحيم»مث كتب إىل أيب موسى اْلشعري وهو على الكوفة 
__________ 

 كذا، ومبىن التصحيح على الِطربي.  -( يف اْلصل: يود كالاب1 -1)
 ( مل يذكره يف الِطربي، ولعله: والد الربي ِ بن سربة.2)
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 .162/ 5( راج ِ أيضا الِطربي 3)
 ي.( زيد من الِطرب 4)

(2/529) 

 

من عبد هللا علي أمري املؤمنني إىل عبد هللا بن قيس اْلشعري، سالم عليك! فإين أَحد إليك هللا الذي 
ال إله إال هو، أما بعد! فإنه قد بلغك ما كان من مصاب عثمان وما اجتم ِ الناس عليه من بيعيت، 

ة، واكتب إِل مبا كان منك يف السم ِ والِطاع« 1»فادخل فيما دخل فيه الناس ورغب أهل ملكك 
وبعث الكتاب م ِ عبد اْلسلمي، فلما قدم « . والسالم عليك ورَحة هللا وبركاته -ومنهم إن شاء هللا

معبد الكوفة دعا أبو موسى اْلشعري الناس إىل طاعة علي فأجابوه طائعني، وكتب إىل علي بن أيب 
ؤمنني من عبد هللا بن قيس، سالم عليك! فإين لعبد هللا علي أمري امل -بسم هللا الرَحن الرحيم»طالب 

أَحد إليك هللا الذي ال إله إال هو، أما بعد! فقد قرأت كتابك ودعوت من قبلي املسلمني فسمعوا 
 ودف ِ كتابه إىل معبد.« والسالم عليك ورَحة هللا وبركاته -وأطاعوا
جد واجتم ِ إليها عائشة خرجت معتمرة، فلما قضت عمرهتا نزلت على ابب املس« 2»وكانت 

الناس فقالت: أيها الناس! إن الغوغاء من أهل اْلمصار وعبيد أهل املدينة اجتمعوا على هذا الرجل 
املقتول ابْلمس ظلما، واستحلوا البلد احلرام وسفكوا الدم احلرام. فقال عبد هللا ابن عامر: ها أان ذا 

 أول طالب بدمه، فكان أول من انتدب لذلك.
تالف ابملدينة استأذن طلحة والزبري عليا يف العمرة، فقال هلما: ما العمرة تريدان، وقد وملا كثر االخ

قلت لكما قبل بيعتكما ِل: أيكما شاء ابيعته، فأبيتما إال بيعيت، وقد أذنت لكما، فاذهبا راشدين 
فقد بلغتكما ، فخرجا إىل مكة وتبعهما عبد هللا بن عامر بن كريز فلما حلقهما قال هلما: ارحتال « 3»

 حاجتكما، فاجتمعوا م ِ عائشة مبكة وبا مجاعة من بين أمية.
 مث مج ِ معاوية أهل الشام على حماربة علي والِطلب ابلقود من دم عثمان،

__________ 
 ( يف اْلصل: ملك.1)
 .165/ 5( راج ِ أيضا الِطربي 2)
 .276و  275/ 2( راج ِ أيضا الفتوح 3)
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ميرغ فيه معاوية، « 1»عد بن عبادة وكان واليا على مصر، وكتب إىل علي كتااب واحتال يف قيس بن س
 « .2»فلما قرأ علي الكتاب عزل قيسا ووىل عليها حممد بن أيب بكر 

رحيا قاصفا « 5»هللا عليهم « 4»يريد املسلمني، فسلط « 3»وخرج قسِطنِطني بن هرقل ابملراكب 
، فصنعت الروم َحاما، فلما دخله « 6»إىل سقلية  فغرقهم، وْنا قسِطنِطني بن هرقل حىت انتهى

 قتلوه فيه وقالوا له: قتلت رجالنا.« 7»
مث حج ابلناس عبد هللا بن عباس، أمره علي على احلج، فلما انصرف أمج ِ طلحة والزبري ]على[ 

نا، املسري بعائشة، فقال طلحة: ما لنا أمر أبلغ يف استمالة الناس إلينا من شخوص ابن عمر مع« 8»
، فأاته طلحة فقال: اي أاب « 9»من يعلمه « 9»وكان من أمره يف عثمان وخالفه له على ما يعلمه 

عبد الرَحن! إن عائشة قصدت اْلصالح بني الناس فاشخص معنا فإن لك بنا أسوة، فقال ابن 
جحرها! إن الناس إمنا « 12»اْلرنب ]من[ « 11»كما خترج « 10»عمر: أختدعونين ]لتخرجوين[ 

 «1خيدعون ابلوصيف 
__________ 

 ( يف اْلصل: كتاب.1)
للعثور على  231 -229/ 5( هذا السياق قد يعتوره قدر من الغموض، وراج ِ الِطربي 2)

 االحتيال الذي قام به معاوية ْلجل إقصاء قيس عن والية مصر.
 : يف ألف مركب.161/ 5( يف اْلصل: املراكب، ويف الِطربي 3)
 اْلصل: فسلك.( من الِطربي، ويف 4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عليه.5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: سقيلة.6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: دخلها.7)
 ( زيد الستقامة العبارة.8)
 ( يف اْلصل: أيعلمه.9 -9)
 .278/ 2( زيد بناء على الفتوح 10)
 ( يف اْلصل: ختدع، والتصحيح بناء على الفتوح.11)
 .279/ 2فتوح ( زيد من ال12)
 ( يف اْلصل: الوصيف.13)
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يف « 1»والوصيفة والداننري والدراهم، ولست من أولئك، قد تركت هذا اْلمر عياان وأان أدعى إليه 
 عافية، فاطلبوا ْلمركم غريي، فقال طلحة: يغين هللا عنك.

من اْلبل، فدعاهم إىل  عامال عليها أبربعمائة« 3»يعلى بن أمية من اليمن ]وقد كان[ « 2»وقدم 
احلمالن، فقال له الزبري: دعنا من إبلك هذه، ولكن أقرضنا من هذا املال، فأعِطاه ستني ألف دينار، 

 « .4»وأعِطى طلحة أربعني ألف دينار، فتجهزوا وأعِطوا ]من خف معهم[ 
 

 فلما دخلت السنة السادسة والثالثون
با اْلموال والرجال، وقال ابن عامر: « 5[ »تشاوروا يف مسريهم فقال الزبري: ]عليكم ابلشام

البصرة فإن غلبتهم عليها فلكم الشام، إن معاوية قد سبقكم إىل الشام وهو ابن عم عثمان، وإن 
وْلهلها يف طلحة هوى، وكانت عائشة تقول: نقصد املدينة، فقالوا هلا: اي « 6»البصرة ِل با صنائ ِ 

لتلك الغوغاء، واشخصي معنا إىل « 7»معك ]ال يقرنون[ « 7»أم املؤمنني! دعي املدينة فإن ]من[ 
البصرة، فإن أصلح هللا هذا اْلمر كان الذي نريد، وإال فقد بلغنا ويقضي هللا فيه ما أحب، وكلموا 

حفصة ابنة عمر أن خترج معهم فقالت: رأيي تب ِ لرأي عائشة، فأاتها عبد هللا بن عمر فناشدها هللا 
إىل عائشة أن أخي حال بيين وبني اخلروج، فقالت: يغفر هللا البن عمر. مث  أن خترج، فقعدت وبعثت

اندى منادي طلحة والزبري: من كان عنده مركب وجهاز، وإال فهذا جهاز ومركب، فحملوا على 
 من كان له مركب، وكانوا حنو ألف نفس، وجتهزوا ابملال، وشيعهم« 7»ستمائة انقة ]سوى[ 

__________ 
 ح، ويف اْلصل: عليه.( من الفتو 1)
 ( من الفتوح، ويف اْلصل: قد.2)
 .279/ 2( زيد من الفتوح 3)
 ( زيد بناء على الفتوح.4)
 .166/ 5( زيد من الفتوح، وراج ِ أيضا الِطربي 5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: صنايعا.6)
 .167/ 5( زيد من الِطربي 7)
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إىل املدينة، « 1»مبكة حاّجات إال أم سلمة فإهنا سارت  نساء النيب صلى هللا عليه وسلم، وكان كلهن
فلما بلغوا ذات عرق ودعت أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم وبكني وبكى الناس، فما رأوا بكاء 

وجعلن يدعون على قتلة عثمان الذين سفكوا يف « . 2»أكثر من ذلك اليوم، ومسي يوم النحيب 
الدم احلرام، مث انصرفن، ومضت عائشة وهي تقول: اللهم! إنك حرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 تعلم أين ال أريد إال اْلصالح فأصلح بينهم.
قالت له: « 3»وبعثت أم الفضل حني خرجت عائشة ومن معها من مكة إىل علي رجال من جهينة 

]بعد! فإن[ أما »وعلّي مثنه، وهذه مائة دينار وكسوة، وكتبت معه « 4»اقتل يف كل مرحلة بعريا 
فقدم املدينة وأعِطى عليا الكتاب، « طلحة والزبري وعائشة خرجوا من مكة يريدون البصرة« 5»

 فدعا علي حممد بن أيب بكر فقال له:
أال ترى إىل أختك خرجت م ِ طلحة والزبري! فقال حممد بن أيب بكر: إن هللا معك ولن خيذلك، 

 « .6»والناس انصروك 
 وأثىن عليه مث قال: اي أيها الناس، هتيئوا للخروج إىل قتال أهل الفرقة فحمد هللا« 7»مث قام علي 

انطق وأمر واضح، ال يهلك عنه « 8»فإين سائر إن شاء هللا، إن هللا بعث رسوال صادقا بكتاب 
أمركم فأعِطوه طاعتكم، وقد قال رسول هللا صلى « 10»إال هالك، وإن يف سلِطان هللا عصمة « 9»

 إىل املدينة كما« 11»إن اْلسالم ليأرز »هللا عليه وسلم 
__________ 

 كذا.  -( يف اْلصل: سارة1)
 ، ويف اْلصل: النجيب.173/ 5( من الِطربي 2)
 .286/ 2والفتوح  167/ 5( من الِطربي 3)
 ( من الفتوح، ويف اْلصل: بعري.4)
 ( زيد من الفتوح.5)
 ، ويف اْلصل: ال يضرك.287/ 2( من الفتوح 6)
 .287/ 2والفتوح  164و  163/ 5ذه اخلِطبة الِطربي ( وراج ِ هل7)
 ( من الِطفري والفتوح، ويف اْلصل: كتاب.8)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عليه.9)
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 ( من الِطربي والفتوح، ويف اْلصل: عظمة.10)
 ( من كتب اْلحاديث، ويف اْلصل: لريزا.11)

(2/533) 

 

لذين يريدون تفريق مجاعتكم، لعل هللا يصلح بكم اهنضوا إىل هؤالء ا« . احلية إىل جحرها« 1»أترز 
 ذات البني.

، فلما قدموا الكوفة « 3»علي احلسن بن علي وعمار بن ايسر إىل الكوفة الستنفارهم « 2»وبعث 
وأخربهم بقدوم احلسن واستنفاره « 4»أبو موسى اْلشعري يف الناس وكان واليا ]عليها[ « 4»]قام[ 

 لى إصالح البني.إايهم إىل أمري املؤمنني ع
من عند عائشة معه كتاابن من عائشة إىل أيب موسى واِل الكوفة وإذا يف « 5»وقدم زيد بن صوحان 

 -من عائشة أم املؤمنني إىل عبد هللا بن قيس اْلشعري -بسم هللا الرَحن الرحيم»كل كتاب منهما 
ه قد كان من قتل عثمان ما قد سالم عليك! فإين أَحد إليك هللا الذي ال إله إال هو، أما بعد! فإن

علمت، وقد خرجت مصلحة بني الناس، فمر من قبلك ابلقرار يف منازهلم والرضا ابلعافية حىت أيتيهم 
فلما قرأ « ما حيبون من صالح أمر املسلمني، فإن قتلة عثمان فارقوا اجلماعة وأحلوا أبنفسهم البوار

عائشة أبمر، وأمران بغريه، أمرت أن تقر يف فقال: أمرت « 7»وثب عمار بن ايسر « 6»الكتابني 
« : 8»بيتها، وأمران أن نقاتل حىت ال تكون فتنة، فهوذا أتمران مبا أمرت، وركبت ما أمران به، مث قال 

هذا ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاخرجوا إليه، مث انظروا يف احلق ومن احلق معه. مث قام 
الناس! أجيبوا دعوة أمريكم، وسريوا إىل إخوانكم، لعل هللا يصلح  احلسن بن علي فقال: اي أيها

بينكم. مث قام هند بن عمرو البجلي فقال: إن أمري املؤمنني قد دعاان وأرسل إلينا ابنه فاتبعوا قوله 
 وانتهوا

__________ 
 ( من كتب اْلحاديث، ويف اْلصل: ترزا.1)
 .290/ 2والفتوح  198/ 5( راج ِ الِطربي 2)
 يف اْلصل: الستنقادهم. (3)
 ( زيد من الفتوح.4)
 ، ويف اْلصل: صرحان.188/ 5( من الِطربي 5)
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 ( يف اْلصل: الكتاابن.6)
 .291/ 2( راج ِ أيضا الفتوح 7)
 .189/ 5، والِطربي 292/ 2( راج ِ أيضا الفتوح 8)

(2/534) 

 

ؤمنني، وانفروا خفافا وثقاال إىل أمره، فقام حجر بن عدي الكندي فقال: أيها الناس! أجيبوا أمري امل
مث قال احلسن: أيها الناس! إين غاد، فمن شاء منكم فليخرج معي على « . 1»أبموالكم وأنفسكم 

الظهر، ومن شاء فليخرج يف املاء، فأجابوه، وخرج معه تسعة آالف نفس بعضهم على الرب وبعضهم 
معه ستمائة رجل، وخلف على املدينة على املاء، وساروا حىت بلغوا ذا قار، وخرج علي من املدينة 

، فالتقى هو وابنه احلسن م ِ من خرج معه من الكوفة بذي قار، فخرجوا « 2»سهل بن حنيف 
عليه « 3»مجيعا إىل البصرة ومل يدخل علي الكوفة، وكتب إىل املدينة إىل سهل بن حنيف أن يقدم 

 «لحة والزبري وعائشة ابجللحاء؛ والتقى م ِ ط« 5»على املدينة أاب حسن املازين « 4»ويوِل 
على فرسخني من البصرة، وذلك خلمس خلون من مجادى اآلخرة، وكان علي كثريا ما يقول: اي 

 عجب كل العجب، من مجادى ورجب! فكان من أمرهم ما كان.
ابن جرموز الزبري مث أتى عليا خيربه فقال علّي: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 7»وقتل 

فقال ابن جرموز: إن قتلنا معكم فنحن يف النار! وإن « قاتل ابن صفية ابلنار« »8» ]يقول[
فرماه مروان بن « 10»بِطنه بسيفه فقتل نفسه. وأما طلحة « 9»قاتلناكم فنحن يف النار! مث بعج 

 احلكم بسهم من ورائه، فأثبته فيه وقتله، وَحله إىل
__________ 

 .189/ 5( راج ِ لكل ذلك الِطربي 1)
 .110/ 3( راج ِ الكامل 2)
 .20/ 1/ 3( يف اْلصل: تقدم، والتصحيح من طبقات ابن سعد 3)
 ( يف اْلصل: توىل، ومبىن التصحيح على الِطبقات.4)
 .181/ 2( راج ِ أيضا اتريخ اليعقويب 5)
 ، ويف اْلصل: ابحللحاء.120/ 3( من الكامل 6)
 .312/ 2والفتوح  148الِطوال واْلخبار  205/ 5( يف اْلصل: قاتل، وراج ِ الِطربي 7)
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 ( زيد من الفتوح.8)
 ( أي شق.9)
 .326/ 6( راج ِ أيضا الفتوح 10)

(2/535) 

 

البصرة فمات با، فقرب طلحة ابلبصرة، وقتل الزبري بوادي السباع؛ وكان كعب بن سور قد علق 
 « .1»املصحف يف عنقه مث أييت هؤالء فيذكرهم، وأييت هؤالء فيذكرهم حىت قتل 

على جريح، ومن أغلق اببه فهو آمن، « 2»ال تقتل مدبرا، وال تذفف »ان علي ينادي مناديه: وك
 « .3»ومن طرح السالح فهو آمن، ومل يقتل بعد آن واحدا 

علي بعائشة م ِ نساء من أهل العراق إىل املدينة، وأقام ابلبصرة مخسة « 4»فلما اطمأن الناس بعث 
 على البصرة عبد هللا بن عباس، ووىل الوالة يف البلدان، وكتب عشر يوما مث خرج إىل الكوفة، ووىل

 إىل املدن ابلقرار والِطاعة.
قال ملعاوية: على ما تقاتل عليا وهو ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه « 5»مث إن أاب مسلم اخلوالين 

ية: أجل! وهللا ما وسلم وله من القدم والسابقة ما ليس لك وإمنا أنت رجل من الِطلقاء؟ فقال له معاو 
أدعي يف اْلسالم مثل الذي له، ولكن أقاتله على دم أمري املؤمنني « 6»نقاتل عليا، وأان ]لست[ 

أستخرب لك عن ذلك، فركب راحلته « 7»عثمان بن عفان، وأان أطلبه بدمه، فقال أبو مسلم: إين 
وال يعرفه أحد، فقال: من قتل وانتهى إىل الكوفة، مث نزل عن راحتله وأتى عليا ماشيا والناس عنده 

عثمان؟ فقال علي: هللا قتل عثمان وأان معه، فخرج أبو مسلم ومل يتكلم، ومضى حىت انتهى إىل 
راحلته فركبها، وحلق ابلشام فانتهى إىل معاوية وهو يثقل، فقيل له: هذا أبو مسلم قد جاء، فعانقه 

 مما يكره،قد جاء بشيء « 8»معاوية وسأله عن سفره وخاف أن يكون 
__________ 

 .149/ 2واتريخ اْلسالم  123و  122/ 3( وراج ِ أيضا الكامل 1)
 .151، وراج ِ أيضا اْلخبار الِطوال 223/ 5( يف اْلصل: يدفن، والتصحيح بناء على الِطربي 2)
 ( يف اْلصل: لواحدا.3)
 .225/ 5( راج ِ الِطربي 4)
 .168/ 2واتريخ اْلسالم  447 /2ومسط النجوم  162( راج ِ أيضا اْلخبار الِطوال 5)
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 ( زيد من اْلخبار الِطوال.6)
 ( يف اْلصل: ان.7)
 ( يف اْلصل: يكن.8)

(2/536) 

 

فقال أبو مسلم: وهللا لتقاتلن عليا أو لنقاتلنه، فإنه قد أقر بقتل أمري املؤمنني عثمان، فقام معاوية 
وقام أبو مسلم خِطيبا وحرض الناس على فرحا وصعد املنرب واجتم ِ إليه الناس وَحد هللا وأثىن عليه، 

 على علي وطلبهم إايه بدم عثمان.« 1»قتال علي؛ فصح خروج أهل الشام قاطبة 
قدم على علي فقال: اي أمري املؤمنني! اجلماعة والعدد واملال م ِ « 2»مث إن حجر بن اْلدبر 

 -هللا الرَحن الرحيمبسم »علي « 3»اْلشعث بن قيس آبذربيجان فابعث إليه فليقدم، فكتب إليه 
من عبد هللا علي أمري املؤمنني إىل اْلشعث بن قيس، أما بعد! فإذا أاتك كتايب هذا فاقدم واَحل ما 

أما بعد! فقد جاءين كتابك أبن أقدم عليك »فكتب إليه اْلشعث بن قيس « . من املال« 4»غللت 
قال اْلشعث: وهللا! ْلدعنه حبال  ، مث« ما غللت من مال هللا، فما أنت وذاك! والسالم« 5»وأَحل 

مضيعة، وْلفسدن عليه الكوفة، مث ارحتل من آذربيجان وهو يريد معاوية، وبلغ ذلك عليا وشق عليه 
خروجه إىل معاوية، فقال حجر بن اْلدبر: اي أمري املؤمنني! ابعثين إىل اْلشعث بن قيس فأان أعرف به 

« 6»ي: سر إليه، فسار حجر إليه فأدركه بشهرزور وأرفق، وإن هو خوشن مل جيب أحدا، قال له عل
فقال له حجر: اي أاب حممد! أنشدك هللا أن أتيت معاوية وتدع ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

مجيعا « 8»أتيت معاوية أقبلنا « 7»فقال اْلشعث: أوما مسعت كتابه إِّل؟ فقال حجر: إنك ]إن[ 
 ت إىل أيتام قومك وأايماهم! فإين الإىل الشام، وأنشدك هللا أال نظر 

__________ 
 ( يف اْلصل: قاضية.1)
 راج ِ اْلصابة. -( هو حجر بن عدي2)
 وما بعده. 267/ 2( وراج ِ هلذه املكاتبة وما ترتب عليها الفتوح 3)
 ( يف اْلصل: عملت، والتصحيح مما سيأيت.4)
 ( يف اْلصل: أحل، والتصحيح مما مضى آنفا.5)
 ل: بشهررور، ومبين التصحيح على معجم البلدان.( يف اْلص6)
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 ( زيد الستقامة العبارة.7)
 ( يف اْلصل: اقتلنا.8)

(2/537) 

 

آمن أن يفتضحوا غدا، قال: فما تريد اي حجر؟ قال: تنحدر معي إىل الكوفة، فإنك شيخ العرب 
صدور « 1»رفوا وسيدها واملِطاع يف قومك، وسيصري إليك اْلمر، فلم يزل به حجر حىت قال: ليص

على علي فسّر علي مبجيئه فقال: مرحبا وأهال أبيب حممد على « 2»الركائب إىل الكوفة، فتقدم 
عجلته، فقال: أمري املؤمنني! إن هذا ليس بيوم عتاب، مث أقام م ِ علي ابلكوفة. وحج ابلناس عبد 

 هللا بن عباس أبمر علي واله.
 

 فلما دخلت السنة السابعة والثالثون
أما بعد فإن هللا اصِطفى حممدا صلى هللا عليه وسلم »إىل علي بن أيب طالب « 3»معاوية كتب 

من املسلمني أعواان، « 5»خلقه، واختار ]له[ « 4»بعلمه، وجعله اْلمني على وحيه، والرسول إىل 
فكانوا يف منازهلم عنده على قدر فضائلهم يف اْلسالم، كان أفضلهم يف اْلسالم وأنصحهم هلل 

رَحة هللا عليهم!  -« 8»خليفته واخلليفة املظلوم املقتول « 7»بعده وخليفة « 6»سوله اخلليفة ولر 
قتله حىت نقتله به، وحنن أسرع « 9»وقد ذكر ِل أنك تنتفي من دمه، فإن كنت صادقا فأمكنا ممن 

ذي ال إليك إجابة وأطوعهم طاعة، وإال فإنه ليس لك وال ْلحد من أصحابك عندان إال السيف، وال
« والسالم -إله غريه! لنِطلنب قتلة عثمان يف اجلبال والرمال حىت يقتلهم هللا أو تلحق أرواحنا بعثمان

. 
__________ 

 ( يف اْلصل: لينصرفوا.1)
 ( يف اْلصل: فيقدم.2)
 .475/ 2والفتوح  162( راج ِ أيضا اْلخبار الِطوال 3)
 ( من الفتوح، ويف اْلصل: على.4)
 .( زيد من الفتوح5)
 ( من الفتوح، ويف اْلصل: للخليفة.6)
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 ( من الفتوح، ويف اْلصل: خلليفة.7)
 ( يف اْلصل: املنقول.8)
 .162( يف اْلصل: من، وراج ِ أيضا اْلخبار الِطوال 9)

(2/538) 

 

من عبد هللا علي أمري املؤمنني إىل معاوية بن أيب سفيان  -بسم هللا الرَحن الرحيم»فكتب إليه علي 
بعد فإن أخا خوالن قدم علي بكتاب منك يذكر فيه حممدا صلى هللا عليه وسلم، وما أما  -« 1»

أنعم هللا عليه من اهلدى، واحلمد هلل على ذلك، وأما ما ذكرت من ذكر اخللفاء فلعمري إن مقامهم 
يف اْلسالم كان عظيما، وإن املصاب بم جلرح عظيم يف اْلسالم، وأما ما ذكرت من قتلة « 2»

إين قد نظرت يف هذا اْلمر فلم يسعين دفعهم إليك، وقد كان أبوك أاتين حني وىل الناس أاب عثمان ف
بكر فقال ِل: اي علي! أنت أحق الناس بذا اْلمر بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهات يدك 

حقي حىت أابيعك، فلم أفعل خمافة الفرقة يف اْلسالم، فأبوك أعرف حبقي منك، فإن كنت تعرف من 
 «ما كان يعرفه

 « .والسالم -رشدك، وإن مل تفعل فسيغين هللا عنك« 4»أبوك فقد قصدت 
فلما قرأ معاوية الكتاب هتيأ هو ومن معه على املسري إىل علي مث سار يريد العراق، وسار علي من 

د بن على مقدمته شريح بن هاىنء وزاي« 5»العراق، وصلى الظهر بني القنِطرة واجلسر ركعتني، وبعث 
النضر بن مالك، أمر أحدمها أن أيخذ على شط دجلة واآلخر على شط الفرات، معهما أكثر من 

، مث أخذ على طريق الفرات « 6»عشرة آالف نفس، واستخلف على الكوفة أاب مسعود اْلنصاري 
قل فهو كما أقول، وإذا مل أ« قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»وجعل يقول: إذا مسعتموين أقول 

فإمنا احلرب خدعة؛ فالتقى علي وأهل الشام بصفني لسب ِ « قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم»
 احلمد هلل الذي ال يربم ما نقض، وإن« : 7»بقني من احملرم، فقام علي خِطيبا يف الناس فقال 

__________ 
 .475/ 2والفتوح  163( راج ِ أيضا اْلخبار الِطوال 1)
 م.( يف اْلصل: مقاماهت2)
 ( من الفتوح، ويف اْلصل: يعرف.3)
 ( يف الفتوح: أصبت.4)

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 .167( راج ِ اْلخبار الِطوال 5)
 .165( راج ِ اْلخبار الِطوال 6)
 .288/ 3والفتوح  8و  7/ 6( راج ِ أيضا الِطربي 7)

(2/539) 

 

تنازعت لو شاء مل خيتلف اثنان من خلقه، وال  -وله احلمد -أبرم أمرا مل ينقضه الناقضون، م ِ أن هلل
اْلمة يف شيء من أمره، وال جحد املفضول ذا الفضل فضله َوَلْو شاَء اَّللَُّ َما اقْ تَ تَ ُلوا َولِكنَّ اَّللََّ يَ ْفَعُل 

هؤالء املقادير حىت مجعت بيننا يف هذا املكان، فنحن من ربنا مبنظر « 1»ما يُرِيُد وقد ساقتنا ]و[ 
حىت يتبني أهل الباطل ويعلم أهل احلق « 2»منه التغيري ومستم ِ، ولو شاء هللا جلعل االنتقام، وكان 

 -أين مصريه، ولكنه جعل الدنيا دار اْلعمال، وجعل اآلخرة هي دار القرار لَِيْجِزَي الَِّذيَن َأساُؤا
الليلة القيام، وأكثروا فيها تالوة القرآن، وسلوه « 3»اآلية، أال! إنكم تلقون عدوكم غدا فأطيلوا 

 ابجلد واحلزم وكونوا صادقني.النصر، وعليكم 
يريشوهنا، مث « 5»، وإىل رماحهم يثقفوهنا، وإىل نباهلم « 4»مث قعد فوثب الناس إىل سيوفهم يهيؤوهنا 

مقدمته شريح بن هاىنء احلارثي واْلشرت، وعلى امليمنة اْلشعث بن قيس، « 7»جعل ]على[ « 6»
 بن بديل بن ورقاء، وعلى الساقة زايد بن وعلى امليسرة عبد هللا بن عباس، وعلى الرجالة عبد هللا

 النضر، وعلى ميمنة الرجالة سليمان بن صرد اخلزاعي.
معاوية خِطيبا يف أهل الشام واجتم ِ الناس فقال: احلمد هلل الذي دان يف علوه وعال يف « 8»مث قام 

يقدر فيغفر، دنوه، وظهر وبِطن فارتف ِ فوق كل منظر أوال وآخرا وظاهرا وابطنا، يقضي فيفصل، و 
ويفعل ما يشاء، وإذا أراد أمرا أمضاه، وإذا عزم على أمر قضاه، ال يؤامر أحدا فيما ميلك وال يسئل 

 عما يفعل وهم
__________ 

 ( زيد من الِطربي.1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: التقيري.2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: فاطلبوا.3)
 : يستحدوهنا.289/ 3( يف اْلصل: يهوهنا، ويف الفتوح 4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: نبلهم.5)
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 .32و  31/ 3والفتوح  173 -171( راج ِ أيضا اْلخبار الِطوال 6)
 ( زيد وال بد منه.7)
 .290/ 3( راج ِ أيضا الفتوح 8)

(2/540) 

 

إىل  يسئلون، واحلمد هلل رب العاملني على ما أحببنا وكرهنا، مث كانت من قضاء هللا أن ساقتنا املقادير
هذه الرقعة من اْلرض، ولّقت بيننا وبني أهل العراق، فنحن من هللا مبنظر ومستم ِ، وقد قال هللا َوَلْو 

اآلية، فانظروا اي أهل الشام، فإمنا تلقون غدا العدو، فكونوا على إحدى ثالث  -شاَء اَّللَُّ َما اقْ تَ تَ ُلوا
وما بغوا عليكم، ]وإما قوما تِطلبون بدم ق« 2»ما عند هللا بقتالكم « 1»خالل: إما قوما تِطلبون 

، وإما قوما تدفعون عن نسائكم وذراريكم؛ « 3»اخلليفة عثمان فإنه خليفتكم وصهر نبيكم[ 
وعليكم بتقوى هللا والصرب اجلميل! نسأل هللا لنا ولكم النصر، وأن يفرغ علينا وعليكم الصرب، وأن 

؛ فأجابه أهل الشام: طب نفسا! منوت معك وحنىي يفتح بيننا وبني قومنا ابحلق وهو خري الفاحتني
السلمي على مقدمته، وحبيب بن « 5»جعل معاوية أاب اْلعور عمرو ابن سفيان « 4»معك، مث 

على « 7»مسلم بن عقبة « 7»الفهري على ميمنته، وبسر ابن أرطاة على ميسرته، و « 6»مسلمة 
فحجز بينهم الليل حىت قاتلوا ثالثة أايم؛ فقتل  رجالة العسكر؛ فلما كان الغد اقتتلوا قتاال شديدا،

من أصحاب علي ابملبارزة: هاشم بن عتبة بن أيب وقاص، وعمار بن ايسر، وعبد هللا بن بديل ابن 
ورقاء، وعمار بن حنظلة الكندي، وبشر بن زهري، ومالك بن كعب العامري، وطالب بن كلثوم 

وشريح بن طارق البكري، وأسلم بن يزيد احلارثي، وضاح الزبيدي، « 8»اهلمداين، واملرتف ِ ]بن[ 
واحلارث بن اللجاج احلكمي، وعائذ بن كريب اهلالِل، وواصل بن ربيعة الشيباين، وعائذ بن مسروق 

 اهلمداين، ومسلم
__________ 

 ( من الفتوح، ويف اْلصل: طلبتم.1)
 ( يف اْلصل: بقاتلكم، ومبىن التصحيح على الفتوح.2)
 على الفتوح.( زيد بناء 3)
 .6/ 6والِطربي  31/ 3( راج ِ أيضا الفتوح 4)
 ( من ترمجته يف االستيعاب، ويف اْلصل بياض.5)
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 خِطأ. -( وق ِ يف اْلصل: مسلم6)
 ، ويف اْلصل: عقبة بن مسلم.148/ 3والكامل  172( من اْلخبار الِطوال 7 -7)
 ( زيد وال بد منه.8)

(2/541) 

 

ار املرادي، وسليمان بن احلارث اجلعفي، وشرحبيل بن يزيد ابن سعيد الباهلي، وحمارب بن ضر 
 احلضرمي.

وقتل من أصحاب معاوية يف املبارزة: شرحبيل بن منصور، وعبد الرزاق ابن خالد العبسي، وشريح بن 
احلارث الكاليب، وصاحل بن املغرية اجلمحي، وحريث بن الصباح احلمريي، واحلارث بن وداعة 

رث العكي، واملِطاع بن املِطلب القيين، وجلهمة بن هالل الكليب، والوضاح احلمريي، وروق بن احلا
بن أزهر السكسكي، ووزاع بن سالمان الغساين، واملهاجر بن حنظلة اجلعفي، وعبد هللا بن جرير 

 غري براز.« 1»العكي، ومالك بن وديعة القرشي؛ سوى من قتل من الفريقني ]من[ 
بن عمرو معاوية فقال: قتل عمار، فقال عمرو ابن العاص: قتل قتل عمار أتى عبد هللا « 2»وملا 

فقال معاوية: « ! تقتلك الفئة الباغية»عمار! فما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لعمار: 
أحنن قتلناه! إمنا قتله أهل العراق، جاءوا به فِطرحوه يف سيوفنا ورماحنا، وقد قيل: إنه قتل بصفني 

وعشرون ألفا، ومن أهل الشام مخسة وأربعون ألفا. فلما « 3»أهل العراق مخسة  سبعون ألفا: من
اشتدت البالء ابلفريقني، وكثر بينهم القتلى قال عمرو بن العاص ملعاوية: إن هذا اْلمر ال « 4»

 يزداد إال شدة، فهل لك إىل أمر ال يزداد القوم به إال فرقة، إن أعِطوان اختلفوا وإن منعوان اختلفوا؟
فقال معاوية: ما هو؟ فقال: املصاحف نرفعها وندعوهم مبا فيها، فإهنم ال يقاتلون إال على ما قد 

مث جعلوا ينادون: « 5»علمت؛ فقال معاوية: افعل ما رأيت، فأمر ابملصاحف فرفعت يف الرماح 
 ندعوكم إىل كتاب هللا واحلكم مبا فيه؛

__________ 
 ( زيد وال بد منه.1)
 .180/ 1/ 3والِطبقات  180/ 2اتريخ اْلسالم  ( راج ِ أيضا2)
/ 2، وراج ِ أيضا اتريخ اْلسالم 274/ 7( يف اْلصل: مخس، والتصحيح من البداية والنهاية 3)

170. 
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 .272/ 7والبداية والنهاية  27/ 6( راج ِ أيضا الِطربي 4)
 ( يف اْلصل: الرايح.5)

(2/542) 

 

الصلح، وأانبوا إىل احلكومة، وقالوا لعلي: إن القوم فسر الناس به وكرهوا القتال، وأجابوا إىل 
ما « ! 1»يدعونك إىل احلق وإىل كتاب هللا، فإن كرهنا ذلك فنحن إذا مثلهم، فقال علي: وحيكم 

ذلك يريدون وال يفعلون؛ مث مشى الناس بعضهم إىل بعض وأجابوا الصلح واحلكومة، وتفرقوا إىل 
يقبل احلكومة ملا رأى من أصحابه، فحكم أهل « 2»ن أن بدا م« 2»دفن قتالهم، ومل جيد علي 

وهو يومئذ سيد  -الشام عمرو بن العاص، وأراد على أن حيكم ابن عباس فقال اْلشعث بن قيس
الفريقان على هذا اجلم ِ على « 3»الناس: ال حيكم يف هذا اْلمر رجالن من قريش، وال افرتق 

ما كان إال وأحد احلكمني منا؛ وتبعه أهل اليمن على من القتال بينهما « 4»حكومة بعد أن ]كان[ 
بسم هللا »الصلح « 5»ذلك، مث قال اْلشعث: ال نرضى إال أبيب موسى اْلشعري، وكتبوا بينهم كتايب 

 «ما تقاضى ]عليه[ « 6»هذا  -الرَحن الرحيم
ه من أهل العراق ومن كان مع« 8»علي بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان، قاضي علي على 

شيعته من املؤمنني وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من املسلمني أان ننزل على 
مل جيدا يف كتاب هللا فالسنة « 9»حكم هللا وكتابه، فما وجد احلكمان يف كتاب هللا فبهما يتبعانه، وما 

 اليهما، واْلمة أنصار هلماعلى أمواهلما وأنفسهما وأه« 11»جتمعهما، ومها آمنان « 10»العادلة 
__________ 

 ( يف اْلصل: حيكم.1)
 ( يف اْلصل: يدمن مل.2 -2)
 ( يف اْلصل: افرتقا.3)
 ( زيد وال بد منه.4)
 .189/ 2( يف اْلصل: كتااب، وراج ِ أيضا اتريخ اليعقويب 5)
 .194والِطوال  29/ 6( راج ِ أيضا الِطربي 6)
 ( زيد من الِطربي.7)
 لناسخ ومها منه وقوع التكرار.( عليه ضرب من ا8)
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 ( من الِطربي، ويف اْلصل: من.9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عادلة.10)
 ، ويف اْلصل: أمينان.402نص إمساعيل التيمي  -( من جمموعة الواثئق السياسية11)

(2/543) 

 

هللا وميثاقه أن عهد  -والِطائفتان كلتامها عليهما -على الذي يقضيان عليه، وعلى املؤمنني واملسلمني
على عبد « 1»وض ِ السالح، ]و[ « 1»يفيا مبا يف هذه الصحيفة على أن بني املسلمني اْلمن ]و[ 

بني الناس مبا يف هذه الصحيفة، على « 2»هللا بن قيس وعمرو بن العاص عهد هللا وميثاقه ليحكما 
ذلك ردا، وإن أحبا زادا « 3»أن الفريقني مجيعا يرجعان سنة، فإذا انقضت السنة إن أحبا أن يردا 

 « .5« »فيهما ما شاء هللا، اللهم إان نستنصرك على من ترك ما يف هذه الصحيفة« 4»
وشهد على الصحيفة فريق عشرة أنفس، فشهد من أصحاب علي اْلشعث بن قيس، وعبد هللا بن 

العامري،  بن اْلدبر الكندي، وعبد هللا بن الِطفيل« 6»عباس، وسعيد بن قيس اهلمداين، وحجر 
، « 9»زيد اْلنصاري « 9»البجلي، وعقبة بن « 8»العجلي، ووقاء بن مسي « 7»وعبد هللا بن حمل 

 ، ومالك بن أوس الرحيب.« 10»حجية التيمي « 10»ويزيد بن 
وشهد من أهل الشام أبو اْلعور السلمي، وحبيب بن مسلمة الفهري، واملخارق ابن احلارث 

 «12»بن يزيد احلضرمي « 11»ضرمي، وسبي ِ الزبيدي، وعلقمة بن يزيد احل
__________ 

 ( زيد من الواثئق.1)
 ( من الواثئق، ويف اْلصل: ليحكمان.2)
 ( من الواثئق، ويف اْلصل: يريدا.3)
 ( من الواثئق، ويف اْلصل: راد.4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عادلة.5)
 ، ويف اْلصل: هجر.30/ 6( من الِطربي 6)
 ويف اْلصل: حجل. ( من الِطربي،7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: سفيان.8)
 ( يف الِطربي: زايد اخلضرمي، ويف الِطوال: عامر اجلهين.9 -9)
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 ( من الِطربي، ويف اْلصل: حجر التميمي.10 -10)
 ( من الِطوال، ويف اْلصل: شفي ِ.11)
 ( من الِطوال، ويف اْلصل: احلمري.12)

(2/544) 

 

العبسي، وَحزة بن مالك اهلمداين، وعبد « 3»، ويزيد بن احلر  «2»بن عمرو العذري « 1»وزمل 
 بن خالد بن الوليد، وعتبة بن أيب سفيان.« 4»الرَحن 

 وكتب يوم اْلربعاء سنة سب ِ وثالثني.
فانصرف علي مبن معه من أهل العراق، وانصرف معاوية مبن معه إىل الشام، فقال عبد هللا بن وهب 

ب علي: ال حكم إال هلل، فقال علي: هذه كلمة حق أريد با ابطل. وكان من أصحا -« 5»احلرمي 
فلما دخل علي الكوفة خرج من كان يقول: ال حكم إال هلل، ونزلوا حبروراء وهم قريب من اثين عشر 

ربعي التميمي، واْلمر بعد « 6»شبث بن « 6»ألفا، فسموا احلرورية، ومناديهم ينادي: أمري القتال 
 ابلكوفة.« 7»خباب بن اْلرت « 7»عة هلل. ومات الفتح شورى، والبي

فخرج علي من صفني، ووىل علي سهل بن حنيف فارس، فأخرجه أهل فارس، فوجه زايدا فرضوا 
 « .8»وصاحلوه وأدوا إليه اخلراج 

إن اخلوارج اجتمعت على زيد بن حصني وقالوا له: أنت سيدان وشيخنا وعامل عمر بن « 9»مث 
تول أمران، وجهروا به فقال: ما كنت ْلفعلها، فلما أىب عليهم ذلك ذهبوا إىل اخلِطاب على الكوفة، 
 «10»يزيد بن عاصم احملاريب 

__________ 
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: زميل.1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: العدوى.2)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: احملر.3)
 يف الِطربي وغريه من املراج ِ فحذفناها. ( زيد بعده يف اْلصل: ابن خلف، ومل تكن الزايدة4)
 .202أيضا، واملشهور: الراسيب، وراج ِ أيضا الِطوال  97/ 4( كذا وق ِ يف الفتوح 5)
 ، ويف اْلصل: شئت من.165/ 3( من الكامل 6 -6)
 كذا.  -، ويف اْلصل: حسا.. بن اْلرث175/ 2( من اتريخ اْلسالم 7 -7)
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 .79/ 6( راج ِ أيضا الِطربي 8)
 .42/ 6ج ِ الِطربي ( را9)
 ، ويف اْلصل: احملارمي.169/ 3( من الكامل 10)

(2/545) 

 

إىل سعد بن وائل التميمي فأىب عليهم، « 2»عليه أمرهم فأىب عليهم ذلك، مث ذهبوا « 1»فعرضوا 
واجتمعوا عنده بقرب النهروان، وخرج إليهم علي يف مجعية، « 3»فأتوا عبد هللا بن وهب الراسيب 

َحد هللا وأثىن عليه مث قال: إنكم أيها القوم قد علمتم وعلم هللا أين كنت للحكومة كارها  فلما أاتهم
حىت أشرمت علّي با وغلبتموين عليها وهللا بيين وبينكم شهيد! مث كتبنا بيننا وبينهم كتااب وأنتم على 

ئفة منهم على ورجعوا إىل اجلماعة، وبقيت طا -ذلك من الشاهدين، فقالت طائفة من القوم: صدقت
نْيا َوُهْم « 4»قوهلم، فقال علي: هل أنبئكم ابْلخسرين أعماال الَِّذيَن َضلَّ  « 5»َسْعيُ ُهْم يف احْلَياِة الدُّ

ُْم   «حُيِْسُنوَن ُصْنعاا، منهم أهل النهروان ورب الكعبة« 5»حَيَْسُبوَن َأهنَّ
اندى علي يف العسكر: استقبلوهم،  ! مث إهنم عربوا اجلسر إىل علي ليحاربوه، فلما عربوا اجلسر

فاستقبلوهم والتقِطوهم ابلرماح، فكان م ِ علي مجيعة يسرية، إمنا جاء علي أن يردهم ابلكالم، وقد  
« 8»؛ فلما فرغوا من قتلهم قال علي: اطلبوا ِل املخدع « 7»كانت اخلوارج قريبا من مخسة آالف 

 ما كذبت وال كذبت، مث دعا ببغلته البيضاء فركبها ، فِطلبوه فلم جيدوه فقال: اطلبوا املخدع، فو هللا
هؤالء، فإذا هم برجل ليس له « 9»وجعل يقلب القتلى حىت أتى على فضاء من اْلرض فقال: قلبوا 

ساعد، بني جنبيه ثدي فيه شعرات، إذا مدت امتدت، وإذا تركت قلصت، فقال علي: هللا أكرب! 
 خيرج قوم: »مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول

__________ 
 ( يف اْلصل: فأعرضوا.1)
 ( يف اْلصل: ذهب.2)
 ، ويف اْلصل: الراسي.170/ 3( من الكامل 3)
 ، ويف اْلصل بياض.104آية  18( من القرآن الكرمي سورة 4)
 ( من القرآن الكرمي، وموض ِ الرقمني يف اْلصل بياض.5 -5)
 .127/ 4( راج ِ الفتوح 6)
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 ( يف اْلصل: ألف.7)
 ففيه كما هنا. 176/ 3: املخدج، وأما الكامل 38/ 2ومروج الذهب  52/ 6( يف الِطربي 8)
 ( يف اْلصل: اقلبوا.9)

(2/546) 

 

وعد هللا الذين « 2»ْلنبأتكم مبا « 2« »1»ولوال أن تنكلوا عن العمل « 1»فيهم رجل خمدع اليد، 
 « .4»ابلناس عبد هللا بن عباس يقاتلوهنم على لسان حممد صلى هللا عليه وسلم؛ مث حج « 3»

 
 فلما دخلت السنة الثامنة والثالثون

، وحضر فيهم من أهل املدينة سعد بن أيب « 7»احلكمني أبذرح « 6»مليعادهم ]م ِ[ « 5»اجتمعوا 
وقاص، وعبد هللا بن الزبري، وابن عمر، ومل خيرج علي بنفسه، وواىف معاوية يف أهل الشام وكان بينه 

ى اْلشعري ما كان وافرتق الناس ورجعوا إىل أوطاهنم، وندم عبد هللا بن عمر على وبني أيب موس
 ورج ِ إىل مكة.« 8»حضوره أذرح، فأحرم من بيت املقدس تلك السنة 

حممد بن أيب بكر وكان واليا على مصر، فأمجعوا على املسري « 6»واستشار معاوية أصحابه ]يف[ 
 «10»أبو اْلعور السلمي ومعاوية « 9»آالف فيهم « 9»إليه، فخرج عمرو بن العاص يف أربعة 

« 12»وقاتلوا قتاال شديدا، وقتل كنانة بن بشر بن « 11»، فالتقوا ابملسّناة « 10»بن حديج 
، واهنزم حممد بن أيب بكر وقاتل حىت قتل، وقد قيل: إنه أدخل يف جوف َحار « 12»عتاب التجييب 

 عليا ، فلما بلغ« 13»ميت، مث أحرق ابلنار 
__________ 

 .50/ 6( من الكامل، ويف اْلصل: ال أن تبكروا، وراج ِ أيضا الِطربي 1 -1)
 ( يف اْلصل: ال ينانكم ما، ويف الكامل: ْلخربتكم مبا.2 -2)
 ( يف اْلصل: ابلذين.3)
 .53/ 6( كما يف الِطربي 4)
 .37/ 6وراج ِ أيضا الِطربي  -( يف اْلصل: فاجتمعوا5)
 لعبارة.( زيد الستقامة ا6)
 ، ويف اْلصل: ابدوح.38/ 6( من الِطربي 7)
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 .37/ 6( وراج ِ أيضا رواية الواقدي يف الِطربي 8)
 ، ويف اْلصل: ألف فمنهم.60/ 6( من الِطربي 9 -9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: إىل جريح.10 -10)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ابملشاة.11)
 يب.( من الِطربي، ويف اْلصل: عقاب التج12 -12)
 .60/ 6( راج ِ الِطربي 13)

(2/547) 

 

عليه بقدر سرورهم بقتله، مث وىل علي اْلشرت على مصر. « 1»سرور معاوية بقتله قال: لقد حزان 
 « .2»ومات صهيب بن سنان 

فلما بلغ معاوية خرب مسري اْلشرت إىل مصر قال: إنه ليأيت وعامة أهل مصر أهل اليمن وهو مياين، 
احتلت يف اْلشرت فلك علي أن أخرج خراجك عشرين « 4»ابلعريش: إن « 3»وكتب إىل دهقان 

هلا ليلى بنت النعمان، فتلِطف له الدهقان وسأله: « 5»سنة، فقدم اْلشرت على امرأة من َحري يقال 
 أي الشراب أحب إليك؟ قال:

اعته، العسل، قال: عندي عسل من عسل برقة مل ير مثله، مث قدمته إليه فسقته منه، فمات من س
وكان « 6»فبلغ ذلك معاوية فقال: إن هلل جنودا من العسل. ومات صفوان ابن بيضاء يف رمضان 

 « .7»قد شهد بدرا، ومات سهل بن حنيف ابلكوفة وصلي عليه. وحج ابلناس قثم بن العباس 
 

 فلما دخلت السنة التاسعة والثالثون
يه بعد مدة أن أقدم، فقدم على علي استعمل علي يزيد بن حجية التميمي على الري، مث كتب إل

فقال له: أين ما غللت من مال هللا؟ قال: ما غللت، فخفقه ابلدرة خفقات وحبسه يف داره، فلما  
وما حله، وحلق ابلرقة وأقام با حىت أاته إذن مبعاوية، « 8»كان يف بعض اللياِل قرب يزيد ]البواب[ 

يزيد أذهب مبال املسلمني وحلق ابلقوم الظاملني، اللهم! فلما بلغ عليا حلوقه معاوية قال: اللهم! إن 
 فاكفنا مكره وكيده.
__________ 

 .62/ 6، والِطربي 182/ 3( يف اْلصل: حزن، والتصحيح بناء على الكامل 1)
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 .185/ 2( راج ِ اتريخ اْلسالم 2)
 .54/ 6راج ِ الِطربي  -( امسه اجلايستار3)
 ( يف اْلصل: إنه.4)
 ل.( يف اْلصل: فقا5)
 .317/ 7( راج ِ البداية والنهاية 6)
 .77/ 6( راج ِ الِطربي 7)
 ( زيد الستقامة العبارة.8)

(2/548) 

 

، فأغار « 2»الفهري، وسفيان بن عوف الدابري « 1»مث وجه معاوية خيال فيهم الضحاك بن قيس 
ناس يف لعلي، فلما بلغ عليا خروجهم خرج من بيته وال« 3»سفيان على اْلنبار وفيها مسلحة 

صاحوا، قال: اسكتوا اسكتوا! فلما سكتوا قال: شاهت الوجوه! شاهت « 4»املسجد، فلما رأوه 
 الوجوه! إن قلت نعم، قلتم:

ال، وإن قلت: ال، قلتم: نعم، إن استنفرتكم يف احلر قلتم: احلر شديد فإذا جاء الشتاء نفران، وإذا 
الصيف نفران، إن عدوكم جيد من اهلناء ما  جاء الشتاء واستنفرتكم قلتم: الربد شديد وإذا كان

 ِل جبماعتكم ألف فارس.« 7»يِطاع، وددت ]أن[ « 6»ملن ]ال[ « 5»جتدون، ولكن ال رأي 
 «مث بعث معاوية بسر

يف جيش من أهل الشام إىل املدينة وعليها أبو أيوب اْلنصاري،  -أحد بين عامر بن لؤي -بن أرطاة
لكوفة، ومل يقاتله أحد ابملدينة حىت دخلها، فصعد منرب رسول هللا فهرب منه أبو أيوب وحلق عليا اب

إِل « 10»ما عهد « 10»اي أهل املدينة! وهللا لوال « : 9»صلى هللا عليه وسلم وجعل ]ينادي[ 
أمري املؤمنني معاوية ما تركت فيها حمتلما إال قتلته! فباي ِ أهل املدينة معاوية، وأرسل إىل بين سلمة: 

 جبابر بن عبد هللا، فدخل جابر بن عبد هللا على أم سلمة« 11»ي أمان حىت أتتوين ما لكم عند
__________ 

 ، ويف اْلصل: سفيان.37/ 4والفتوح  87/ 6والِطربي  191/ 3( من الكامل 1)
 ، وليس يف مراجعنا التصريح ابلنسبة.52/ 2راج ِ منه  -( يف البيان والتبيني: الغامدي2)
 اْلصل: ففيها.( من الِطربي، ويف 3)
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 ( يف اْلصل: رآه.4)
 ، ويف اْلصل: أرى.14( من الكامل 5)
 ( زيد من الكامل.6)
 .52اجلزء اْلول/  -( زيد من شرح هنج البالغة7)
 .80/ 6( يف اْلصل: بشر، وراج ِ الِطربي 8)
 ( زيد من الِطربي.9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ال أعهد.10 -10)
 توتوين.( من الِطربي، ويف اْلصل: 11)

(2/549) 

 

أرى أن تباي ِ، فخرج جابر « : 1»وقال: اي أماه! إين خشيت على دمي، وهذه بيعة ضاللة، فقالت 
حىت أتى مكة، فخافه أبو « 2»بن أرطاة ملعاوية كارها، مث خرج بسر « 2»بن عبد هللا فباي ِ بسر 

إىل اليمن وعليها عبيد موسى اْلشعري وكان واِل مكة لعلي، وتنحى عن مكة حىت دخلها، مث مضى 
هللا بن عباس بن عبد املِطلب عامل علي، فلما مس ِ به عبيد هللا هرب، واستخلف على اليمن عبد 

اليمن قتل عبد « 2»حتت عبيد هللا بن عباس. فلما قدم بسر « 3»هللا بن عبد املدان، وكانت ابنته 
 -من أحسن الصبيان -عبد املِطلب املدان، وأخذ ابنني لعبيد هللا بن عباس بن« 4»هللا بن ]عبد[ 

 ، ففعل بما ما فعل.« 5»صغريين كأهنما دراتن 
« 7»بن عباس، وبعث معاوية يزيد بن شجرة « 6»فلما حضر املوسم بعث علي على احلج عبد هللا 

الرهاوي، فاجتمعا مبكة وتنازعا وأىب كل واحد منها أن يسلم لصاحبه إقامة احلج، فاجتم ِ الناس 
 بة بن عثمان بن أيب طلحة، فحج ابلناس شيبة بن عثمان.شي« 8»على 

 
 فلما دخلت السنة اْلربعون

 بن أرطاة ابليمن وما كان من أمر بين عبيد« 10»اخلرب عليا مبا فعل بسر « 9»وبلغ 
__________ 

 ( يف اْلصل: فقال.1)
 ( يف اْلصل: بشر.2)
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 : أخته.223/ 3( يف اتريخ ابن عساكر 3)
 ي.( زيد من الِطرب 4)
 ( يف اْلصل: درتني.5)
: اختلف فيمن حج يف هذه السنة، فقيل: 191/ 3: عبيد هللا، ويف الكامل 79/ 6( يف الِطربي 6)

حج ابلناس عبيد هللا بن عباس من قبل علي، وقيل: بل حج عبد هللا أخوه، وذلك ابطل فإن عبد هللا 
 ج عبيد هللا بن عباس.بن عباس مل حيج يف خالفة علي، وإمنا كان هذه السنة على احل

 ( من الِطربي، ويف اْلصل: مشر.7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل بياض.8)
 ( يف اْلصل: فلما، وال يناسب السياق.9)
 ( يف اْلصل: بشر.10)

(2/550) 

 

هللا بن عباس بن عبد املِطلب خِطبهم وقال: لقد خفت أن يظهر موىل القوم عليكم، وما يظهرون 
ق أوىل منكم، ولكن بصلحهم يف بالدهم وفسادكم يف بالدكم، واجتماعهم عليكم أبن يكونوا ابحل

حقكم، وأدائهم اْلمانة وخيانتكم، وهللا وهللا لو « 2»تفرقكم عن « 2»، و « 1»على ابطلهم 
ثالاث! ولو بعثه معاوية مل خينه وال غدره، اللهم! قد مللتهم ومّلوين،  -استعملت فالان خلان وغدر

مبن هو « 5»منهم وأرحهم مين، وأبدلين « 4»وين، وكرهتهم وكرهوين، فأرحين وسئم« 3»وسئمتهم 
 هو شر هلم مين.« 6»خري ِل منهم وأبدهلم مبن 

 علي بن أيب طالب.« 7»مث كان قتل 
« 9»عبد الرَحن بن ملجم املرادي أبصر امرأة من بين ]تيم[ « 8»وكان السبب يف ذلك ]أن[ 

انت من أمجل أهل زماهنا، وكانت ترى رأي اخلوارج، فول ِ با ، وك« 10»الرابب يقال هلا قِطام 
فقالت: ال أتزوج بك إال على ثالثة آالف وقتل علي بن أيب طالب، فقال هلا: لك ذلك، فتزوجها 

وبىن با فقالت له: اي هذا! قد عرفت الشرط، فخرج عبد الرَحن بن ملجم ومعه سيف مسلول حىت 
اره وأتى املسجد وهو يقول: أيها الناس! الصالة الصالة! أيها أتى مسجد الكوفة وخرج علي من د

 الناس! الصالة الصالة! وكانت تلك ليلة اجلمعة لسب ِ عشرة خلت من رمضان،
__________ 
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 ، ويف اْلصل: أابطلهم.67/ 4والفتوح  52/ 1( من شرح هنج البالغة 1)
 ( من الشرح والفتوح، ويف اْلصل: نفركم على.2 -2)
 لشرح، ويف اْلصل: مسيتهم.( من ا3)
 ، ويف اْلصل: فارجين.22/ 1/ 3( من طبقات ابن سعد 4)
 ( من الشرح، ويف اْلصل: أبلهم.5)
 ( يف اْلصل: من.6)
 188/ 2واتريخ اْلسالم  465/ 2ومسط النجوم  83/ 6والِطربي  21/ 1/ 3( راج ِ الِطبقات 7)

 .205و 
 ( زيد الستقامة العبارة.8)
 اْلسالم.( زيد من اتريخ 9)
 ( من اتريخ اْلسالم، ويف اْلصل: قِطار.10)

(2/551) 

 

، وأصاب « 1»فصادفه عبد الرَحن بن ملجم من خلفه مث ضربه ابلسيف ضربة من قرنه إىل جبهته 
السيف احلائط فثلم فيه، مث ألقى السيف من يده، وأقبل الناس عليه فجعل ابن ملجم يقول للناس: 

وقد مسه شهرا، فأخذوه، ورج ِ علي بن أيب طالب إىل داره، مث أدخل إايكم والسيف فإنه مسموم، 
عليه عبد الرَحن بن ملجم فقالت له أم كلثوم بنت علي: اي عدو هللا! قتلت أمري املؤمنني! فقال: مل 

أقتل إال أابك، فقالت: إين ْلرجو أن ال يكون على أمري املؤمنني من أبس، فقال عبد الرَحن بن 
أبعده هللا وأسحقه، فقال علي: « 2» إذا؟ فو هللا مسمته شهرا! فإن أخلفين ملجم: فلم تبكني

« 5»أو قصاص، وإن أمت « 4»فراشه، فإن أعش فعفو « 3»احبسوه وأطيبوا طعامه وألينوا 
 فأحلقوه يب أخاصمه عند رب العاملني.

لي ]وحممد بن فمات علي بن أيب طالب غداة يوم اجلمعة، فأخذ عبد هللا بن جعفر واحلسن ابن ع
عبد الرَحن بن ملجم، فقِطعوا يديه ورجليه فلم جيزع ومل يتكلم، مث كحلوا عينيه « 6»احلنفية[ 

، « 8»حممي، مث قِطعوا لسانه وأحرقوه ابلنار؛ وكان لعلي يوم مات اثنتان وستون سنة « 7»مبلمول 
 « .وكانت خالفته مخس سنني وثالثة أشهر

 عندي شيء من ذلك فأذكره، وقد قيل: إنهواختلفوا يف موض ِ قربه ومل يصح 
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__________ 
 .68( راج ِ أيضا اتريخ اخللفاء 1)
 ، ويف اْلصل: اخلف.24/ 1/ 3والِطبقات  214( من اْلخبار الِطوال 2)
 ( من الِطبقات، ويف اْلصل: لينوا.3)
 .212/ 2( راج ِ أيضا اتريخ اليعقويب 4)
 ( من الِطبقات، ويف اْلصل: مت.5)
 .26/ 1/ 3على الِطبقات  ( زيد بناء6)
 .215( أي مبكحال، وكان يف اْلصل: بعامول، والتصحيح من اْلخبار الِطوال 7)
 للعثور على االختالف يف ذلك. 88/ 6والِطربي  25/ 1/ 3( وراج ِ الِطبقات 8)
راج ِ الِطربي واالستيعاب، وزيد بعده يف اْلصل: اْلربعة فشربوا، ومل  -( م ِ االختالف يف ذلك9)

 تقي مفهوما من هذه الزايدة ابلرغم من أقصى جمهوداتنا فحذفناها.نكد نس

(2/552) 

 

 ، وهو ابن ثالث وستني.« 1»دفن ابلكوفة يف قصر اْلمارة عند مسجد اجلماعة 
 يف الناس فحمد هللا وأثىن عليه مث قال:« 2»مث قام احلسن بعد دفن أبيه خِطيبا 

كان رسول هللا صلى هللا « 3» يدركه اآلخرون! لقد وهللا لقد مات فيكم رجل ما سبقه اْلولون وال
عليه وسلم ليبعثه ابلبعث ويعِطيه الراية فما يرج ِ حىت يفتح هللا عليه، يقاتل جربئيل عن ميينه 

وميكائيل عن يساره، وال ترك بيضاء وال صفراء إال سبعمائة درهم فضلت عن عِطائه، أراد أن يبتاع 
 با خادما.

لب مخسة وعشرون ولدا، من الولد: احلسن واحلسني وحمسن وأم كلثوم الكربى وكان لعلي بن أيب طا
وهؤالء اخلمسة من فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان له من غريها:  -وزينب الكربى

عبيد هللا وعمر وأبو بكر وحيىي وجعفر والعباس وعبد هللا ورقية ورملة وأم « 4»حممد بن علي ]و[ 
وميمونة وخدجية وفاطمة وأم الكرام وأم « 5»كلثوم الصغرى وزينب الصغرى ومجانة   احلسن وأم

 رضي هللا عنهم أمجعني. -سلمة
 

 ذكر البيان أبن من ذكرانهم كانوا خلفاء ومن بعدهم كانوا ملوكا
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أخربان أَحد بن علي بن املثىن ابملوصل ثنا علي بن اجلعد اجلوهري ثنا َحاد بن سلمة عن سعيد بن 
قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: اخلالفة بعدي ثالثون « 6»هان عن سفينة مج

 سنة، مث يكون ملكا، قال: أمسك خالفة أيب بكر
__________ 

 .88/ 6( راج ِ الِطربي 1)
 .207/ 2واتريخ اْلسالم  146/ 4( راج ِ الفتوح 2)
 ( من الفتوح، ويف اْلصل: أن.3)
 .89/ 6راج ِ أيضا الِطربي ( زيد وال بد منه، و 4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: َحانة.5)
( هو أبو عبد الرَحن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وراج ِ هلذه الرواية مسند اْلمام أَحد 6)

5 /220. 

(2/553) 

 

 علي بن اجلعد:« 1»سنتني، وعمر عشرا، وعثمان اثنيت عشرة، وعلي ستا. قال 
 سفينة القائل: أمسك؟ قال: نعم. فقلت حلماد بن سلمة:

قال أبو حامت: وىل أهل الكوفة بعد علي بن أيب طالب احلسن بن علي، وملا اتصل اخلرب مبعاوية وىل 
أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن « 2»أهل الشام معاوية بن أيب سفيان، واسم 

اْلمور ابلشام « 3»س؛ فكان معاوية انفذ عبد مناف، وأم معاوية هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مش
سنة « 4»واْلردن وفلسِطني ومصر، وكان احلسن بن علي ميّشي اْلمور ابلعراق إىل أن دخلت 

معاوية يف احلسن بن علي وتلِطف له، وخوفه هراقه دماء املسلمني « 5»إحدى وأربعني، فاحتال 
عاوية؛ فاختار احلسن ما عند هللا على اْلمر مل« 7»أمواهلم إن مل يسلم « 6»وهتك حرمهم وذهاب 

خلمس ليال بقني من ربي ِ اْلول سنة إحدى « 8»ما يف الدنيا وسلم اْلمر إىل معاوية يوم اْلثنني 
؛ وبقي معاوية يف إمارته « 9»وأربعني، واستوى اْلمر ملعاوية حينئذ، ومسيت هذه السنة سنة اجلماعة 

ن رجب سنة ستني، وقد قيل: إن معاوية مات للنصف تلك إىل أن مات يوم اخلميس لثمان بقني م
من رجب من هذه السنة، وكان له يوم تويف مثان وسبعون سنة؛ وصلى عليه ابن قيس الفهري، وقد 

 ، وكانت مدة معاوية« 10»قيل: إن يزيد بن معاوية هو الذي صلى عليه 
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__________ 
 ( موضعه يف اْلصل بياض.1)
 فحذفناها. 183/ 6وية بن، ومل تكن الزايدة يف الِطربي ( زيد بعده يف اْلصل: معا2)
 ( يف اْلصل: نفذ.3)
 ( يف اْلصل: دخل.4)
 .93/ 6( راج ِ الِطربي 5)
 ( يف اْلصل: ذهب.6)
 ( زيد بعده يف اْلصل: له، وال تنسجم الزايدة م ِ السياق فحذفناها.7)
 منه. 181/ 6صراحة اليوم، وراج ِ أيضا  94/ 6( ليس يف الِطربي 8)
 .181/ 6( كما يف الِطربي 9)
 .182و  181/ 6( راج ِ لكل ذلك الِطربي 10)

(2/554) 

 

ليلة؛ وكان معاوية خيضب « 2»اثنتني وعشرين « 2»سنة وثالثة أشهر و « 1»تس ِ عشرة « 1»
، وقربه بدمشق خارج « ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم»ابحلناء والكتم، وكان نقش خاَته 

 يف املقربة، حموط عليه، قد زرته مرارا عند قصري رمادة أيب الدرداء.ابب الصغري 
 

 يزيد بن معاوية أبو خالد
مث توىل يزيد بن معاوية بن أيب سفيان يوم اخلميس من شهر رجب يف اليوم الذي مات فيه أبوه، وكنية 

« 4»مه ميسون ، كانت أ« 3»يزيد أبو خالد، وكان ليزيد بن معاوية يوم وِل أرب ِ وثالثون وشهر 
آمنت ابهلل »بن قنافة الكليب؛ وكان نقش خاَته « 7»بن وجلة « 6»بن أنيف « 5»بنت حبدل 

 « .خملصا
ابي ِ أهل الشام يزيد بن معاوية واتصل اخلرب ابحلسني بن علي مج ِ شيعته واستشارهم، « 8»]وملا[ 

د مضى معاوية وحنب أن وقالوا: إن احلسن ملا سلم اْلمر ملعاوية سكّت وسكت معاوية، فاآلن ق
نبايعك، فبايعته الشيعة؛ ووردت على احلسني كتب أهل الكوفة من الشيعة يستقدمونه إايها، فأنفذ 

احلسني بن علي مسلم ابن عقيل إىل الكوفة ْلجل البيعة على أهلها، فخرج مسلم بن عقيل من 
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 ا يف الِطريق تعب شديدالصيداوي يريدان الكوفة، وانهلم« 10»قيس بن مسهر « 9»املدينة معه 
__________ 

 ( من الِطربي، ويف اْلصل: تسعة عشر.1 -1)
 كذا، ويف الِطربي: سبعة وعشرين.  -( يف اْلصل: اثنان وعشرين2 -2)
 .15/ 7( وراج ِ أيضا الِطربي 3)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: ميسور.4)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: جبد.5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل بياض.6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: دجله.7)
 ( زيد الستقامة العبارة.8)
 ( يف اْلصل: معاوية.9)
 ، ويف اْلصل: مسلم.197/ 6( من الِطربي 10)

(2/555) 

 

تنكب بما اجلادة، فكاد مسلم بن عقيل أن ميوت عِطشا إىل « 1»وجهد جهيد، ْلهنما أخذا دليال 
؛ واختلفت إليه الشيعة « 2»دار املختار بن أيب عبيد  أن سلمه هللا ودخل الكوفة، فلما نزهلا دخل

يبايعونه أرساال، وواِل الكوفة يومئذ النعمان بن بشري، واله يزيد بن معاوية الكوفة؛ مث حتول مسلم بن 
، وجعل الناس يبايعونه يف دار هاىنء حىت ]ابي ِ[ « 3»عقيل من دار املختار إىل دار هاىنء بن عروة 

 «ألف رجل من الشيعة. فلما اتصل اخلرب بيزيد بن معاوية أن مسلما« 5»شر مثانية ع« 5« »4»
أيخذ البيعة ابلكوفة للحسني بن علي، كتب يزيد بن معاوية إىل عبيد هللا بن زايد وهو إذ ذاك 

زايد الكوفة حىت نزل « 7»ابلبصرة وأمره بقتل مسلم بن عقيل أو بعثه إليه؛ فدخل عبيد هللا بن 
إليه أصحابه، وأخرب عبيد هللا بن زايد أن مسلم بن عقيل يف دار هاىنء بن عروة، القصر واجتم ِ 

 « .8»فدعا هانئا وسأله فأقر به، فهشم عبيد هللا وجه هاىنء بقضيب كان يف يده حىت تركه وبه رمق 
مث ركب مسلم بن عقيل يف ثالثة آالف فارس يريد عبيد هللا بن زايد، فلما قرب من قصر عبيد هللا 

ظر فإذا معه مقدار ثالمثائة فارس فوقف يلتفت مينة ويسرة، فإذا أصحابه يتخلفون عنه حىت بقي ن
، فوىل « 9»معه عشرة أنفس، فقال: اي سبحان هللا! غران هؤالء بكتبهم مث أسلموان إىل أعدائنا هكذا 
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ر متحصن يدبر راجعا فلما بلغ طرف الزقاق التفت فلم ير خلفه أحدا، وعبيد هللا بن زايد يف القص
 يف أمر مسلم

__________ 
 .198و  194/ 6( راج ِ أيضا الِطربي 1)
 .57/ 5( راج ِ الفتوح 2)
 خِطأ. -( وق ِ يف اْلصل: عوف3)
 .68/ 5( زيد من الفتوح 4)
 ( يف الفتوح: نيف وعشرون.5 -5)
 ( يف اْلصل: مسلم.6)
 ( يف اْلصل: بياض.7)
 .206/ 6( راج ِ الِطربي 8)
 .9 -7/ 6 ( راج ِ الِطربي9)

(2/556) 

 

على ابب دارها، فاستسقاها « 1»ابن عقيل، فمضى مسلم بن عقيل على وجهه وحده فرأى امرأة 
، فذهب االبن وأعلم « 2»ماء وسأهلا مبيتا، فأجابته إىل ما سأل وابت عندها، وكانت للمرأة ابن 

زايد إىل دار املرأة حممد بن يف دار والدته، فأنفذ عبيد هللا بن « 3»عبيد هللا بن زايد أن مسلما 
اْلشعث بن قيس يف ستني رجال من قيس، فجاءوا حىت أحاطوا ابلدار، فجعل مسلم حياربم عن 

نفسه حىت كّل ومّل، فآمنوه فأخذوه وأدخلوه على عبيد هللا، فأصعد القصر وهو يقرأ ويسبح ويكرب 
حىت دفعنا إىل ما دفعنا إليه، مث أمر عبيد ويقول: اللهم احكم بيننا وبني قوم غروان وكذبوان مث خذلوان 

اْلَحري على « 4»هللا بضرب رقبة مسلم بن عقيل، فضرب رقبة مسلم بن عقيل بكري بن َحران 
طرف اجلدار فسقِطت جثته، مث أتب ِ رأسه جسده، مث أمر عبيد هللا إبخراج هاىنء بن عروة إىل السوق 

مسلم بن عقيل بن أيب « 6»هللا بن زايد برأسي مث بعث عبيد « . 5»وأمر بضرب رقبته يف السوق 
والزبري بن اْلورح التميمي إىل « 8»حية الوادعي « 7»طالب وهاىنء بن عروة م ِ هاىنء بن ]أيب[ 

 يزيد بن معاوية.
فلما بلغ احلسني بن علي اخلرب مبصاب الناس مبسلم بن عقيل خرج بنفسه يريد الكوفة، وأخرج عبيد 
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 بن سعد إليه فقاتله بكربالء قتاال «9»هللا بن زايد عمر 
__________ 

 كما ورد يف الِطربي.  -( امسها طوعة1)
 .210/ 6راج ِ الِطربي  -( امسه بالل بن أسيد2)
 ( يف اْلصل: مسلم.3)
؛ ويف اْلخبار الِطوال 210/ 6، ويف اْلصل: َحاد، وراج ِ أيضا الِطربي 18/ 4( من الكامل 4)

 َحر بن بكري.: وكان الذي توىل ضرب عنقه أ241
 فراجعهما. 213/ 6( كما يف الكامل والِطربي 5)
 ( يف اْلصل: براس، والتصحيح بناء على الكامل.6)
 .214/ 6( زيد من الِطربي 7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: الوارعي.8)
 ( من املراج ِ، ويف اْلصل: عمرو.9)

(2/557) 

 

وستني، وقد قيل: إن « 1»اء سنة إحدى شديدا حىت قتل عِطشاان، وذلك يوما عاشوراء يوم اْلربع
« . 2»أنس النخعي « 2»ذلك اليوم كان يوم السبت، والذي قتل احلسني بن علي هو سنان بن 

أيب طالب، وجعفر ]بن علي[ « 3»وقتل معه من أهل بيته يف ذلك اليوم: العباس بن ]علي بن[ 
د هللا بن احلسن بن علي بن أيب بن أيب طالب، وعبد هللا بن علي بن أيب طالب اْلكرب، وعب« 3»

طالب، والقاسم بن احلسن بن علي ابن أيب طالب، وعون بن عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب، وحممد 
« 3»بن عقيل بن أيب طالب، وحممد بن ]أيب[ « 4»بن عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب، وعبد هللا 

علي فلم يقتل، انفلت يف ذلك اليوم سعيد بن عقيل بن أيب طالب؛ واستصغر علي بن احلسني بن 
« 6»، وهو والد حممد بن علي الباقر، واستصغر يف ذلك اليوم أيضا عمرو « 5»من القتل لصغره 

بن احلسن بن علي بن أيب طالب فلم يقتل لصغره، وجرح يف ذلك اليوم احلسن بن ]احلسن بن[ 
عد ذلك، وقتل يف ذلك اليوم علي بن أيب طالب جراحة شديدة حىت حسبوه قتيال مث عاش ب« 7»

بن علي بن « 10»موىل احلسني « 9»موىل احلسن ابن علي بن أيب طالب، ومنجح « 8»سليمان 
طالب، وقتل يف ذلك اليوم اخللق من أوالد املهاجرين واْلنصار، وقبض على عبد هللا بن بقِطر 
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 لكوفة مثرضي ِ احلسني بن علي بن أيب طالب يف ذلك اليوم، وقيل: َحل إىل ا« 11»
__________ 

 .245/ 3( يف اْلصل: أحد، وراج ِ أيضا اتريخ اليعقويب 1)
 : أوس النخعي.258، ويف اْلصل: أنس احلنفي، ويف اْلخبار الِطوال 39/ 4( من الكامل 2 -2)
 .269/ 6( زيد من الِطربي 3)
 ، ويف اْلصل: عبيد هللا.48/ 4والكامل  270/ 6( من الِطربي 4)
 صفر.( يف اْلصل: ال5)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عمر.6)
 ( زيد من الِطربي.7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: سلمان.8)
 بتقدمي املهملة. -( يف الكامل: منحج9)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: احلسن.10)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: مقسط.11)

(2/558) 

 

 ل من أهل الكوفة وضرب عنقه.رمي به من فوق القصر، أو قيد فانكسرت رجله، فقام إليه رج
وكانت أم احلسني بن علي بن أيب طالب فاطمة الزهراء بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأم 

خالد بن ربيعة، والعباس يقال له: « 1»العباس بن علي بن أيب طالب أم البنني بنت ]حزام بن[ 
ج العباس وأخوه، واحتال َحل ، ْلن احلسني طلب املاء يف عِطشه وهو يقاتل، فخر « 2»السقاء 

إداوة ماء ودفعها إىل احلسني، فلما أراد احلسني أن يشرب من تلك اْلداوة جاء سهم فدخل حلقه، 
« السقاء»فحال بينه وبني ما أراد من الشرب فاحرتشته السيوف حىت قتل، فسمي العباس بن علي 

 بن علي بن أيب طالب اْلكرب ليلى هلذا السبب، وكانت والدة جعفر بن علي بن أيب طالب وعبد هللا
بن عروة بن مسعود بن معتب، وكانت أم عبد هللا بن احلسني بن علي بن « 4»بنت أيب مرة « 3»

، « 6»بن عدي بن أوس ابن جابر بن كعب « 5»القاسم بن أوس « 5»أيب طالب الرابب بنت 
بن عبد هللا بن « 7»عون وكانت أم القاسم بن احلسن بن علي بن أيب طالب أم ولد، وكانت أم 

بن ربيعة، وكانت أم حممد بن عبد هللا بن جعفر « 8»جعفر بن أيب طالب مجانة بنت املسيب بن ْنبة 
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بن عقيل بن أيب طالب أم ولد، وكانت أم عبد هللا بن مسلم بن عقيل بن أيب طالب رقية بنت علي 
 «بن أيب طالب، وكانت أم احلسن بن احلسن

 خولة بنت منظور بن بن علي بن أيب طالب
__________ 

 .269/ 6( زيد من الِطربي 1)
 .43( راج ِ أيضا نسب قريش 2)
( هذا وأما ما يفيده مراجعنا فهو أن أم جعفر وعبد هللا أم البنني، وأن ليلى هي أم علي بن احلسني 3)

 بن علي.
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: برة.4)
 .59يضا نسب قريش ( يف مراجعنا: امرىء القيس، وراج ِ أ5 -5)
 ( من نسب قريش، ويف اْلصل: كليب.6)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عثمان.7)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: حنبه.8)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: احلسني.9)

(2/559) 

 

بن احلسن بن علي بن أيب طالب أم ولد، وقد قيل: إن أاب « 2»الفزاري، وكانت أم عمرو « 1»زاين 
، وأمه ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن « 3»لي بن أيب طالب قتل يف ذلك اليوم بكر بن ع

 بن ذي اجلوشن.« 4»ربعي. والذي توىل يف ذلك اليوم حز رأس احلسني ابن علي بن أيب طالب مشر 
مث أنفذ عبيد هللا بن زايد رأس احلسني بن علي إىل الشام م ِ أسارى النساء والصبيان من أهل بيت 

مكشفات الوجوه والشعور، فكانوا إذا نزلوا منزال « 5»ل هللا صلى هللا عليه وسلم على أقتاب رسو 
إىل وقت الرحيل، مث أعيد « 7»رمح وحرسوه « 6»وجعلوه يف « 6»أخرجوا الرأس من الصندوق 

الرأس إىل الصندوق ورحلوا؛ فبيناهم كذلك إذ نزلوا بعض املنازل وإذا فيه دير راهب، فأخرجوا 
إىل الدير، فرأى الديراين ابلليل نورا ساطعا « 8»رأس على عادهتم وجعلوه يف الرمح وأسندوا الرمح ال

 من ديره إىل السماء، فأشرف على القوم وقال هلم: من أنتم؟ قالوا: حنن أهل الشام، قال:
« 9»لد هذا رأس من هو؟ قالوا: رأس احلسني بن علي، قال: بئس القوم أنتم! وهللا لو كان لعيسى و 
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ْلدخلناه أحداقنا! مث قال: اي قوم! عندي عشرة آالف دينار ورثتها من أيب وأيب من أبيه، فهل لكم 
أن تعِطوين هذا الرأس ليكون عندي الليلة وأعِطيكم هذه العشرة آالف دينار؟ قالوا: بلى، فأحدر 

 ختم عليه، مث أدخلإليهم الداننري، فجاءوا ابلنقاد، ووزنت الداننري ونقدت، مث جعلت يف جراب و 
__________ 

 ( من الِطربي، ويف اْلصل: زانن.1)
 ( من الِطربي، ويف اْلصل: عمر.2)
 ( يف اْلصل بياض.3)
 خِطأ. -( يف اْلصل: شهر4)
 .86/ 3( يف اْلصل: اكتاب، وراج ِ هلذه الوقعة مسط النجوم 5)
 ( يف اْلصل: جعلوا يف، ويف السمط: رفعوه على.6 -6)
 يف اْلصل: حروه.( من السمط، و 7)
 ( يف اْلصل: الروح.8)
 ( يف اْلصل: ولدا، والتصحيح من السمط.9)

(2/560) 

 

الصندوق، وشالوا إليه الرأس، فغسله الديراين ووضعه على فخذه وجعل يبكي الليل كله عليه، فلما 
ن جدك رسول أن أسفر عليه الصبح قال: اي رأس! ال أملك إال نفسي، وأان أشهد أن ال إله إال هللا وأ

هللا، فأسلم النصراين وصار موىل للحسني، مث أحدر الرأس إليهم فأعادوه إىل الصندوق ورحلوا، فلما 
قربوا من دمشق قالوا: حنب أن نقسم تلك الداننري، ْلن يزيد إن رآها أخذها منا، ففتحوا الصندوق 

وإذا على جانب من اجلانبني من وأخرجوا اجلراب خبتمه وفتحوه، فإذا الداننري كلها قد حتولت خزفا، 
ا يَ ْعَمُل الظَّاِلُموَن وعلى اجلانب اآلخر َسيَ ْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا  السكة مكتوب َوال حَتَْسنَبَّ اَّللََّ غاِفالا َعمَّ

َقِلُبوَن، قالوا: قد افتضحنا وهللا! مث رموها يف بردى  َقَلٍب يَ ن ْ هنر هلم، فمنهم من اتب من « 1»َأيَّ ُمن ْ
لك الفعل ملا رأى، ومنهم من بقي على إصراره، وكان رئيس من بقي على ذلك اْلصرار سنان بن ذ

 أنس النخعي.
مث أركب اْلسارى من أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من النساء والصبيان أقتااب ايبسة 

اوية جعل ، فلما وض ِ الرأس بني يدي يزيد بن مع« 2»مكشفات الشعور، وأدخلوا دمشق كذلك 
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قد ذكرت كيفية هذه القصة وابليتها « ! 3»ينقر ثنيته بقضيب كان يف يده ويقول: ما أحسن ثناايه 
يف أايم بين أمية وبين العباس يف كتاب اخللفاء، فأغىن عن إعادة مثلها يف هذا الكتاب القتصاران على 

 ذكر اخللفاء الراشدين منهم يف أول هذا الكتاب.
بن عقبة املزين إىل املدينة لست ليال بقني من ذي احلجة سنة « 4»اوية مسلم وقد بعث يزيد بن مع

 ست وستني، فقتل مسلم بن عقبة ابملدينة خلقا من أوالد
__________ 

 ( يف اْلصل: بردا، وراج ِ أيضا معجم البلدان.1)
 .85/ 3( راج ِ السمط 2)
 أيضا. 267/ 6( راج ِ السمط والِطربي 3)
 ويف اْلصل بياض.، 59/ 3( من السمط 4)

(2/561) 

 

 املهاجرين واْلنصار، واستباح املدينة ثالثة أايم هنبا وقتال، فسميت هذه الوقعة وقعة احلرة.
قرية من قرى دمشق ْلرب ِ عشرة ليلة خلت من شهر ربي ِ اْلول « 1»وتويف يزيد بن معاوية حبوارين 

ل: إن يزيد بن معاوية سكر ليلة وقام ، وقد قي« 2»سنة أرب ِ وستني وهو يومئذ ابن مثان وثالثني 
يرقص فسقط على رأسه وتناثر دماغه فمات، وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد، وكان نقش خامت يزيد 

 وقربه بدمشق.« آمنت ابهلل خملصا»
 

 «3» معاوية بن يزيد أبو ليلى
ستني، وأمه أم خالد يزيد بن معاوية يوم النصف من شهر ربي ِ اْلول سنة أرب ِ و « 4»ووِل معاوية بن 

« 6»إحدى وعشرون « 6»بنت أيب هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، وكان له يوم وِل « 5»
سنة، وقد قيل: ال، بل سب ِ عشرة سنة، وكان من خري أهل بيته، فلما حضرته الوفاة قالوا له: ابي ِ 

 لرجل بعدك واعهد إليه، قال:
 « .7»ما أصبت من دنياكم شيئا فأتقلد مأمثها 

اخلامس والعشرين من شهر ربي ِ اآلخر سنة أرب ِ وستني، وكانت « 8»ومات معاوية بن يزيد اليوم 
اي هللا »بن أيب سفيان، وكان نقش خاَته « 9»إمارته أربعني ليلة، وصلى عليه عثمان بن عنبسة 
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 وقربه بدمشق.« معاوية -نستعني
__________ 

 .15/ 7الِطربي  ( يف اْلصل: جبوار، ومبين التصحيح على1)
 راج ِ الِطربي. -( م ِ االختالف يف ذلك2)
 ( يف اْلصل: أيب ليلى.3)
 ( يف اْلصل بياض.4)
 .84: أم هاشم، وراج ِ أيضا 17/ 7( يف الِطربي 5)
 ( يف اْلصل: أحد وعشرين.6 -6)
 .82( راج ِ أيضا اتريخ اخللفاء 7)
 ( يف اْلصل: يوم.8)
 كما يف أصلنا.  363/ 2ريخ اْلسالم : عتبة، ويف ات98/ 2( يف مروج الذهب 9)

(2/562) 

 

 مروان بن احلكم
ووِل مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس، ابيعه أهل الشام ابجلابية، وأمه آمنة بنت 

 علقمة بن صفوان بن أمية بن خمدش الكعيب.
ن العوام، وكنية ابن الزبري أبو اخلرب مبوت معاوية احلجاز ابيعوا عبد هللا بن الزبري ب« 1»وملا وصل 

، وابي ِ له أهل العراق وأهل احلجاز؛ وأم عبد هللا بن الزبري أمساء بنت أيب بكر، فكان « 2»خبيب 
خيِطب البن الزبري ابحلجاز والعراق، وخيِطب ابلشام إىل املغرب ملروان بن احلكم إىل أن مات مروان 

، وقد قيل: إن مروان مات بني دمشق « 3»بن احلكم يف شهر رمضان سنة مخسة وستني بدمشق 
وفلسِطني، وكان له يوم مات ثالث وستون سنة، وكانت واليته عشرة أشهر إال ثالث ليال، وصلى 

آمنت ابلعزيز »عليه ابن عبد امللك بن مروان، قد عهد إليه يف حياته، وكان نقش خامت مروان 
 « .العزة هلل»، وقد قيل: إن نقش خامت مروان كان « احلكيم

 
 عبد امللك بن مروان أبو الوليد

لبخر كان يف فمه، « 4»مث ابي ِ أهل الشام عبد امللك بن مروان بن احلكم، وكان يكىن أاب الذابن 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



وذلك يف اليوم الذي مات فيه أبوه، وأم عبد امللك بن مروان عائشة بنت معاوية بن املغرية بن أيب 
 « .5»العاص بن أمية 

زبري أخاه مصعب بن الزبري إىل عبد امللك بن مروان حماراب له، وسار عبد امللك وأنفذ عبد هللا بن ال
إىل العراق يريد مصعبا، فالتقوا بدير اجلاثليق، وكان بينهما وقعات إىل أن كانت اهلزمية على أصحاب 

 مصعب، وقتل مصعب بن
__________ 

 ( يف اْلصل: اتصل.1)
 ( راج ِ اتريخ اخللفاء.2)
 .83/ 7ي ( راج ِ الِطرب 3)
 ، ويف اْلصل: الدابب.85( من اتريخ اخللفاء 4)
 .57/ 8( راج ِ الِطربي 5)

(2/563) 

 

، مث رج ِ عبد امللك إىل دمشق ومج ِ الناس واستشارهم يف أمر عبد هللا ابن الزبري وقال: « 1»الزبري 
بد امللك: وما وكان أصغر القوم وأقلهم نباهة، فقال له ع -من له؟ فقام احلجاج بن يوسف فقال: أان

، فقال: أنت له، فأخرجه يف مجاعة من « 2»يدريك؟ فقال له: إين رأيت يف املنام أين خلعت ثوبه 
أهل اْلردن والشام حملاربة ابن الزبري، فواىف احلجاج مكة وحاصر احلرم، ونصب املنجنيق على الكعبة 

لثالث عشرة ليلة بقيت من « 3» أايما إىل أن ظفر بعبد هللا بن الزبري فقتله، وذلك يوم الثالاثء
مجادى اْلوىل سنة ثالث وسبعني، وصلبه على جذع منكسا، واستقر اْلمر حينئذ لعبد امللك بن 

مروان، ومات عبد امللك بن مروان بدمشق ْلرب ِ ليال خلون من شوال سنة ست ومثانني، وكانت أم 
، وصلى عليه ابنه « 4»اص بن أمية عبد امللك بن مروان عائشة بنت معاوية بن املغرية بن أيب الع

 « .آمنت ابهلل»الوليد، وكان له يوم تويف اثنتان وستون سنة، وكان نقش خاَته 
 

 وليد بن عبد امللك أبو العباس
وابي ِ الناس الوليد بن عبد امللك يف اليوم الذي تويف أبوه بدمشق، وأم الوليد بن عبد امللك: ليلى 

رث بن زهري، وتويف الوليد بن عبد امللك بدمشق للنصف من مجادى بنت العباس بن احلسني بن احلا
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 «اآلخرة سنة ست وتسعني مبوض ِ يقال له دير مران
، مات وصلى عليه سليمان بن « اي وليد»، وكان له يوم مات تس ِ وأربعون سنة، وكان نقش خاَته 

 الصغري. عبد امللك، وَحل من دير مران على أعناق الرجال إىل دمشق، ودفن يف ابب
__________ 

 .187/ 7( راج ِ الِطربي 1)
 .195/ 7( راج ِ الِطربي 2)
، ويف اْلصل: الثالث، وزيدت الواو بعده يف اْلصل من غري انسجام م ِ 82( من اتريخ اخللفاء 3)

 النص فآثران حذفها.
 ( كما مر آنفا.4)
 .97/ 8( راج ِ الِطربي 5)

(2/564) 

 

ت احلجاج بن يوسف يف شهر رمضان سنة مخس وتسعني وهو ابن ويف والية الوليد بن عبد امللك ما
بن « 3»احلجاج بن يوسف بن احلكم بن أيب عقيل بن عامر « 2»، وهو « 1»ثالث ومخسني سنة 

ابن سعد بن عوف بن ثقيف بن منبه « 4»بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو « 3»مسعود 
 بن قيس عيالن.« 6»بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة « 5»

 
 سليمان بن عبد امللك أبو أيوب

، وأمه ليلى بنت « 7»ووِل سليمان بن عبد امللك يف اليوم الذي مات فيه وليد بن عبد امللك 
« 8»العباس بن احلسني، وكنية سليمان بن عبد امللك أبو أيوب، مات سليمان مبوض ِ يقال له دابق 

 قد قيل:يوم اجلمعة لعشر ليال خلون من صفر، و 
تويف مخسة وأربعون سنة، وكان « 10»سنة تس ِ وتسعني، وكان له يوم « 9»لعشر بقني من صفر 

 « .أومن ابهلل»نقش خاَته 
 

 عمر بن عبد العزيز أبو حفص
يف اليوم الذي « 11»واستخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم أبو حفص بدير مسعان 
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 م عمر بن عبد العزيز أم عاصمتويف فيه سليمان بن عبد امللك، وأ
__________ 

 .96/ 8( راج ِ أيضا الِطربي 1)
 .80/ 4( راج ِ أيضا لعمود نسبه الكامل 2)
 ( من الكامل، ويف اْلصل: مسعود بن عامر.3 -3)
 ( من الكامل، ويف اْلصل: عمر.4)
 ، ويف اْلصل: هنية.25/ 1( من أنساب اْلشراف 5)
 ل: حفصة.( من أنساب اْلشراف، ويف اْلص6)
 .102/ 8( راج ِ الِطربي 7)
 ( من أرض قنسرين.8)
 ، ويف اْلصل بياض.126/ 8( من الِطربي 9)
 ( يف اْلصل بياض.10)
 ، ويف اْلصل: سنان.137/ 8( من الِطربي 11)

(2/565) 

 

وامسها ليلى، فلما وِل عمر مج ِ وكالءه ونساءه وجواريه « 1»بنت عاصم بن عمر بن اخلِطاب « 1»
فبيعت كلها وتصدق أبمثاهنا، ولزم طريقة اخللفاء الراشدين « 3»، وأمر بثيابه « 2»تقهن فِطلقهن وأع

مجلتهم، ال أتخذه يف هللا لومة الئم، وتويف عمر بن عبد « 5»هو من « 5« »4»املهديني الذين 
اجلمعة خلمس ليال بقني من رجب سنة إحدى ومائة، وكان له يوم « 6»العزيز بدير مسعان ]يوم[ 

ومخسة أشهر ومخس ليال، وصلى عليه « 8»سنة، وكانت خالفته سنتني « 7»إحدى وأربعون  مات
بن عبد « 11»صلى عليه عبد العزيز بن عمر « : 10»وقيل « 10»، « 9»مسلمة بن عبد امللك 

 « .13« »ابهلل خملصا»عمر ابن عبد العزيز « 12»العزيز، وكان نقش خامت 
 

 يزيد بن عبد امللك أبو خالد
ىل أهل الشام يزيد بن عبد امللك بن مروان بعد دفن عمر بن عبد العزيز، وكنية يزيد بن عبد وو 

، تويف يزيد بن عبد امللك « 14»امللك أبو خالد، وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أيب سفيان 
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 حبوران من أرض دمشق يوم اجلمعة أو
__________ 

 ( من الِطربي، ويف اْلصل بياض.1 -1)
 .67/ 2راج ِ صفة الصفوة ( 2)
 .65/ 2كذا، ومبىن التصحيح على صفة الصفوة   -( يف اْلصل ما صورته: ساعة3)
 ( يف اْلصل: الذي.4)
 ( يف اْلصل بياض.5 -5)
 .137/ 8( زيد من الِطربي 6)
 خِطأ، وما أثبتناه هو أقرب إىل املراج ِ اْلخرى. -( يف اْلصل: ستون7)
 ( يف اْلصل: سنتان.8)
 .308/ 2اتريخ اليعقويب ( راج ِ 9)
 ( بياض يف اْلصل.10 -10)
 ( يف اْلصل: عمرو.11)
 ( يف اْلصل: خاَتة.12)
 ( يف هامش اْلصل عليه عالمة التصحيح.13)
 .310/ 2( راج ِ اتريخ اليعقويب 14)

(2/566) 

 

« 2»، وكان له يوم تويف تس ِ وعشرون « 1»اخلميس خلمس ليال بقني من شعبان سنة مخسة ومائة 
ْلنه مات بسواد اْلردن، وصلى عليه ابنه الوليد بن « ... 3»سنة، وكانت واليته أرب ِ سنني وشهرا 

 « .رب قين احلساب»، وكان نقش خامت ابن عبد امللك « 4»عبد امللك « 4»يزيد بن 
 

 هشام بن عبد امللك أبو الوليد
أمه عائشة بنت هشام بن ووىل هشام بن عبد امللك بن مروان يف اليوم الذي تويف فيه أخوه، و 

، ومات هشام بن عبد امللك ابلرصافة من « 5»إمساعيل بن هشام بن الوليد بن املغرية املخزومي 
أرض قنسرين يوم اْلربعاء لست ليال خلون من شهر ربي ِ اآلخر سنة مخس وعشرين ومائة، وكان له 
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 «ومخسون سنة، وكانت واليته« 6»يوم تويف ست 
 «7»تس ِ عشرة 

تة أشهر وإحدى عشرة ليلة، وصلى عليه الوليد بن يزيد بن عبد امللك، وكان نقش خامت سنة وس
 وكان هشام أحول.« للحكم احلكيم»هشام بن عبد امللك 

 
 الوليد بن يزيد بن عبد امللك أبو العباس

 وامسها عائشة« 8»ووِل الوليد بن يزيد بن عبد امللك بعد دفن هشام بن عبد امللك، وأمه أم حممد 
بنت حممد بن يوسف الثقفي أخو احلجاج بن يوسف، وكنية الوليد بن يزيد أبو العباس، وقتل الوليد 

 بن يزيد بن عبد امللك يوم اخلميس
__________ 

 .178/ 8( راج ِ أيضا الِطربي 1)
 ( يف اْلصل: عشرين، واتريخ وفاة يزيد يتعرص لغاية االختالف فراج ِ الِطربي.2)
 صل: شهر.( من الِطربي، ويف اْل3)
 ( يف اْلصل بياض.4 -4)
 .180/ 8( راج ِ الِطربي 5)
 ( يف اْلصل: سنة.6)
 .283/ 8( يف اْلصل: تسعة عشر، وراج ِ أيضا الِطربي 7 -7)
 : أم احلجاج.331/ 2واتريخ اليعقويب  136/ 5( يف الكامل 8)

(2/567) 

 

ابلبخراء « 2»يد الناقص ، قتله يز « 1»ليلتني بقيتا من مجادى اآلخرة سنة ست وعشرين ومائة 
 يوما.« 5»اثنني وعشرين « 5»أشهر و « 4»من أرض دمشق، وكانت واليته سنة ]وثالثة[ « 3»

 
 يزيد بن الوليد بن عبد امللك أبو خالد

، وأمه هند بنت عبد « 7»بن يزيد بن عبد امللك « 6»بعد قتل الوليد « 6»ووِل يزيد بن الوليد 
يزيد بن الوليد لعشر بقني من ذي احلجة سنة ست وعشرين ومائة، ، ومات « 8»العزيز بن مروان 
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بن « 9»وكانت واليته مخسة أشهر، وقد قيل: مخسة أشهر وليلتني، وصلى عليه إبراهيم بن الوليد 
عما « 10»، وكان يقال له: يزيد الناقص، وإمنا مسي بذلك ْلنه نقص عِطاء اجلند « 9»عبد امللك 

 بذلك الناقص.فسمي « 11»]زاده الوليد[ 
 

 إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك أبو إسحاق
 ووِل إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك بن مروان يف اليوم الذي مات فيه

__________ 
 ( راج ِ أيضا الكامل.1)
 .22/ 9( راج ِ أيضا الِطربي 2)
 ومعجم البلدان، ويف اْلصل: ابلنحران. 334/ 2( من اتريخ اليعقويب 3)
 من الكامل.( زيد 4)
 ( يف اْلصل: اثنان وعشرون.5 -5)
 ( يف اْلصل بياض، ويف اتريخ اليعقويب ما يفيد أنه وِل بعد قتل الوليد خبمس.6 -6)
 ( يف اْلصل: مروان.7)
( هذا وأما املراج ِ اْلخرى فتتفق على أن أمه شاهفريد بنت فريوز بن يزدجرد بن شهراير بن  8)

 .81لعرب راج ِ أيضا مجهرة أنساب ا -كسرى
 ( تكرر يف اْلصل م ِ بياض قدر ثالث كلمات.9 -9)
 ( يف اْلصل: اخلرب.10)
 ( زيد ما بني احلاجزين الستقامة العبارة.11)

(2/568) 

 

، وكان عندهم « 3»ابسم جمنون « 2»، وكان يلقب بصلبان « 1»أخوه، وكانت أمه أم ولد 
« 6« »5»ان بن حممد دمشق، وراوده أشهر، مث قدم مرو « 4»بدمشق، وبقي يف العمل ]ثالثة[ 

إىل « 8»مروان فسمي املخلوع، وبقي بعد ذلك مدة « 7»خيل ِ نفسه بعد أن قاتله « 6»على أن 
قيل: إن مروان بن حممد هو الذي قتله وصلبه، وكان اليوم الذي خل ِ « 9»أن مات بدمشق، وقد 

ة خلت من شهر صفر سنة سب ِ ليل« 10»اْلثنني ْلرب ِ عشرة « 9»فيه إبراهيم بن الوليد يوم 
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 وعشرين ومائة.
 

 مروان بن حممد بن مروان بن احلكم أبو عبد امللك
ووِل مروان بن حممد يف اليوم الذي خل ِ فيه إبراهيم بن الوليد نفسه وذلك يوم اْلثنني، وكان يقال له 

ن يقال هلا لبابة ، وأمه أم ولد جارية كردية كا« 11»مروان احلمار، وإمنا عرف ابحلمار لقلة عقله 
«12. » 

أحد بين جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناف « 13»وظهر أبو مسلم وامسه عبد الرَحن بن مسلم 
 خبراسان يوم اخلميس لعشر بقني من رمضان سنة تس ِ« 14»

__________ 
 .337/ 2كما يف اتريخ اليعقويب   -( يقال هلا: سعار1)
 .223/ 3لى مسط النجوم ( يف اْلصل: مصليان، ومبىن التصحيح ع2)
 ( من السمط، ويف اْلصل موضعه بياض.3)
 ( زيد من السمط.4)
 ( يف اْلصل: راودوه.5)
 ( بياض يف اْلصل.6 -6)
 ( يف اْلصل: قتل.7)
 ( يف اْلصل: مرة.8)
 ( يف اْلصل بياض.9)
 ( يف اْلصل: عشر.10)
 .99 راج ِ اتريخ اخللفاء -( ذكر السيوطي يف هذا الباب وجوها أخر11)
 .204/ 5: راّي، وراج ِ أيضا الكامل 338/ 2( يف اتريخ اليعقويب 12)
 ( راج ِ لسان امليزان.13)
 .173( راج ِ مجهرة أنساب العرب 14)

(2/569) 
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الدعوة للرضا من آل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث دخل مرو « 1»وعشرين ومائة. فأظهر 
أيب مسلم يريد « 2»يار، وهرب نصر بن سيار من وفّض اجلموع اليت كانت با م ِ نصر بن س

، وخرج أبو مسلم من مرو إىل نيسابور مث قصد الري مث خرج منها إىل « 3»العراق، فمات بساوة 
العباس وأهل بيته وهم ابملدينة فاستقدمهم الكوفة، « 4»الكوفة فدخلها، وأنفذ عبد هللا بن علي بن 

ىل دمشق يريد مروان بن حممد، فأنفذ عبد هللا بن علي على وأنفذ عبد هللا بن علي م ِ جيش جرار إ
امللك بن يزيد، « 5»على مقدمته أاب عون عبد « 5»مقدمته صاحل بن علي فجعل صاحل بن علي 

 «فواق ِ ابن عون مروان بن حممد مبوض ِ يقال له أبو صري
ر بن إمساعيل من رستاق يدعى من صعيد مصر، ْلنه هرب إىل الصعيد، فقتل مروان احلمار عام

، وقد « 7»املروزي، وذلك يوم اخلميس لست ليال بقني من ذي احلجة سنة إحدى وثالثني ومائة 
أمية على « 9»يف بعض نواحي دمشق وانقضت مدة ملك بين « 8»قيل: إن مروان بن حممد قتل 

 رأسه.
 

 السفاح أبو العباس
بن علي بن عبد هللا ابن العباس، وذلك  ، وامسه عبد هللا بن حممد« 10»ووِل أبو مسلم أاب العباس 

 يوم اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شهر ربي ِ اْلول سنة
__________ 

 ( يف اْلصل: فظهر.1)
 ( يف اْلصل: بن.2)
 ، ويف اْلصل: ابلساوة.64/ 6( من معجم البلدان وكتاب البدء والتاريخ 3)
 .66/ 6( يف اْلصل: أيب؛ وراج ِ البدء والتاريخ 4)
 .227/ 3( ما بني الرقمني بياض يف اْلصل، وراج ِ أيضا مسط النجوم 5 -5)
 : بوصري.134/ 9( من السمط، ويف اْلصل: أبو صرب، ويف الِطربي 6)
 .137و  136/ 9( راج ِ أيضا الِطربي 7)
 ( يف اْلصل بياض.8)
 ( يف اْلصل: بن.9)
 ( يف اْلصل: أبو العباس.10)

(2/570) 
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بنت عبيد هللا بن عبد هللا بن عبد املدان احلارثي، وهو « 2»، وأمه رائِطة « 1»اثنتني وثالثني ومائة 
، وبىن مدينتها للنصف « 4»اخلالفة، وحتول أبو العباس من احلرية إىل اْلنبار « 3»أول عباسي توىل 

، وتويف أبو العباس يوم اْلحد ابْلنبار ليلة عشر خلت « 5»من ذي احلجة سنة أرب ِ وثالثني ومائة 
، وصلى عليه عيسى بن علي بن عبد هللا بن عباس « 6»ن ذي احلجة سنة ست وثالثني ومائة م

، وكان نقش « 9»ومثانية أشهر، وكان مولده ابلشام ابحلميمة « 8»، وكانت واليته أرب ِ سنني « 7»
 « .10« »هللا ثقة عبد هللا وبه يؤمن»خامت أيب العباس 

 
 املنصور أبو جعفر أخوه

ر املنصور، وامسه عبد هللا بن حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس يف اليوم الذي مات ووِل أبو جعف
، وتويف أبو جعفر ابْلبِطح مبكة لتس ِ خلون من ذي « 11»فيه أخوه، وأمه أم ولد امسها سالمة 

احلجة سنة مثان ومخسني ومائة، ودفن ببئر ميمون، وصلى عليه إبراهيم بن حيىي بن حممد بن علي، 
، واملنصور هو قاتل أيب مسلم، وكان « 12»قيل: ال، بل صلى عليه عيسى بن حممد بن علي وقد 

 أبو مسلم
__________ 

 .349/ 2( راج ِ أيضا اتريخ اليعقويب 1)
غري منقوط، ويف اتريخ اليعقويب ومجهرة أنساب  -، ويف اْلصل: رابِطه100( من اتريخ اخللفاء 2)

 : ريِطة.18العرب 
 ض.( يف اْلصل بيا3)
 ( من اتريخ اخللفاء، ويف اْلصل: اْلنذار.4)
 .358/ 2( راج ِ اتريخ اليعقويب 5)
 .362/ 2( راج ِ اتريخ اليعقويب 6)
 كما يف اتريخ اليعقويب.  -( أو إمساعيل بن علي7)
 ( يف اْلصل: سنتني.8)
 ( راج ِ اتريخ اخللفاء.9)
 ( أمل بذكر هذا النقش يف اتريخ اخللفاء أيضا.10)
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 .364/ 2كما زاد يف اتريخ اخللفاء واتريخ اليعقويب   -برية( الرب 11)
 منه. 389/ 2راج ِ  -( ويف اتريخ اليعقويب ما يفيد أن ابنه صاحلا هو الذي صلى عليه12)

(2/571) 

 

مولده بكرخ أصبهان، وامسه عبد الرَحن بن مسلم، قتله املنصور يف آخر شعبان سنة سب ِ وثالثني 
ثالث « 3»ابلرأي، وكان للمنصور يوم وِل « 2»اط ْلنه ترك الرأي ، وطواه يف بس« 1»ومائة 

هللا »سنة غري يوم، وكان نقش خامت املنصور « 4»اثنتني وعشرين « 4»وستون سنة، وكانت واليته 
 « .ثقة عبد هللا

 
 املهدي بن املنصور أبو عبد هللا

ليوم الذي تويف فيه أبوه، وأمه أم ووِل حممد بن عبد هللا بن حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس يف ا
« 6»احلمريي، ومات املهدي مباسبذان « 5»سهم بن يزيد « 5»موسى بنت منصور بن عبد هللا بن 

بقرية يقال هلا السواد، وذلك يف احملرم ليلة اخلميس لثمان بقني منه سنة تس ِ وستني ومائة، وكان له 
« 9»أرب ِ عشرة « 9»و « 8»شر سنني وشهرا وأربعون سنة، وكانت واليته ع« 7»يوم تويف ثالث 

 « .استقدر هللا تعاىل»، وقد كان نقش خاَته « 10»ليلة، وصلى عليه ابنه هارون 
 

 اهلادي بن مهدي أبو حممد
 ووِل موسى بن حممد بن أيب جعفر املنصور يف اليوم الذي مات فيه أبوه،

__________ 
 .101( راج ِ اتريخ اخللفاء 1)
 : الري.( كذا، ولعله2)
 ( يف اْلصل: ولد.3)
 ( يف اْلصل: اثنتان وعشرون.4 -4)
ومروج الذهب  392/ 2( يف اْلصل: يزيد بن سهم، والتصحيح بناء على اتريخ اليعقويب 5 -5)

2 /246. 
 ؛ ويف اْلصل: مبا سيدان.32/ 6( من الكامل 6)
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 ( يف اْلصل: ثالثة.7)
 ، ويف اْلصل: شهر.32/ 6( من الكامل 8)
 يف اْلصل: أربعة عشر. (9 -9)
 .402/ 2( راج ِ أيضا اتريخ اليعقويب 10)

(2/572) 

 

« 3»أم ولد، بوي ِ ببغداد وأنفذت « 2»أمه اخليزران « 2»، و « 1»وكان موسى يومئذ جبرجان 
البيعة إليه وهو جبرجان، مث قدم اهلادي ببغداد، وتويف موسى اهلادي يوم اجلمعة مبوض ِ يقال له 

سواد العراق، وذلك يوم اجلمعة ْلرب ِ عشرة ليلة مضت من شهر ربي ِ اْلول سنة  من« 4»عيساابذ 
 «سنة، وكانت واليته« 5»سبعني ومائة، وكان له يوم تويف مخس وعشرون 

« 7»أربعة عشر شهرا إال ست ليال، وصلى عليه أخوه هارون الرشيد بن اهلادي، وكان نقش خامت 
 « .8« »هللا ريب»اهلادي 

 
 املهدي أبو جعفرالرشيد بن 

ووِل هارون بن حممد بن أيب جعفر املنصور يف اليوم الذي تويف فيه أخوه موسى، وكنية هارون أبو 
، « 10»خبارج النوقان « 9»جعفر، وأمه أم ولد، وتويف هارون الرشيد بِطوس مبوض ِ يقال له سناابذ 

، وكان « 11»ني ومائة وكان قد خرج من جرجان إليها، وذلك يف مجادى اْلوىل سنة ثالث وتسع
 « .ابهلل ثقيت»مولده مبدينة السالم، وكان نقش خامت هارون 

 بينهما مقدار« 12»ورأيت قرب هارون الرشيد حتت قرب علي بن موسى الرضا 
__________ 

 .404/ 2( وجاء التصريح بذلك يف اتريخ اليعقويب 1)
 كذا خِطأ.  -( وق ِ يف اْلصل: أم احلربران2 -2)
 صل: انقرت.( يف اْل3)
 ، ويف اْلصل: عيسى أاند.33/ 10( من الِطربي 4)
 ( يف اْلصل: عشرين.5)
 ( يف اْلصل بياض.6)
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 ( يف اْلصل: خاَته.7)
 « .هللا ثقة موسى وبه أومن»أن نقش خاَته  110( ويف اتريخ اخللفاء 8)
: 263/ 2، ويف اْلصل: شاابد، ويف مروج الذهب 111/ 10( من معجم البلدان والِطربي 9)

 ساابذ.
 ( من املعجم، ويف اْلصل: التوقان.10)
 .85/ 6( راج ِ أيضا الكامل 11)
 ( راج ِ أيضا سناابذ يف املعجم.12)

(2/573) 

 

يوم تويف « 1»يليه، وكان هلارون « 2»ذراعني يف رأي العني، علي يف القبلة وهارون يف املشرق مما 
 وسبعة عشر يوما.« 4»شرين سنة وشهرين ثالاث وع« 4»سنة، وكانت واليته « 3»تس ِ وأربعون 

 
 اْلمني بن الرشيد أبو عبد هللا

ووِل حممد بن هارون، وأمه زبيدة، وهي أم جعفر بنت جعفر بن أيب جعفر املنصور، وحممد يومئذ 
بيعة الناس البنه حممد « 6»، مث أخذ « 5»ببغداد، فوقعت البيعة عليه بِطوس وهو غائب ببغداد 

« 7»الناس البنه عبد هللا بعد حممد، فلما مات هارون ووِل حممد جعل عبد هللا  بعده، مث أخذ بيعة
املأمون ينفذ اْلعمال بِطوس وخراسان بعد موت أبيه، وأنفذ طاهر بن احلسني اْلعور « 7»بن هارون 

حملاربة أخيه ببغداد، فواىف طاهر ببغداد، وحاصر اْلمني با، وقاتله إىل أن قتله، وأنفذ رأسه إىل 
، وكان نقش خامت « 8»املأمون، وكان ذلك يوم اْلحد لسب ِ بقني من احملرم سنة مثان وتسعني ومائة 

 « .قاصده ال خييب»اْلمني 
 

 املأمون بن الرشيد أبو العباس
ووِل عبد هللا بن هارون املأمون أخو حممد ببغداد يف اليوم الذي قتل فيه أخوه، وابيعه الناس بيعة 

 ، تويف« 9»أم ولد امسها مراجل العامة، وكانت أمه 
__________ 

 ( يف اْلصل: من.1)
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 ( يف اْلصل: هارون.2)
( يف اْلصل: أربعني، وراج ِ أيضا املراج ِ اْلخرى فإهنا تتفق على أن مبلغ عمره سب ِ وأربعون 3)

 وبضعة أشهر.
 ( من الكامل، ويف اْلصل: ثالث وعشرون سنة وشهران.4 -4)
 .433/ 2عقويب ( راج ِ أيضا اتريخ الي5)
 ( أي هارون؛ واْلسلوب ينم عن تعرض العبارة خللل أو فجوة ابلرغم من التحامها يف املنت.6)
 ( ما بني الرقمني موضعه يف اْلصل بياض.7 -7)
 وما بعده. 208و  196/ 10( راج ِ الِطربي 8)
 ها به.، وفيه أهنا ماتت يف نفاس121( يف اْلصل: مراحل، والتصحيح من اتريخ اخللفاء 9)

(2/574) 

 

خارج طرسوس على طريق الروم يف شهر رجب ْلحدى عشرة ليلة خلت منه « 1»املأمون ابلبذندون 
، وَحل إىل طرسوس وصلى عليه أخوه أبو إسحاق املعتصم، ودفن « 2»سنة مثان عشرة ومائتني 

سنة « 4»ين مثان وأربعون سنة وثالثة أشهر، وكانت واليته عشر « 3»بِطرسوس، وكان له يوم مات 
هللا ثقة عبد هللا وبه »وستة أشهر وستة عشر يوما، وكان مولده مبدينة السالم. وكان نقش خاَته 

 « .5« »يؤمن
 

 املعتصم بن الرشيد أبو إسحاق
ووِل حممد بن هارون أبو إسحاق املعتصم أخو املأمون بعد دفن أخيه بِطرسوس، وأمه أم ولد امسها 

« 8»ما ال حيتاج إليه، وضرب أَحد بن حنبل ابلسياط « 7»إجبار  ، فأخذ املعتصم يف« 6»ماردة 
بسر « 10»، حىت بقي الناس يف تلك الفتنة إىل أن مات املعتصم « 9»وقتل أَحد بن نصر اخلزاعي 

ليلة اخلميس لثمان عشرة خلت من شهر ربي ِ اْلول سنة « 11»من أرض القاطول « 10»من رأى 
قيل: لثمان بقني من شهر ربي ِ اْلول، وصلى عليه ابنه الواثق،  ، وقد« 12»سب ِ وعشرين ومائتني 

 يوم تويف سب ِ وأربعون سنة وثالثة عشر يوما، وكانت واليته مثان سنني ومثانية« 13»وكان ]له[ 
__________ 

 كذا.  -( من املراج ِ ومعجم البلدان، ويف اْلصل: ببندر1)
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 .295/ 10( راج ِ أيضا الِطربي 2)
 تل.( يف اْلصل: ق3)
 ( يف اْلصل: عشرون.4)
 « .عبد هللا بن عبد هللا»عن اْلصمعي أن نقش خامت املأمون كان  124( وورد يف اتريخ اخللفاء 5)
 وفيه أهنا كانت أحظى الناس عند الرشيد. 132( راج ِ أيضا اتريخ اخللفاء 6)
 كذا.  -( يف اْلصل: احيار7)
 .472/ 2( راج ِ اتريخ اليعقويب 8)
 .135ففيه أنه قتل يف أايم الواثق، وراج ِ أيضا اتريخ اخللفاء  482/ 2خ اليعقويب ( راج ِ اتري9)
 ( من املراج ِ، ويف اْلصل: بنشر من رائي.10 -10)
 ( من املراج ِ، ويف اْلصل: العاطول.11)
 .356/ 2( راج ِ أيضا مروج الذهب 12)
 ( زيد الستقامة العبارة.13)

(2/575) 

 

 « .مد هلل الذي ليس كمثله شيءاحل»أشهر، وكان نقش خاَته 
 

 الواثق بن املعتصم أبو جعفر
بعد دفن أبيه، وأمه أم ولد تدعى قراطيس  -وأبوه أبو إسحاق املعتصم بن الرشيد -ووِل هارون

، وتويف الواثق يوم اْلربعاء « 2»، وكان للواثق يوم وِل ستة وعشرون سنة وشهران ومثانية أايم « 1»
أشهر « 3»سنة اثنتني وثالثني ومائتني، وكانت واليته مخس سنني وستة لست بقني من ذي احلجة 

وثالثة عشر يوما، وصلى عليه أخوه جعفر املتوكل، وكان مولد الواثق مبدينة السالم، ونقش خاَته 
 « .هللا ثقة الواثق»

 
 املتوكل بن املعتصم أبو الفضل

 «عتصم، وأم املتوكل أم ولد امسها شجاعووِل جعفر بن حممد بن هارون بعد دفن أخيه الواثق بن امل
، فأظهر املتوكل حمبة السنة وامليل إليها وأنكر ما كان « 5»، وكان له يوم وِل مثان وعشرون سنة 
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يفعله أبوه وأخوه يف هذا الشأن، ورف ِ من شأن أهل العلم، ومرهم على أَحد بن نصر؛ فمالت 
لسب ِ خلون من شهر شوال سنة « 6»مس خلون أو قلوب العوام إليه، وقتل املتوكل يوم اْلربعاء خل

ال إله إال »سب ِ وأربعني ومائتني، قتله ابنه املنتصر وهو الذي صلى عليه، وكان نقش خامت املتوكل 
 سنة وشهرين.« 7»مخس عشرة « 7»، وكانت واليته « هللا، املتوكل على هللا

__________ 
 ( من املراج ِ، ويف اْلصل: قراطيش.1)
 .356/ 2أيضا مروج الذهب  ( راج 2ِ)
 ( يف مروج الذهب: تسعة.3)
 ، ويف اْلصل: سجاع.484/ 2( من اتريخ اليعقويب 4)
 .368/ 2( راج ِ أيضا مروج، الذهب 5)
 « .و»( يف اْلصل 6)
 ( يف اْلصل: مخسة عشر.7 -7)

(2/576) 

 

 املنتصر بن املتوكل أبو جعفر
املتوكل بن املعتصم بن الرشيد يف اليوم « 1»ر بن ووِل حممد بن جعفر بن حممد بن هارون املنتص

، « 2»الذي قتل فيه أبوه، وابيعه أخواه املعتز واملؤيد، وكانت أم املنتصر أم ولد يقال هلا حبشية 
« 3»ومات املنتصر بن املتوكل يوم اْلثنني ْلرب ِ خلون من شهر ربي ِ اْلول سنة مثان وأربعني ومائتني 

 « .حممد ابهلل ينتصر»ن املعتصم عمه، وكان نقش خامت املنتصر ، وصلى عليه املستعني ب
 

 املستعني بن املعتصم أبو عبد هللا
ووِل أَحد بن حممد بن هارون، وهو أخو جعفر املتوكل وعم املستنصر ابن املتوكل، وأم املستعني 

ا دخلت سنة املنتصر، فلم« 6»يف اليوم الذي تويف ]فيه[ « 5»، وبوي ِ « 4»امسها خمارق أم ولد 
إحدى ومخسني ومائتني وق ِ بني املعتز واملستعني الفنت الكثرية واملناوشات الشديدة إىل أن خل ِ 

، وذلك يوم اْلربعاء للنصف من احملرم، « 7»املستعني نفسه يف آخر سنة إحدى ومخسني ومائتني 
 « .أَحد بن حممد»وكان نقش خامت املستعني 
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 املعتز بن املتوكل أبو عبد هللا

بن جعفر بن حممد بن حممد ابن هارون، وهو املعتز « 8»وابي ِ الناس بعد خل ِ املستعني نفسه الزبري 
 ، وقتل املعتز يف« 9»بن املتوكل، أمه أم ولد امسها قبيحة 

__________ 
 ( يف اْلصل: وأبو.1)
 .143( راج ِ اتريخ اخللفاء 2)
 .398/ 2( راج ِ أيضا مروج الذهب 3)
 .407/ 2لذهب ( راج ِ مروج ا4)
 ( يف اْلصل: ابي ِ.5)
 ( زيد الستقامة العبارة.6)
 .143( راج ِ أيضا اتريخ اخللفاء 7)
 .144( راج ِ أيضا اتريخ اخللفاء 8)
 ، ويف اْلصل: صبيحة.500/ 2( من اتريخ اخللفاء واتريخ اليعقويب 9)

(2/577) 

 

 « .املعتز ابهلل»شهر رجب سنة مخس ومخسني ومائتني، وكان نقش خاَته 
 

 املهتدي بن الواثق أبو عبد هللا
ووِل حممد بن هارون بن حممد بن هارون وهو املهتدي بن الواثق بن املعتصم بن الرشيد بسر من رأى 

أن قتلوه لثالث « 1»ليومني بقيا من رجب سنة مخس ومخسني ومائتني، وغلب عليه اْلتراك إىل 
، ونقش خامت املهتدي « 2»ت أمه أم ولد عشرة بقيت من رجب سنة ست ومخسني ومائتني، وكان

 « .حممد أمري املؤمنني»
 

 املعتمد بن املتوكل أبو العباس
يف اليوم الذي قتل فيه  -بن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد« 3»ووِل أَحد بن جعفر وهو املعتمد 
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ملوفق وِل عهده أخاه أاب أَحد ا« 3»، فجعل املعتمد « 5»، وأمه أم ولد امسها فتيان « 4»املهتدي 
« 6»يوم اجلمعة الثنيت عشرة خلت من ذي القعدة سنة إحدى وستني ومائتني، فجعل املوفق يبعد 

، وكان للمتوكل ثالثة بنني: أكربهم حممد بن جعفر « 7»وحيجب الناس عن املعتمد واعتل أنه مزحور 
لحة بن جعفر وهو ، واْلصغر ط« 3»وهو املنتصر، واْلوسط منهم أَحد بن جعفر وهو املعتمد 

« 8»لثمان خلون « 8»املوفق أبو أَحد، وتويف أبو أَحد املوفق من علة صعبة كانت به يوم اخلميس 
 من صفر سنة مثان وسبعني ومائتني، وتويف املعتمد ْلحدى عشرة

__________ 
 ( يف اْلصل بياض.1)
 .144كما يف اتريخ اخللفاء   -( تسمى وردة2)
 .146مصحفا، وراج ِ أيضا اتريخ اخللفاء  -مر( وق ِ يف اْلصل: املعت3)
 .507/ 2( راج ِ اتريخ اليعقويب 4)
: 348/ 3، ويف اْلصل: قينان، ويف مسط النجوم 441/ 2( من اتريخ اخللفاء ومروج الذهب 5)

 فينان.
 وهو واضح خِطأه. -( يف اْلصل: يتعد6)
 ( اْلصل ما صورته: فرحّو.7)
 ث بقني.: لثال460/ 2( يف مروج الذهب 8 -8)

(2/578) 

 

 « .2»، وكان له يوم تويف ستون سنة « 1»ليلة بقيت من رجب سنة تس ِ وسبعني ومائتني 
 

 املعتضد بن املوفق بن املتوكل أبو العباس
يف اليوم الذي تويف فيه املعتمد، وكانت  -وهو ابن أيب أَحد املوفق -ووِل أَحد بن طلحة بن جعفر

ببغداد ليلة اْلثنني لثمان بقني من شهر ربي ِ اآلخر سنة تس ِ « 4»ضد ، وتويف املعت« 3»أمه أم ولد 
خلون من مجادى اآلخرة « 6»، وقد قيل: إن املعتضد تويف يوم اْلربعاء خلمس « 5»ومثانني ومائتني 

؛ وقد قيل: غسله أبو عمر حممد بن يوسف بن يعقوب، وصلى عليه « 7»سنة تس ِ ومثانني ومائتني 
 « .املعتز ابهلل»يوم تويف ست وأربعون سنة، وكان نقش خاَته « 8»ه[ أبو يوسف؛ وكان ]ل
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 املكتفي بن املعتضد أبو حممد

، وتويف املكتفي « 9»ووِل علي بن أَحد بن طلحة بن جعفر بعد دفن أبيه، وأمه أم ولد جارية تركية 
ئتني، ليلة خلت من ذي القعدة سنة مخس وتسعني وما« 11»لثالث عشرة « 10»ليلة اْلحد 

 وغسله أبو عمر، وهو الذي صلى عليه، وكان للمكتفي يوم تويف إحدى وثالثون سنة.
__________ 

 .349/ 3( كما يف السمط 1)
 : مثان وأربعون سنة.441/ 2( ويف السمط: أربعون سنة وستة أشهر، ويف مروج الذهب 2)
 .350/ 3كما صرح به يف السمط   -( امسها صواب3)
 تمد.( يف اْلصل: املع4)
 .462/ 2( راج ِ أيضا مروج الذهب 5)
 ( يف اْلصل: مخس.6)
 ( يف اْلصل بياض.7)
 ( زيد الستقامة العبارة.8)
 .151كما يف اتريخ اخللفاء   -( امسها جيجك9)
 .490/ 2خِطأ. وراج ِ أيضا مروج الذهب  -( يف اْلصل: اْلَحد10)
 ( يف اْلصل: عشر.11)

(2/579) 

 

 وفق بن املتوكل أبو الفضلاملقتدر بن املعتضد بن امل
 «ووِل جعفر أخو املكتفي يف اليوم الذي تويف فيه أخوه املكتفي، وأم املقتدر أم ولد يقال هلا: شغب

ومثانني ومائتني، وابي ِ اخلاص لعبد هللا بن املعتز يف شهر ربي ِ « 2»، وكان مولد املقتدر سنة اثنتني 
تدر احلجرية ومجاعة من احلشم وعوام الناس، فركب اْلول سنة ست وتسعني ومائتني، وبقي م ِ املق

« 3»احلسني بن َحدان يف مجاعة معه من اْلعراب وجاء إىل ابب املقتدر مث ذهب قاصدا دار ]ابن[ 
بن أيوب « 4»املعتز وقتل ظاهرا مكشوفا والعباس بن احلسن « 3»املعتز، فحارب أصحاب ]ابن[ 

صحاب ابن املعتز فهزمهم وقبض على عبد هللا بن املعتز، وظفر أب« 3»]ابن[ « 5»وكان كاتب 
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نيام ال حيسبون « 6»املعتز وقتله، واستوى أمر املقتدر، وهدأت أمور الناس وصار الناس كأهنم 
بفتنة، وعمرت والدته احلرمني وأنفقت عليهما يف كل سنة أمواال خِطرية، وكذلك عمرت بيت 

سنة أمواال خِطرية، وارتف ِ أهل العلم يف كل بلد من املقدس، وكانت تنفق عليها وعلى الثغور يف كل 
الدنيا، ورأيت بغداد يف تلك اْلايم أطيب ما كانت وأجلها وأعمرها، مث أانءت أمور املقتدر عليه سنة 

مكانه بعد « 8»عشرة وثالمثائة، واتفق الناس على خلعه فخلعوه، وأقعدوا أخاه القاهر « 7»ست 
قاهر ثالثة أايم كذلك، مث خل ِ القاهر نفسه وابي ِ الناس املقتدر اثنيا، أن خل ِ املقتدر نفسه، فبقي ال

 على املقتدر،« 9»وعمل املقتدر إىل آخر سنة عشرين وثالمثائة، مث اضِطرب اجليش وهيجهم مؤنس 
__________ 

 كما هنا.  152: سغب، ويف اتريخ اخللفاء 501/ 2( يف مروج الذهب 1)
 صل: اثنني.( من اتريخ اخللفاء، ويف اْل2)
 ( زيد وال بد منه.3)
 ( من اتريخ اخللفاء، ويف اْلصل: احلسني.4)
 ( يف اْلصل: كانت.5)
 ( يف اْلصل: فإهنم.6)
 ( يف اْلصل: سنة.7)
 .154( يف اْلصل: القادر، وراج ِ أيضا اتريخ اخللفاء 8)
 ( من اتريخ اخللفاء، ويف اْلصل: يونس.9)

(2/580) 

 

ن القوم، وعليه بردة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فبينا هو واقف ومعه فركب املقتدر بنفسه ليسك
اخللق من اجلند إذ جاءه رجل بربري ال يعرف من هو، فتومهوا أنه يريد أن يسلم عليه، فلما دان منه 

 لثالث بقني من شوال سنة عشرين وثالمثائة.« 1»رماه حبربته فقتله، وذلك يوم الثالاثء 
 

 عتضد أبو العباسالقاهر بن امل
ووِل حممد بن أَحد بن طلحة بن جعفر وهو أخ املقتدر واملكتفي يف اليوم الذي قتل فيه أخوه 

وخل ِ، وتويف القاهر سنة « 4»، مث كحل « 3»الوالية سنة وستة أشهر « 2»املقتدر، وبقي ]يف[ 
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 « .5»اثنتني وعشرين وثالمثائة 
 

 الراضي بن املقتدر أبو العباس
بن جعفر بن أَحد بن طلحة بن جعفر، وهو الراضي بن املقتدر بن املعتضد بن « 6»ووِل حممد 

املوفق بن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد بن املهدي بن املنصور بن حممد بن علي بن عبد هللا بن 
 وعشرين وثالمثائة.« 7»عباس بن عبد املِطلب؛ ومات الراضي يف أول سنة سب ِ 

 
 بن املقتدر« 8»املتقي 

 وِل إبراهيم بن جعفر بن أَحد بن طلحة بن جعفر يف أول سنةو 
__________ 

 ( يف اْلصل: الثالث.1)
 ( زيد الستقامة العبارة.2)
 .513/ 2( راج ِ أيضا مروج الذهب 3)
: قال حممود اْلصبهاين: كان سبب خل ِ القاهر سوء سريته وسفكه 156( يف اتريخ اخللفاء 4)

 لوا عينيه.الدماء، فامتن ِ من اخلل ِ فسم
 .513/ 2( راج ِ أيضا مروج الذهب 5)
 ، ويف اْلصل: أَحد.157واتريخ اخللفاء  519/ 2( من مروج الذهب 6)
 : تس ِ.296/ 2( يف مرآة اجلنان 7)
 كذا.  -( زيد بعده يف اْلصل: املقتدي8)

(2/581) 

 

 « .3»ئة وثالمثا« 2»مخس وثالثني « 2»وثالمثائة، وتويف سنة « 1»اثنتني وثالثني « 1»
 

 املِطي ِ بن املقتدر
وهو ابن املقتدر بعد دفن  -بن جعفر بن حممد بن أَحد بن طلحة بن جعفر« 4»ووِل ]الفضل[ 

خليفة ميوت أو يقتل ال حمالة ْلن له أسوة « 5»املستكفي هو ابق ال أدري ما هللا صان ِ به إال أنه 
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 وهللا أعلم. -« 6»مبن فقدهم 
 

 لوك الراغبنيذكر اخللفاء الراشدين وامل
أخربان عبد هللا بن حممد اْلزدي ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ثنا الوليد بن مسلم ثنا اْلوزاعي 

يكون بعدي »حدثين الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
ملون مبا ال يعلمون ويفعلون خلفاء يعملون مبا يعلمون ويفعلون ما يؤمرون، مث يكون بعدهم خلفاء يع

 « .واتب ِ« 7»ما ال يؤمرون، فمن أنكر عليهم فقد برىء، ولكن من رغب 
« 8»قال أبو حامت: قد ذكران مجل ما حيتاج إليه من احلوادث اليت كانت يف أايم اخللفاء اْلربعة 

غضينا عن ذكر ما لو الراشدين املهديني، وأومأان إىل ذكر من كان بعدهم من بين أمية وبين العباس، وأ
مل يذكر من أخبارهم مل يلتفت الناظر يف كتابنا هذا عليه ْلمعاننا يف ذكرها يف كتاب اخللفاء من بين 

 أمية وبين العباس من
__________ 

 ( يف مرآة اجلنان والشذرات: تس ِ وعشرين.1 -1)
 : سب ِ ومخسني.333/ 2( يف الشذرات 2 -2)
 املتقي.( وبوي ِ املستكفي ابهلل بعد 3)
 ( زيد من اتريخ اخللفاء.4)
 كذا.  -( زيد بعده يف اْلصل: أو5)
وفيه أن ممن مات يف  162كما يف اتريخ اخللفاء   -( مات املِطي ِ طبيعيا يف احملرم سنة أرب ِ وستني6)

 أايم املِطي ِ املسعودي صاحب مروج الذهب وابن حبان صاحب الصحيح.
 صل بياض.، ويف اْل305/ 6( من مسند اْلمام أَحد 7)
 ( يف اْلصل: إال رب ِ.8)

(2/582) 

 

كتبنا. وإان سنذكر بعد هذا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كتاب واحدا واحدا أبنسابم 
وقبائلهم وما يعرف من أنسابم وأوقاهتم، كيال يتعذر على سالك سبيل العلم الوقف على أبنائهم إن 

 عون على ما يقربنا إليه ويزلفنا لديه، إنه جواد كرمي رؤوف رحيم.نسأل هللا ال -أراد هللا ذلك وشاء
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 أول كتاب الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني« 1»
]احلمد هلل رب العاملني، والصالة على حممد خامت النبيني، وعلى « 2»بسم هللا الرَحن الرحيم « 2»

 آله وأزواجه وذريته وأصحابه أمجعني.
 « :3»ان بن أَحد التميمي رضي هللا عنه[ قال أبو حامت حممد بن حب

وعبد الواحد بن غياث « 5»أبو يعلى أَحد بن علي بن املثىن ثنا خلف بن هشام البزار « 4»أخربان 
قاال: ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن عمران بن حضني قال: قال رسول هللا صلى هللا 

 « .يلوهنم« 6»فيهم مث الذين خري أميت القرن الذي بعثت »عليه وسلم: 
 «حممد بن حبان« 7»قال أبو حامت 

 «بن أَحد
التميمي: خري هذه اْلمة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذين صحبوه ونصروه وبذلوا له 

من « 10»أنفسهم وأمواهلم ابتغاء مرضاة هللا من املهاجرين واْلنصار ومن آمن به وصدقه « 9»
 شرة الذين شهد هلمغريهم. فمنهم الع

__________ 
 « .م»( ومن هنا نضيف إىل مراجعنا نسخة ْلصل الكتاب حمتفظة ابستانبول ونرمز إليها حبرف 1)
 ( ليس ما بني الرقمني يف م.2 -2)
 ( زيد ما بني احلاجزين من م.3)
 ( يف م: حدثنا.4)
 ( من هتذيب التهذيب، ويف اْلصل: البزاز.5)
 ث، ويف اْلصل: الذي.( من م ومراج ِ احلدي6)
 ( زيد بعده يف م: رضي هللا عنه.7)
 م ِ سقوطه من م.« حبان»( تقدم ما بني الرقمني يف اْلصل على 8 -8)
 ( سقط من م.9)
 ( من م، ويف اْلصل: صدقهم.10)

(2/583) 
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ب النيب صلى هللا عليه وسلم ابجلنة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وقد ذكرانهم أبايمهم وما جي
يف أخبارهم وما كان يف مددهم من « 2»]يف أجزاء أفردهتا « 1»من الوقوف على أخبارهم فيما قبل 

 « .3»الفتوح[ 
بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن « 4»وطلحة 

وكان يقال له: الفياض أبو حممد، « 6»، وكنيته « 5»غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وهو قرشي 
، لكثرة بذله اْلموال، حلق النيب صلى هللا عليه وسلم ببدر بعد فراغه من بدر، بعثه النيب صلى « 7»

ليتجسس أخبار العري، فضرب له النيب صلى هللا عليه وسلم بسهمه « 8»هللا عليه وسلم إىل حوراء 
ست وثالثني يوم اجلمل لعشر ليال ، ومات سنة « 9»وأجره، قتله مروان بن احلكم بسهم ]رماه[ 

وهو ابن أرب ِ وستني سنة، وقد قيل: يف شهر رجب، وقربه ابلبصرة « 10»خلون من مجادى اْلوىل 
« 12»مالك بن « 11»عماد بن « 11»يزار، وأم طلحة الصعبة بنت عبد هللا بن « 9»]مشهور[ 

 حضرموت.
 بن كالب« 14»بن قصي  بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى« 13»والزبري 

__________ 
 ( من م، ويف اْلصل: قيل.1)
 ( يف م: أفردها.2)
 ( زيد ما بني احلاجزين من م.3)
 واالستيعاب. 152/ 1/ 3( وراج ِ أيضا لعمود نسبه الِطبقات 4)
 ( يف م: قريش.5)
 ( يف م: كنية طلحة.6)
فقال له رسول هللا صلى هللا عليه ( ذكر أهل النسب أن طلحة اشرتى ماال مبوض ِ يقال له بيسان 7)

 راج ِ االستيعاب. -، فسمي طلحة الفياض« ما أنت إال فياض»وسلم؛ 
 كما هنا.  154/ 1/ 3( يف م: حوران، ويف الِطبقات 8)
 ( زيد من م.9)
 : اآلخرة.159/ 1/ 3( من م، ويف اْلصل: اْلول، ويف الِطبقات 10)
  م: عمار، ويف اْلصل بياض.( من م والِطبقات واالستيعاب إال أن يف11 -11)
 ( يف س: من، وعمود نسبها ينتهي إىل حضرموت بن كندة.12)
 .70/ 1/ 3( راج ِ أيضا االستيعاب والِطبقات 13)
 كذا.  -( من م واملرجعني، ويف اْلصل: نصر14)
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(2/584) 

 

هللا ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وهو قرشي، وكنيته أبو عبد 
 « .2»، كان من حواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 1»

بن عبد مناف ]بن « 4»، وأمها هالة بنت وهيب « 3»وأم الزبري صفية بنت عبد املِطلب بن هاشم 
رجب سنة ست وثالثني « 6»، شهد بدرا وهو ابن تس ِ وعشرين سنة، وقتل يف شهر « 5»زهرة[ 

وستون سنة، وأوصى ]إىل[ ابنه « 9»كان له يوم مات أرب ِ ، و « 8»، قتله عمرو بن جرموز « 7»
عبد هللا صبيحة يوم اجلمل فقال: اي بين! ما من عضو مين إال وقد جرح م ِ رسول هللا صلى هللا عليه 

]من أرض بين « 10»وسلم حىت انتهى ذلك إىل فرجي فقتل من آخر يومه، وقربه بوادي السباع 
عشرة من البنني وابنتان: عبد هللا وعاصم وعروة واملنذر ومصعب مشهور يعرف، وللزبري « 5»َتيم[ 

 رملة وخدجية.« : 13»وجعفر، واالبنتان « 12»وعبيدة « 11»وَحزة وخالد وعمرو 
بن عبد مناف بن  -« 14»ويقال: أهيب  -وسعد بن أيب وقاص، وهو سعد بن مالك بن وهيب

 بن مالك بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر
__________ 

 ( راج ِ رواية احلنفي يف الِطبقات.1)
 .53/ 1/ 3( راج ِ ملزيد من التفصيل الِطبقات 2)
 ( يف م: هشام.3)
 ، ويف اْلصل: أهيب.27/ 8( من االستيعاب والِطبقات 4)
 ( زيد من م واملرجعني.5)
 ( سقط من م.6)
 ( من م، ويف اْلصل: ثالثون.7)
 .148اْلخبار الِطوال  ( راج ِ لتفاصيل مقتله8)
 ( من م، ويف اْلصل: أربعة.9)
 .78/ 1/ 3( راج ِ الِطبقات 10)
 ، ويف اْلصل: عمرة.70/ 1/ 3( من م والِطبقات 11)
 ( من م والِطبقات، ويف اْلصل: عبيد.12)
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 ( من م، ويف اْلصل: ابنتان؛ ويف الِطبقات: كان للزبري من الولد أحد عشر ذكرا وتس ِ نسوة.13)
 .97/ 1/ 3يف االستيعاب، وراج ِ أيضا الِطبقات ( كما 14)

(2/585) 

 

 «أمه: َحنة« 1»النضر، وكنيته أبو إسحاق، ]و[ 
، وَحل على أعناق « 3»بنت سفيان بن أمية بن عبد مشس ابن عبد مناف، مات يف قصره ابلعقيق 

ة مثان قيل: سن« 6»ومخسني، وقد « 5»سنة مخس « 1»إىل املدينة ]عشرة أميال[ « 4»الرجال 
، وكان واليها يف أمارة معاوية، وله يوم « 7»بن احلكم « 7»مخسني، وصلى عليه مروان « 1»]و[ 

سنة، وَحل من أوالد « 9»تس ِ عشرة « 9»، وكان قد أسلم وهو ابن « 8»مات أرب ِ وسبعون سنة 
 « .11»عمر وحممد وعامر وموسى ومصعب وعائشة « 10»سعد العلم 

بن « 12»ن نفيل بن عبد العزى بن رابح بن عبد هللا بن قرط ابن رزاح وسعيد بن زيد بن عمرو ب
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، كنيته أبو اْلعور، قدم من احلوراء 

النيب صلى « 14»م ِ طلحة بعد ما انصرف النيب صلى هللا عليه وسلم من بدر، فضرب له « 13»
 وأجره؛ مات سنة إحدى ومخسني وهو ابن بض ِ« 15»بسهمه « 14»هللا عليه وسلم 

__________ 
 ( زيد من م.1)
 ، ويف اْلصل: جهينة.281/ 2( من الِطبقات واتريخ اْلسالم 2)
 ، ويف اْلصل: ابلعتيق.104/ 1/ 3( من م والِطبقات 3)
 .285/ 2( راج ِ أيضا اتريخ اْلسالم 4)
ل الواقدي واملديين ومجاعة كثرية: تويف سنة ( من م، ويف اْلصل: ست؛ ويف اتريخ اْلسالم: قا5)

 مخس ومخسني.
 ( سقط من م.6)
 ( سقط ما بني الرقمني من م.7 -7)
 .105/ 1/ 3( راج ِ لكل ذلك رواية عائشة بنت سعد يف الِطبقات 8)
/ 1/ 3كذا؛ وراج ِ أيضا االستيعاب والِطبقات   -( من م، ويف اْلصل: تسعة تسعة عشر9 -9)

98. 
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 يف م: من. ( زيد بعده10)
( صرح بذا يف اتريخ اْلسالم أيضا؛ وزيد بعده يف اْلصل: أوالد سعد بن أيب وقاص، ومل تكن 11)

 الزايدة يف م فحذفناها.
 ، ويف اْلصل: رابح.275/ 1/ 3( من م واالستيعاب والِطبقات 12)
 ( يف م: احلوران، وراج ِ تعليقنا على هذه الكلمة يف ترمجة طلحة.13)
 ما بني الرقمني من م. ( سقط14 -14)
 ( من م، وموضعه يف اْلصل بياض.15)

(2/586) 

 

؛ أمه فاطمة بنت « 2»ودفن ابملدينة، ودخل قربه سعد بن أيب وقاص وابن عمر « 1»وسبعني سنة 
 خزاعة.« 5»خالد بن « 5»أمية بن خويلد بن « 4»بن « 3»بعجة 

رث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب احلا« 6»وعبد الرَحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد ]بن[ 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، كنيته أبو حممد، وكان امسه يف اجلاهلية عبد عمرو 

« 6»، وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد ]بن[ « 7»فسماه النيب صلى هللا عليه وسلم عبد الرَحن 
ني من خالفة عثمان وهو ابن مخس ، مات لست بق« 8»احلارث بن زهرة بن كالب من املهاجرات 

بنني: حممد وإبراهيم وَحيد « 10»ودفن ابلبقي ِ، ولعبد الرَحن بن عوف عشرة « 9»وسبعني سنة 
الالئي  « 13»واملسور سوى البنات « 12»وعثمان وعمر « 11»وزيد وأبو سلمة ومصعب وسهيل 

 له.« 13»كن 
بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك بن بن هالل بن أهيب « 14»وعامر بن عبد هللا بن اجلراح 

 تويف يف طاعون عمواس ابلشام« 15»النضر، كنيته أبو عبيدة، ]و[ 
__________ 

 .286/ 2كما صرح به يف اتريخ اْلسالم   -( يف قول الواقدي1)
 ( ذكر مثل ذلك يف اتريخ اْلسالم أيضا.2)
 ، ويف اْلصل: نعجة.276/ 1/ 3( من م والِطبقات 3)
 ِطبقات، ويف اْلصل: بنت.( من ال4)
 ( سقط ما بني الرقمني من م.5 -5)
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 .87/ 1/ 3( زيد من االستيعاب والِطبقات 6)
 كما صرح به يف الِطبقات.  -( حني أسلم7)
 ( نص على مهاجرهتا يف االستيعاب فراج ِ ترمجتها فيه.8)
 .96/ 1/ 3( سقط من م، وراج ِ أيضا الِطبقات 9)
 ( من م، ويف اْلصل: عشر.10)
 ، ويف اْلصل: سهل.90/ 1/ 3( من م والِطبقات 11)
 ( من الِطبقات، ويف اْلصل: وم: عمرو.12)
 ( من م، ويف اْلصل: اليت كانت.13 -13)
 297/ 1/ 3( زيد بعده يف اْلصل: بن سعد، ويف م: ربيعة، ومل تكن الزايدة يف الِطبقات 14)

 .445ب قريش فحذفناها، وراج ِ أيضا نس 22/ 2واالستيعاب واتريخ اْلسالم 
 ( زيد من م.15)

(2/587) 

 

، وكان قد شهد بدرا وهو ابن « 1»سنة مثان عشرة يف خالفة عمر وهو ابن مثان ومخسني سنة 
ابن شقيق بن « 3»العزى « 2»إحدى وأربعني سنة، وهو من جلة الصحابة وأمه بنت ]عبد[ 

 سالمان من بين فهر.
__________ 

 .23/ 2( راج ِ اتريخ اْلسالم 1)
 ( زيد من م.2)
أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى بن  -حسب نسب قريش واملراج ِ اْلخرى -( واسم أمه3)

 عامرة ابن عمرية.

(2/588) 

 

 فهارس الكتاب
 فهرس اآلايت القرآنية. -
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 فهرس اْلحاديث النبوية واآلاثر. -
 فهرس املواضي ِ. -

(2/589) 

 

 فهرس اآلايت القرآنية
 رقم اآلية/ الصفحة اآلية/ السورة/

اي  -5 102اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن. )آل عمران(  -
ُهما رِجاالا َكِثرياا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس واِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنها َزْوَجها َوبَ  ثَّ ِمن ْ

اي أَي َُّها الَِّذيَن  -5 1َوِنساءا َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتسائَ ُلوَن ِبِه َواْْلَْرحاَم ِإنَّ اَّللََّ كاَن َعَلْيُكْم رَِقيباا. )النساء( 
يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِِط ِِ اَّللََّ َوَرُسوَلُه آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْوالا َسِديداا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعماَلُكْم وَ 

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر  -5 71/ 70فَ َقْد فاَز فَ ْوزاا َعِظيماا. )اْلحزاب(  ٌد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ حُمَمَّ
تَ ُغوَن َفْضالا مِ  داا يَ ب ْ عاا ُسجَّ نَ ُهْم َتراُهْم رُكَّ ُجوِد ُرََحاُء بَ ي ْ َن اَّللَِّ َوِرْضواانا، ِسيماُهْم يف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُّ

ْْنِيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشِْطَأُه فَآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْسَتوى عَ  لى ُسوِقِه ذِلَك َمثَ ُلُهْم يف الت َّْوراِة َوَمثَ ُلُهْم يف اْْلِ
ُهْم َمْغِفَرةا َوَأْجراا َعِظيماا. يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبُِم اْلُكفَّ  اَر َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلاِت ِمن ْ

 22 42لِيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَ يَِّنٍة َوحَيْىي َمْن َحيَّ َعْن بَ يَِّنٍة. )اْلنفال(  -6 29)الفتح( 

(2/591) 

 

َها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اْْلَْمِر ِمْنُكْم اي أَي ُّ  -اآلية/ السورة/ رقم اآلية/ الصفحة
َوما كاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإذا  -25 59فَِإْن تَنازَْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل. )النساء( 

ا يُباِيُعوَن اَّللََّ َيُد اَّللَِّ فَ ْوَق أَْيِديِهْم  -25 36اْلحزاب( َقَضى اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأْمراا. ) ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ
َوَمْن يُِِط ِِ اَّللََّ  -25 80َمْن يُِِط ِِ الرَُّسوَل فَ َقْد َأطاَع اَّللََّ. )النساء(  -25 10َفَمْن َنَكَث. )الفتح( 

ِإذا ُدُعوا ِإىَل اَّللَِّ َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم  -25 69َن أَنْ َعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم. )النساء( َوالرَُّسوَل فَُأولِئَك َم َِ الَِّذي
نَ ُهْم ...  بَ ي ْ

اتَِّب ِْ ما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َوَأْعِرْض  -26 52/ 51فَُأولِئَك ُهُم اْلفائُِزوَن. )النور( 
مثَّ َجَعْلناَك َعلى َشرِيَعٍة ِمَن اْْلَْمِر فَاتَِّبْعها َوال تَ تَِّب ِْ. )اجلاثية(  -26 106)اْلنعام( َعِن اْلُمْشرِِكنَي. 
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 اي أَي َُّها النَّيبُّ اتَِّق اَّللََّ َوال ُتِِط ِِ اْلكاِفرِيَن ... -26 18
ُهمْ َوَلْوال َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيَك َوَرَْحَُتُه هلََ  -26 2/ 1َخِبرياا. )اْلحزاب(  ْت طائَِفٌة ِمن ْ  مَّ

اي أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِّْغ ما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن مَلْ تَ ْفَعْل َفما بَ لَّْغَت ِرسالََتُه  -26 113. )النساء( 
ان ما ُكْنَت َتْدِري َما وََكذِلَك َأْوَحْينا ِإلَْيَك ُروحاا ِمْن َأْمرِ  -26 67َواَّللَُّ يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس. )املائدة( 

مياُن ... َوما يف اْْلَْرِض. )الشورى(  َأمَلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك أبَِْصحاِب  -26 53/ 52اْلِكتاُب َواَل اْْلِ
 اْلِفيِل.

 38 -)السورة كلها( . )الفيل( 

(2/592) 

 

 -64 5/ 1َخَلَق.... ما مَلْ يَ ْعَلْم. )العلق(  اقْ َرْأ اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي -اآلية/ السورة/ رقم اآلية/ الصفحة
ثُِّر. )املدثر(  -67  -69 214َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اْْلَقْ َرِبنَي. )الشعراء(  -67 -64 1اي أَي َُّها اْلُمدَّ

. )املسد(   5ُعجاٌب. )ص(  َأَجَعَل اآْلهِلََة ِإهلاا واِحداا ِإنَّ هذا َلَشْيءٌ  -70 1تَ بَّْت َيدا َأيب هَلٍَب َوَتبَّ
حم. تَ ْنزِيٌل ِمَن الرََّْحِن الرَِّحيِم ... فَِإْن َأْعَرُضوا فَ ُقْل أَْنَذْرُتُكْم صاِعَقةا  -79 1كهيعص. )مرمي(   -72

ُقْل َتعاَلْوا أَْتُل ما  -88 -87 1طه. )طه(  -86 -85 13/ 1ِمْثَل صاِعَقِة عاٍد َومَثُوَد. )فصلت( 
ْحساِن. )النحل(  -99 151ْم. )اْلنعام( َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيكُ  ِإانَّ  -99 90ِإنَّ اَّللََّ أيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواْْلِ

راا َوَنِذيراا َوداِعياا ِإىَل اَّللَِّ إبِِْذنِِه َوِسراجاا ُمِنرياا. )اْلحزاب(  ُأِذَن  -101 46/ 45َأْرَسْلناَك شاِهداا َوُمَبشِّ
ُمْ  اَّللَُّ َيْصَِطِفي ِمَن  -127 39ظُِلُموا َوِإنَّ اَّللََّ َعلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر. )احلج(  ِللَِّذيَن يُقاتَ ُلوَن أبَِهنَّ

 -149 47ِإْخواانا َعلى ُسُرٍر ُمَتقابِِلنَي. )احلجر(  -147 75اْلَمالِئَكِة ُرُسالا َوِمَن النَّاِس. )احلج( 
ْهِر احْلَراِم ِقتاٍل ِفيِه ُقْل  َقْد  -156 217ِقتاٌل ِفيِه ... َأْكرَبُ ِمَن اْلَقْتِل. )البقرة( َيْسئَ ُلوَنَك َعِن الشَّ

ماِء. )البقرة(  َلِتِهُم الَّيِت كانُوا َعَلْيها.  -157 144نَرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك يف السَّ ُهْم َعْن ِقب ْ ما َوالَّ
اْذَهْب أَْنَت َورَبَُّك َفقاِتال فَ  -157 142ُقْل َّلِلَِّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب. )البقرة(  -157 142)البقرة( 

. )إبراهيم(  -163 24ِإانَّ هاُهنا قاِعُدوَن. )املائدة(  َربِّ ال َتَذْر  -178 36َفَمْن تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِّ
راا. )نوح(   179 26َعَلى اْْلَْرِض ِمَن اْلكاِفرِيَن َدايَّ
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َلْوال ِكتاٌب ِمَن اَّللَِّ  -182 1وَنَك َعِن اْْلَْنفاِل. )اْلنفال( َيْسئَ لُ  -اآلية/ السورة/ رقم اآلية/ الصفحة
ُكْم ... َفُكُلوا ممَّا َغِنْمُتْم َحالالا طَيِّباا. )اْلنفال(  ُتْم َفعاِقُبوا.  -185 69/ 68َسَبَق َلَمسَّ َوِإْن عاقَ ب ْ

الَِّذيَن  -229 169. )آل عمران( َوال حَتَْسنَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ  -228 126)النحل( 
ا ذِلُكُم  -231 174/ 172اْسَتجابُوا َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل ... َواَّللَُّ ُذو َفْضٍل َعِظيٍم. )آل عمران(  ِإمنَّ

ْيِطاُن خُيَوُِّف َأْولِياَءُه. )آل عمران(   5ما َقَِطْعُتْم ِمْن لِيَنٍة َأْو تَ رَْكُتُموها. )احلشر(  -231 175الشَّ
 25وََكَفى اَّللَُّ اْلُمْؤِمِننَي اْلِقتاَل. )اْلحزاب(  -236 2خُيْرِبُوَن بُ ُيوهَتُْم أِبَْيِديِهْم. )احلشر(  -236
يٌل َواَّللَُّ  -266 53َوِإذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمتاعاا َفْسئَ ُلوُهنَّ ِمْن َوراِء ِحجاٍب. )اْلحزاب(  -258 َفَصرْبٌ مجَِ

ْفِك ُعْصَبةٌ  -279 18ِصُفوَن. )يوسف( اْلُمْسَتعاُن َعلى ما تَ   ِإنَّ الَِّذيَن جاُؤ اِبْْلِ
َعِة َأْن يُ ْؤُتوا ُأوِل اْلُقْرىب. )النور(  -279 11. )النور(   -279 22َوال أيََْتِل ُأوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ

َجَرِة. )الفتح(  َلَك فَ ْتحاا. )إىل آخر السورة( . )الفتح(  ِإانَّ فَ َتْحنا -286 18ِإْذ يُباِيُعوَنَك حَتَْت الشَّ
َأِقِم الصَّالَة  -296 64اي َأْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا ... أبَِانَّ ُمْسِلُموَن. )آل عمران(  -286 29/ 1

َوال تَ ْقتُ ُلوا  -310 2/ 1َوْيٌل ِلْلُمَِطفِِّفنَي الَِّذيَن ِإَذا اْكتاُلوا. )املِطففني(  -310 14ِلذِْكِري )طه( 
اي أَي َُّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثى َوَجَعْلناُكْم ُشُعوابا  -320/ 29أَنْ ُفَسُكْم. / )النساء( / 

اْجَعْل لَنا ِإهلاا َكما هَلُْم آهِلٌَة.  -337 13َوقَباِئَل لَِتعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَْتقاُكْم. )احلجرات( 
 360 4ِإْن تَ ُتواب ِإىَل اَّللَِّ فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوبُُكما. )التحرمي(  -347 138راف( )اْلع
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ْنيا َوزِينَ َتها ...  -اآلية/ السورة/ رقم اآلية/ الصفحة اي أَي َُّها النَّيبُّ ُقْل ِْلَْزواِجَك ِإْن ُكْننُتَّ ُترِْدَن احْلَياَة الدُّ
لََقْد اتَب  -365 17مَيُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا. )احلجرات(  -363 29/ 28َعِظيماا. )اْلحزاب( 

وَّاُب الرَِّحيُم. )التوبة(   -376 118/ 117اَّللَُّ َعَلى النَّيبِّ َواْلُمهاِجرِيَن َواْْلَْنصاِر ... ِإنَّ اَّللََّ ُهَو الت َّ
ُهْم ماَت أََبداا َوال تَ ُقْم َعلى َقرْبِِه. َوال تُ  -377 6َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن َأْزواَجُهْم. )النور(  َصلِّ َعلى َأَحٍد ِمن ْ

ى َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى. )اْلعلى(  -383 84)التوبة(  ال  -390 15/ 14َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ
ذُ  -391 95َيْسَتِوي اْلقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمجاِهُدوَن. )النساء(  وا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصلًّى. َواختَِّ

ُقْل اي أَي َُّها اْلكاِفُروَن.  -394 4/ 1ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد. )اْلخالص(  -394 125)البقرة( 
. )البقرة(  -394 6/ 1)الكافرون(  ُْم  -394 158ِإنَّ الصَّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشعائِِر اَّللَِّ ِإنََّك َميٌِّت َوِإهنَّ

َوما َجَعْلنا لَِبَشٍر ِمْن قَ ْبِلَك اخْلُْلَد َأفَِإْن ِمتَّ فَ ُهُم اخْلاِلُدوَن. )اْلنبياء(  -401 30ُتوَن. )الزمر( َميِّ 
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ُتْم َعلى َأْعقاِبُكْم.  -401 34 ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َأفَِإْن ماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلب ْ َوما حُمَمَّ
َوُهَو الَِّذي يُ نَ زُِّل اْلَغْيَث ِمْن  -408 3ِإنَّ شانَِئَك ُهَو اْْلَْبرَتُ. )الكوثر(  -401 144ران( )آل عم

 40َولَيَ ْنُصَرنَّ اَّللَُّ َمْن يَ ْنُصُرُه ِإنَّ اَّللََّ َلَقِويٌّ َعزِيٌز. )احلج(  -425 28بَ ْعِد ما قَ َنُِطوا. )الشورى( 
 3/ 1ِإذا جاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح. )النصر(  -495 3/ 1َر. )الكوثر( ِإانَّ َأْعِطَْيناَك اْلَكْوث َ  -447
مياَن.  -497 8الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدايرِِهْم َوَأْمواهلِِْم. )احلشر(  -495 اَر َواْْلِ َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤا الدَّ

 497 10َنا اْغِفْر لَنا. )احلشر( الَِّذيَن جاُؤ ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن رَب َّ  -497 9)احلشر( 
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اي قَ ْوِم ال  -507 15ََحُْلُه َوِفصالُُه َثالثُوَن َشْهراا. )اْلحقاف(  -اآلية/ السورة/ رقم اآلية/ الصفحة
ُْم ُأِذَن ِللَِّذيَن يُقات َ  -518 89جَيْرَِمنَُّكْم ِشقاِقي َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثُل ما َأصاَب قَ ْوَم نُوٍح. )هود(  ُلوَن أبَِهنَّ

َوما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي َعُضداا. )الكهف(  -518 39ظُِلُموا َوِإنَّ اَّللََّ َعلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر. )احلج( 
يَن لَِيْجِزَي الَّذِ  -540 253َوَلْو شاَء اَّللَُّ َما اقْ تَ تَ ُلوا َولِكنَّ اَّللََّ يَ ْفَعُل ما يُرِيُد. )البقرة(  -525 51

ُْم حُيِْسُنوَن ُصْنعاا.  -540 31َأساُؤا. )النجم(  نْيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم يف احْلَياِة الدُّ
ا يَ ْعَمُل الظَّاِلُموَن. )إبراهيم(  -546 104)الكهف(  َسيَ ْعَلُم  -561 42َوال حَتَْسنَبَّ اَّللََّ غاِفالا َعمَّ
َقِلُبوَن. )الشعراء( الَِّذيَن َظَلمُ  َقَلٍب يَ ن ْ  561 227وا َأيَّ ُمن ْ
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 فهرس اْلحاديث النبوية واآلاثر
أوصيكم بتقوى هللا والسم ِ والِطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم » -احلديث/ صفحة

وعضوا بعدي فسريى اختالفا كثريا. فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين َتسكوا با، 
 -6العرابض  -« . عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت اْلمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

إذا مات اْلنسان انقِط ِ عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتف ِ به، أو ولد صاحل » -24
ة يومكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم كحرم» -28أبو هريرة  -« . يدعو له

هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا؛ أال! ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ 
ابن  -« . ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام الفيل» -28أبو بكرة  -« . من أوعى له منه
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بين هاشم  إن هللا اصِطفى كنانة من ولد إمساعيل، واصِطفى قريشا من كنانة، واصِطفى» -33عباس 
من قريش، واصِطفاين من بين هاشم، فأان سيد ولد آدم وال فخر، وأان أول من تنشق عنه اْلرض، 

 39واثلة بن اْلسق ِ  -« . وأان أول شاف ِ وأول مشف ِ
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إن عبد املِطلب خنت النيب صلى هللا عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة مساه » -احلديث/ صفحة
خرج أبو طالب إىل الشام وخرج معه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم » -58اس ابن عب -« . حممد

فلما أشرفوا على الراهب خرج إليهم، فجعل يتخللهم حىت جاء فأخذ بيد رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم فقال:

 -58 أبو موسى -« . هذا سيد العاملني! هذا رسول رب العاملني! هذا يبعثه هللا رَحة للعاملني! ... 
 سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مىت وجبت لك النبوة؟ قال:» -60 -59

فجئه احلق وهو يف غار حراء، فجاءه » -63أبو هريرة  -« « . بني خلق آدم ونفخ الروح فيه»
امللك فيه فقال: اقْ َرْأ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت ما أان بقارىء. قال فآخذين فغِطين 

جاورت حبراء شهرا، فلما قضيت جواري » -65 -64عائشة  -« . مين اجلهد، مث أرسلين حىت بلغ
نزلت فاستنبِطت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن مييين وعن مشاِل فلم أر أحدا، مث 

نوديت فنظرت إىل السماء فإذا هو فوقي على العرش يف السماء؟ فأخذتين رجفة شديدة، فأتيت 
رْ خدجية فأمرهتم  ثُِّر إىل قوله َفَِطهِّ « فدثروين، مث صبوا علي املاء، وأنزل هللا عز وجل علي اي أَي َُّها اْلُمدَّ

أدعوكم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأين رسول هللا، وأن » -67 -66جابر  -. 
لباطل عن احلق، تؤوين وتنصروين، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر هللا فكذبت رسله واستغنت اب

كنا أثين عشر » -101 -100 99 -98علي بن أيب طالب  -« . وهللا هو الغين احلميد ... 
رجال يف العقبة اْلوىل، فبايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بيعة النساء أن ال يشرك ابهلل 

 شيئا، وال
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 أنيت ببهتان نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا، وال احلديث/ صفحة نسرق، وال نزين، وال نقتل أوالدان، وال
نعصيه يف معروف، فمن وىف فله اجلنة، ومن غشي من ذلك شيئا فأمره إىل هللا، إن شاء عذبه وإن 

إن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم حدث عن ليلة » -106عبادة بن الصامت  -« . شاء غفر له
مضِطج ِ إذ أاتين جربيل فشق ما بني هذه  -يف احلجرورمبا قال  -أسري به قال: بينا أان يف احلِطيم

إىل هذه فاستخرج قليب مث أتيت بِطست من ذهب مملوءة إمياان وحكمة فغسل قليب مث أعيد مث أتيت 
بدابة دون البغل وفوق احلمار، يض ِ خِطوة عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانِطلق يب جربيل حىت 

 -116 115 -114 113 -112س بن مالك أن -« . أتى السماء الدنيا فاستفتح ... 
ابيعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السم ِ والِطاعة يف العسر واليسر، واملكره » -117

واملنشط، وعلى أثرة علينا، وأن ال ننازع اْلمر أهله، وأن نقول ابحلق حيث ما كنا، ال خناف يف هللا 
يت دار هجرتكم أريت سبخة ذات خنل بني أر » -119 -118عبادة بن الصامت  -« . لومة الئم

إين أنزل الليلة على بين النجار » -129 -128 -127عائشة  -« . البتني ومها حراتن ... 
قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم » -140أبو إسحاق  -« . وأخول عبد املِطلب أكرمهم بذلك

عظيم! ّْنى هللا فيه موسى وأغرق فوجد اليهود يصومون عاشوراء فقال هلم: ما هذا؟ قالوا: يوم 
أان أوىل »فرعون فيه وقومه، فصامه موسى شكرا هلل تعاىل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 152ابن عباس  -« . مبوسى وأحق بصيامه منكم، فصامه وأمر بصيامه
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أبو  -« . غفرت لكماعملوا ما شئتم فقد »إن هللا أطل ِ على أهل بدر فقال: » -احلديث/ صفحة
 212جابر بن عبد هللا  -« . من لكعب بن اْلشرف؟ فإنه قد آذى هللا ورسوله» -185هريرة 

دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثالثني صباحا، يدعو » -
ه وسلم أيكل كان رسول هللا صلى هللا علي» -231أنس بن مالك  -« . على رعل وذكوان وعصية

إن مثامة بن » -248 -247 -246سلمان الفارسي  -« . من اهلدية وال أيكل من الصدقة ... 
أبو  -« . أاتل احلنفي أسر فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يعوده يقول: ما عندك اي مثامة؟ ... 

 الرَحن بسم هللا»كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل هرقل ملك الروم: » -268هريرة 
الرحيم، من حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل هرقل ملك الروم، سالم على من اتب ِ اهلدى، 

أما بعد! فإين أدعوك بدعاية اْلسالم، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك هللا أجرك مرتني، فإن توليت فإن 
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 اي َأْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا إىل قوله:« عليك إمث اْلريسني
اي عائشة! إين ذاكر لك أمرا فال أراك أن تعجلي فيه حىت » -295ابن عباس  -« . ُمْسِلُمونَ أبَِانَّ 

آمركم أبرب ِ وأهناكم عن أرب ِ: اْلميان ابهلل، وهل تدرون » -363عائشة  -« . تستأمري أبويك ... 
مضان، وأن تعِطوا ما اْلميان ابهلل؟ قال: شهادة أن ال إله إال هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم ر 

إن » -385ابن عباس  -« . اخلمس من املغنم؛ وأهناكم عن النبيذ يف الدابء والنقري واحلنتم واملزفت
املسلمني بينما هم يف صالة الفجر يوم االثنني وأبو بكر يصلي هلم مل يفجأهم إال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قد كشف سرت حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف يف

(2/600) 

 

احلديث/ صفحة صالهتم، مث تبسم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يريد ان خيرج إىل الصالة وهّم املسلمون أن يفتتنوا يف صالهتم فرحا برسول هللا 

ن أقضوا صالتكم، مث صلى هللا عليه وسلم حني رأوه، فأشار إليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ
 398 -397أنس بن مالك  -« . دخل احلجرة وأرخى السرت بينه وبينهم وتويف يف ذلك اليوم ... 

ذكر وصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هيئته، منِطقه، دخوله، خمرجه، » -400 -399
 -414 413 -412 411 -410احلسن بن علي  -« . جملسه، سريته يف جلسائه، سكوته ... 

 -« . ال تِطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي فإمنا أان عبد فقولوا: عبد هللا ورسوله» -415
أثبت » -454أنس بن مالك  -« . اقتدوا ابللذين من بعدي: أيب بكر وعمر» -420ابن عباس 

 -ْلعِطني الراية» -499سهل بن سعد الساعدي  -« . أحد! فما عليك إال نيب وصديق وشهيدان
 -522سلمة بن اْلكوع  -« . غدا رجل حيبه هللا ورسوله، يفتح هللا عليه ...  -يأخذن الرايةأو ل

يكون بعدي خلفاء يعملون مبا » -553سفينة  -« . اخلالفة بعدي ثالثون سنة، مث يكون ملكا»
 يعلمون ويفعلون ما يؤمرون، مث يكون بعدهم خلفاء يعملون مبا ال يعلمون ويفعلون ما ال يؤمرون،

خري أميت القرن الذي » -582أبو هريرة  -« . فمن أنكر عليهم فقد برىء، ولكن من رغب واتب ِ
 583عمران بن حضني  -« . بعث فيهم مث الذين يلوهنم
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This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 فهرس املواضي ِ
 21كتاب السرية النبوية وأخبار اخللفاء   13ترمجة املؤلف  5املوضوع/ الصفحة بني يدي الكتاب 

ذكر اخلرب الدال على  27ذكر احلث على نشر العلم  23لزوم سنن املصِطفى  ذكر احلث على
ذكر نسب سيد  33ذكر مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  28استحباب حفظ اتريخ احملدثني 

ذكر خروج النيب صلى هللا  39ولد آدم وأول من تنشق اْلرض عنه يوم القيامة صلى هللا عليه وسلم 
ذكر تفضل هللا على رسوله املصِطفى صلى هللا عليه وسلم ابلكرامة والنبوة  58ام عليه وسلم إىل الش

 63ذكر صفة بدء الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  63بني خلق آدم ونفخ الروح فيه 
ذكر  93ذكر عرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه على القبائل  69فشا ذكر اْلسالم مبكة 

 111أول مجعة مجعت ابملدينة  105ْلوىل بيعة العقبة ا
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ذكر بيعة اْلنصار  112املوضوع الصفحة ذكر اْلسراء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة املعراج 
ذكر هجرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل  118ابلعقبة اآلخرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 -151السنة الثانية من اهلجرة  140هللا عليه وسلم املدينة ذكر قدوم النيب صلى  127يثرب 
غزوة  -185ذكر عدد وتسمية من شهد بدرا م ِ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -157غزوة بدر 

غزوة  -216سرية الفردة  -212السنة الثالثة من اهلجرة  211غزوة السويق  -209بين قينقاع 
 -234غزوة بين النضري  -233غزوة الرجي ِ يف صفر  -231السنة الرابعة من اهلجرة  218أحد 

 -241السنة اخلامسة من اهلجرة  239سرية اخلزرج إىل سالم بن أيب احلقيق  -237بدر املوعد 
غزوة اخلندق  -253غزوة املريسي ِ  -251غزوة دومة اجلندل/  -249غزوة ذات الرقاع يف احملرم 

 262غزوة بين قريظة  -254

(2/604) 

 

غزوة احلديبية  -268السنة السادسة من اهلجرة  267سرية عبد هللا بن أنيس  -وع الصفحةاملوض
قتلى املسلمني  -300غزوة خيرب  -292السنة السابعة من اهلجرة  288غزوة ذي قرد  -280
السنة التاسعة من اهلجرة  346املسري إىل هوازن  -315السنة الثامنة من اهلجرة  305خبيرب 
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ذكر وفاة رسول هللا صلى هللا عليه  -384السنة العاشرة من اهلجرة  366وم غزوة الر  -360
استخالف أيب  417أخبار اخللفاء  410ذكر وصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -397وسلم 

استخالف عمر بن اخلِطاب رضي هللا تعاىل عنه  419بكر بن أيب قحافة الصديق رضي هللا عنه 
 -502السنة السادسة والعشرون  -499ن رضي هللا تعاىل عنه استخالف عثمان بن عفا 452

 -505السنة التاسعة والعشرون  -504السنة الثامنة والعشرون  -504السنة السابعة والعشرون 
 507السنة الثالثون 

(2/605) 

 

السنة الثالثة  -510السنة الثانية والثالثون  -508السنة احلادية والثالثون  -املوضوع الصفحة
استخالف علي  512السنة اخلامسة والثالثون  -512السنة الرابعة والثالثون  -511الثالثون و 

السنة السابعة والثالثون  -532السنة السادسة والثالثون  -521بن أيب طالب رضي هللا عنه 
 550السنة اْلربعون  -548السنة التاسعة والثالثون/  -547السنة الثامنة والثالثون/  -538

يزيد بن معاوية أبو خالد  -553بيان أبن من ذكرانهم كانوا خلفاء ومن بعدهم كانوا ملوكا ذكر ال
عبد امللك بن مروان أبو الوليد  -563مروان بن احلكم  -562معاوية بن يزيد أبو ليلى  -555
عمر بن  -565سليمان بن عبد امللك أبو أيوب  -564وليد بن عبد امللك أبو العباس  -563

هشام بن عبد امللك أبو الوليد  -566يزيد بن عبد امللك أبو خالد  -565ز أبو حفص عبد العزي
يزيد بن الوليد بن عبد امللك أبو خالد  -567الوليد بن يزيد بن عبد امللك أبو العباس  -567
568 
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روان مروان بن حممد بن م -568إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك أبو إسحاق  -املوضوع الصفحة
 -571املنصور أبو جعفر أخوه  -570السفاح أبو العباس  -569بن احلكم أبو عبد امللك 

الرشيد بن املهدي أبو  -572اهلادي بن مهدي أبو حممد  -572املهدي بن املنصور أبو عبد هللا 
املعتصم  -574املأمون بن الرشيد أبو العباس  -574اْلمني بن الرشيد أبو عبد هللا  -573جعفر 

املتوكل بن املعتصم أبو الفضل  -576الواثق بن املعتصم أبو جعفر  -575بن الرشيد أبو إسحاق 
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املعتز بن  -577املستعني بن املعتصم أبو عبد هللا  -577املنتصر بن املتوكل أبو جعفر  -576
العباس  املعتمد بن املتوكل أبو -578املهتدي بن الواثق أبو عبد هللا  -577املتوكل أبو عبد هللا 

 -579املكتفي بن املعتضد أبو حممد  -579املعتضد بن املوفق بن املتوكل أبو العباس  -578
 -581القاهر بن املعتضد أبو العباس  -580املقتدر بن املعتضد بن املوفق بن املتوكل أبو الفضل 

 581املتقي بن املقتدر  -581الراضي بن املقتدر أبو العباس 
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أول   -582ذكر اخللفاء الراشدين وامللوك الراغبني  -582املِطي ِ بن املقتدر  -صفحةاملوضوع ال
 591فهرس اآلايت القرآنية  578فهارس الكتاب  583كتاب الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني 

 603فهرس املواضي ِ  597فهرس اْلحاديث النبوية واآلاثر 
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This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com


