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املختصر يف السرية النبوية

L  املقدمة  J
الحمُد هلل رب العالمين، والصالُة والسالُم على سيِِّد المرَسلين ورحمِة 

اهلل للعاَلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيِّبين أجمعين، وبعُد:

فق��د طلب مني اإلخوُة الكرام يف دار المختص��ر تأليَف كتاٍب مخَتَصرٍ 
يرة  نَّة والسِّ ��يرة النََّبوية؛ ليكون ضمن مش��روعهم يف تقريب السُّ جامٍع يف السِّ
النََّبوي��ة لعامة الناس، فاعت��ذرُت منهم يف بداية األمر، وذلك النش��غالي يف 
��يرة النََّبوية ومتطلباتها، ثم عاودوا االتصال بي مرًة  مش��روعي يف خدمة السِّ
ص  أخرى، وبعد إلحاٍح منهم قلُت: س��أنظر يف ذل��ك، وبدأُت بعدها أتفحَّ
رين، فوجدُت  مي��ن والمتأخِّ ��يرة النََّبوي��ة للمتقدِّ كُت��َب المختَصرات يف السِّ
جهوًدا مباركًة َس��َطرها أولئك الك��رام يف مختَصراتهم، وكنُت قد جمعُت 
��يرة  م��ن الفوائ��د والترجيح��ات والتحقيقات يف هذا الِعلم الش��ريف -السِّ
النََّبوي��ة- ما ف��ات أولئك الك��راَم يف مخَتَصراتهم؛ فانش��رح صدري لكتابة 
ى الجزَء الواِحَد، وَشْرطي  ��يرة النََّبوية، وال يتعدَّ مخَتَصر متيٍن جامٍع يف السِّ
يف ه��ذا المختَصر ِذكُر الق��ول الراجح يف الَحَدث الواحد، أو ما أجمع عليه 
��َير والمغازي، وال أذك��ر الخالف إال يف المواض��ع التي وقع فيها  أهُل السِّ
خالٌف قوي، وجمع��ُت بين الروايات إن أمكن الجم��ع، وذكرُت الراِجَح 
يف تواريخ األحداث، وش��رحُت الكلماِت التي تحتاج شرًحا؛ لَيسُهَل على 
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��يرة  الق��ارئ الكريم فهُمها، ومن المعلوم أن التس��اهل يف ذكر أحداث السِّ
النََّبوية جرى عليه العلماء، لكنه بش��روط وليس على إطالقه، كما قال ابن 
ُص  َس��يِّد الناس يف عيون األثر: والذي ذهب إليه كثير من أهل العلم الترخُّ
يف الرقائ��ق، وما ال ُحكَم فيه من أخب��ار المغازي، وما َيجري مجرى ذلك، 

وأنه ُيقَبل فيها ما ال ُيقَبل يف الحالل والحرام؛ لعدِم َتعلُّق األحكام بها)1(. 

وكن��ُت يف بداية األمر عازًما على أالَّ َيكُبَر حج��ُم هذا المخَتَصر، إال 
ا، رأيُت أنه من الظلم  أنني وقفُت على ترجيحات وتحقيقات نفيس��ة جدًّ
َن؛ فَكُبَر حجُم  العلمي أن ُتترَك هذه الترجيحاُت والتحقيقاُت دون أن ُتدوَّ
ه��ذا المخَتَصر قلياًل، وأس��أُل اهللَ  أن يتقبََّل عمل��ي هذا يف تقريب 
��يرة النََّبوي��ة ناصعًة صحيح��ًة ألُمة اإلس��الم، وأن ُيباِرَك في��ه ويجَعَله  السِّ
خالًص��ا لَوْجِهه الكريِم ، وصلَّى اهللُ وس��لَّم وب��ارك على نبيِّنا 

محمد وعلى آله وأصحابِه الطيِّبين الطَّاِهرين.

كتبه: موسى بن راشد العازمي
ليلة األحد

اخلامس عشر من شعبان 1442هـ 
املوافق: السابع والعشرين من مارس 2021م

الكويت حفظها اهلل
mrm3azmi@gmail.com

انظر: عيون األثر )215/1(.  )1(
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L  ريُف J  النََّسُب النَّبويُّ الشَّ
ْب��ِن  َهاِش��ِم  ْب��ِن  ِل��ِب  الُمطَّ َعْب��ِد  ْب��ِن  اهللِ  َعْب��ِد  ْب��ُن  ��ُد  ُمَحمَّ  ه��و 
َة ْبِن َكعِب ْبِن لَؤيِّ ْبِن غالِِب ْبِن ِفْهِر  َعْب��ِد َمَناِف ْبِن ُقَصيِّ ْبِن ِكاَلِب ْبِن ُمرَّ
ْب��ِن َمالِِك ْبِن النَّْضِر ْبِن ِكَناَنَة ْب��ِن ُخَزْيَمَة ْبِن  ُمْدِرَكَة ْبِن إِْلَياَس ْبِن ُمَضَر ْبِن 

نَِزاِر ْبِن َمَعدِّ ْبِن َعْدَناَن.

َس��َب النبويَّ الش��ريَف اإلماُم البخ��اريُّ يف صحيحه)1(،  ذَك��ر هذا النَّ
وه��ذا القدُر ِمن َنَس��به  متَّفق عليه باإلجم��اع، نَقل اإلجماَع 
)2(، والحافُظ ابُن كثير)3(، واإلماُم ابن القيِّم)4(،  على ذلك: اإلماُم الن��وويُّ

وغيُرهم.

قال الحافظ ابن َكثير: وهذا النََّس��ب الذي ُسقناه إلى َعْدَناَن ال ِمْرَيَة فيه 
وال نِزاع، وهو ثابت بالتواُتر واإلجماع)5(.

***

. انظر: صحيح البخاري - كتاب مناقب األنصار - باب: مبعث النبي  )1(
انظر: تهذيب األسماء واللغات )92/1(.   )2(
انظر: الفصول يف سيرة الرسول )ص 34(.   )3(

انظر: زاد المعاد )53/1(.  )4(
انظر: الفصول يف سيرة الرسول )ص 34(.  )5(
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L  1( وَرَضاعه(
 والدة النيب  J

ُولد رس��ول اهلل  يوم االثنين)2( من ش��هر َربيع األول من 
عام الِفيل،  فقد روى اإلمام ُمْس��لم يف صحيحه ع��ن أبي َقَتادة األنصاري 
 قال: إن رس��ول اهلل  ُس��ئَِل عن ص��وم االثنين، فقال 

.)3(» رسول اهلل : »فيه ُولِْدُت، وفيه ُأنِْزَل َعَليَّ

واخُتِل��ف يف تحديد يوم االثنين من ش��هر َربي��ع األول، الذي ُولَِد فيه 
رسول اهلل ؛ فالجمهور على أنه يوُم الثاين عَشر من شهر َربيع 

األول)4(، واقَتَصر عليه ابن إسحاق يف السيرة)5(.

ورَوى اإلم��ام أحم��ُد والتِّرِمذيُّ بس��ند حس��ن عن قيس ب��ن َمْخَرمة 

ُولَِد رسول اهلل  يتيَم األب - كما قال تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾.  )1(
ورَوى اإلمام مس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )1771( )70( عن ابن ش��هاب قال: 

َي أبوه.  وَلَدت آِمنَُة رسوَل اهلل  بعد ما ُتُوفِّ
ق��ال الحاف��ظ ابن كثير يف البداي��ة والنهاي��ة )662/2(: وهذا ما ال خالف في��ه؛ أنه ُولَِد   )2(

 يوم االثنين. 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - كتاب الصيام - رقم الحديث )1162( )198(.  )3(

قال الحاف��ظ ابن كثير يف البداية والنهاية )663/2(: هذا هو المش��هور عند الجمهور،   )4(

واهلل أعلم. 

انظر: سيرة ابن هشام )195/1(.   )5(
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 قال: ُولِْدُت أنا ورسول اهلل  عام الِفيل)1(.

  ورَوى الحاكم يف المس��تدَرك بس��ند حس��ن عن ابن عباس
قال: ُولَِد النبي  عام الفيل)2(.

أرَضَعت آِمَنُة بنُت َوْهٍب وَلَدها رسوَل اهلل  أياًما، وكانت 
قليل��َة اللَبن، ثم َأْرَضَعْته ُثَويبة َمْوالة أبي لَهب، وذلك قبل أن َتْقَدم َحِليمة 

ْعدية. السَّ

 : رَوى الشيخان يف صحيَحيهما عن أم َحبيبة بنت أبي سفيان
ث أنك تري��د أن َتنكِح بنَت أبي  ا ُنحدَّ قال��ت لرس��ول اهلل : إنَّ
س��َلمة! فق��ال رس��ول اهلل : »بنَت ُأمِّ س��لمَة؟« قل��ت: نعم. 
فقال رس��ول اهلل : »لو أنها َل��ْم َتُكْن  َربِيَبتِ��ي)3( يف َحْجِري َما 
َضاَعِة،َأْرَضَعْتنِ��ي َوَأَبا َس��َلَمَة ُثَوْيَبُة،  ��ْت لِي؛ إنه��ا اَلْبَنُة َأِخ��ي م��ن الرَّ  َحلَّ

.)4(» َفاَل َتْعِرْضَن َعَليَّ َبَناتُِكنَّ َواَل َأَخَواتُِكنَّ

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده )رق��م 17891( - والترمذي يف جامعه - رقم الحديث   )1(
)3947( - وقال الترمذي: هذا حديث حس��ن غريب - وذكره اإلمام الذهبي يف السيرة 

النبوية )33/1( وقال: إسناده حسن.
أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4225(.  )2(

الربيب: ابن امرأة الرجل من غيره. انظر: لسان العرب )98/5(.  )3(
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )5101( - ومس��لم يف صحيحه -   )4(

رقم الحديث )1449( )15(.



8 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

L  يف باِدَية بين َسعد  َرَضاعه  J
عدية رسوَل اهلل  يف بادية بني َسعد  ثم َأرَضَعت َحِليمُة السَّ
بن َبكر، وأقام عندها رس��ول اهلل  سنََتين حتى َفَطَمْته، ثم إنها 
َطَلَبت من آِمنََة بنت َوْهب أن َيبَقى عندها رسول اهلل ؛ وذلك 

ا رأت البركات التي ظَهَرت يف غنمها وأرضها. لمَّ

��عدية: فَلم َنَزل َنتعرف من اهلل الزيادة والخير، حتى  قالت َحِليمة السَّ
َمَضت َس��نََتاه وَفَصْلُته)1(، فكان َيِش��بُّ ش��باًبا ال َيِش��بُّه الِغلمان، فلم يبُلغ 

َسنََتيه حتى كان غالًما َجْفًرا)2(.

***
L  الشريف  حادثة َشقِّ َصدره  J

وبينما رس��ول اهلل  َيلعب مع الِغلمان يف بادية بني َسعد، 
إذ ج��اءه جبري��ل  ومعه مَلك آخر، فَش��قَّ عن صدره الش��ريف، 
فقد رَوى اإلمام أحمد يف ُمس��نَده والحاكم يف الُمس��َتدَرك -بس��ند حسن 
��َلمي قال: إن رجاًل س��أل رس��ول اهلل  بالش��واهد- ع��ن ُعتب��ة بن عبٍد السُّ

فَصَلت المرأة وَلَدها: َفَطَمته. انظر: لسان العرب )273/10(.   )1(
اسَتْجَفر الصبي: إذا قوي على األكل. انظر: النهاية )268/1(.  )2(

وأخرج ذلك ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )6335( - وابن إسحاق يف السيرة 
)201/1( وإسناده منقطع، وللقصة شواهد كثيرة ثابتة.
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ُل َشْأنَِك َيا َرُسوَل اهللِ؟ : َكْيَف َكاَن َأوَّ
فقال رسول اهلل : »كانت حاِضَنتي من بني َسعِد بِن بكٍر، 
فانَطَلق��ُت أنا وابٌن لها يف َبْهم)1( لن��ا، ولم نأُخْذ معنا زاًدا، فقلُت: يا أخي، 
ن��ا، فانَطَلق أخي، وَمَكثُت عن��د الَبْهِم، فأقَبَل  اذَه��ْب فْأتَِنا بزاٍد من عند ُأمِّ
َطْيران َأبَيضان كأنَّهما َنْسَران، فقال أحُدهما لصاحبِه: أهو هو؟ قال: نعم، 
ا بطني، ثمَّ اسَتخَرجا  فَأْقَباَل َيبَتِدَرانِي)2( فأَخذانِي فَبَطحانِي إلى اْلَقَفا، فَشقَّ
اه، فَأخَرجا منه عَلقَتْين)3( َس��ْوداَوْين، فق��ال أحُدهما لصاحبِه:  قلبي فَش��قَّ
ِة... ث��مَّ انَطَلقا  بوَّ ُحْص��ُه -يعني ِخْط��ُه-، فحاصه وخَت��م عليه بخاَت��ِم النُّ
��ي)4( فأخبرُتها بالَّذي  وتَركاين، وَفِرْقُت فَرًقا ش��ديًدا، ث��مَّ انَطَلقُت إلى أمِّ
َلقيُته، فأش��َفَقْت عليَّ أن يك��وَن ُألبَِس بي، فقالت: ُأعي��ُذك باهللِ! فَرَحَلْت 
ي)5(  ْح��ِل وَرِكَبْت خلفي، حتَّى بَلْغن��ا إلى أمِّ بعي��ًرا له��ا فَجَعلْتني على الرَّ
َثْتها بالَّذي لقيُت، فلم َيُرْعها)6( ذلك،  ت��ي. وحدَّ ْيُت أمانتي وِذمَّ فقالت: أدَّ

اِم«)7(. وقالت: إنِّي رأيُت خَرج منِّي نوٌر أضاءت منه قصوُر الشَّ

الَبْهم -بفتح الباء وإس��كان الهاء- جمع َبْهمة: وهي ولد الضأن؛ الذكر واألنثى. انظر:   )1(
النهاية )165/1(.

بَدْرُت إلى الشيء: َأسَرْعت. انظر: لسان العرب )340/1(.  )2(
الَعَلقة: الدم الجامد. انظر: جامع األصول )114/10(.  )3(

عدية. هي َحِليمة السَّ  )4(
هي آِمنَة بنت َوْهب.   )5(

فلم َيُرْعها: يعني لم ُيْفِزعها. انظر: النهاية )252/2(.  )6(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )17648( - والحاكم يف المستدرك - رقم   )7(

الحديث )4276( - وذكره اإلمام الذهبي يف السيرة النبوية )52/1( وقال: هو صحيح.
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ورَوى اإلمام مس��لم يف صحيحه ع��ن أنس بن مالك  قال: إن 
رس��ول اهلل  َأَت��اُه ِجْبرِي��ُل  َوُهَو َيْلَعُب َم��َع اْلِغْلَماِن، 
َفَأَخَذُه َفَصَرَعُه، َفَش��قَّ َعْن َقْلبِِه، َفاْس��َتْخَرَج اْلَقْلَب، َفاْس��َتْخَرَج ِمنُْه َعَلَقًة، 
��ْيَطاِن ِمنَْك، ُثمَّ َغَسَلُه فِي َطْسٍت ِمْن َذَهٍب بَِماِء َزْمَزَم،  َفَقاَل: هَذا َحظُّ الشَّ
ِه -َيْعنِي  ُث��مَّ ألََمُه)1( ُث��مَّ َأَعاَدُه فِي َمَكانِ��ِه، َوَجاَء اْلِغْلَماُن َيْس��َعْوَن إَِل��ى ُأمِّ
ْوِن، َقاَل  ًدا َقْد ُقتَِل! َفاْس��َتْقَبُلوُه َوُهَو ُمنَْتِقُع)3( اللَّ ظِْئَرُه-)2( َفَقاُلوا: إِنَّ ُمَحمَّ

َأَنٌس : َوَقْد ُكنُْت َأَرى َأَثَر ذلَِك اْلِمْخَيِط فِي َصْدِرِه)4(.

L   وفاة آِمَنَة بنِت وهٍب ُأمِّ النيب  J
ه آِمَنَة بنت  رَجع رسول اهلل  بعد حادثة َشقِّ الصدر إلى ُأمِّ
َوْهب، فلما بَلغ رس��ول اهلل  من ُعمره المباَرك ِس��تَّ ِسنيَن، 
ه عبد المطَِّلب يف َيْثرَِب، وهي المدينة  ه آِمنَة َتُزور أخوال جدِّ ذَهَبت ب��ه ُأمُّ
َي��ت آِمنَة بن��ت َوْهب يف منطقة  النبوي��ة، ويف طري��ق عودته��م إلى مكة ُتُوفِّ

األَْبواء، وهي بين مكة والمدينة)5(.

ا ألََم��ُه فبفتح الالم وبعدها  قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )187/2(: أمَّ  )1(
همزة، على وزن َضَرَبه ومعناه: جَمَعه وَضمَّ بعَضه على بعض.  

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )187/2(: ظِْئَره: هي بكسر الظاء المعجمة   )2(
بعدها همزة ساكنة: وهي الُمرِضعة. 

منتِقع: متغيِّر. انظر: النهاية )95/5(.   )3(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )162( )261(.  )4(

انظر: سيرة ابن هشام )204/1(.   )5(
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ه  ماتت بين مكة  قال اإلمام اب��ن القيم: وال خالف أن ُأمَّ
والمدين��ة باألْبواء، ُمنَْصَرَفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم َيس��تكِمل 

إذ ذاك َسْبع ِسنِين)1(.

***
L  ِلب ه عبد املطَّ J  َكَفالُة جدِّ

 َكَفال��َة رس��ول اهلل  تولَّ��ى عب��د المطَِّل��ب َج��دُّ النب��ي 
 ،َي��ت آِمنَ��ُة بن��ت َوْه��ب ُأمُّ النب��ي  بعدم��ا ُتُوفِّ
واستمرت َكَفالته لرسول اهلل  َسنََتين، وقَذف اهلل ُحبَّ رسوله 

ه عبد المطَِّلب، حتى ما كان ُيفارقه.  يف قلب جدِّ

رَوى الحاك��م يف الُمس��تدَرك بس��ند حس��ن وصححه ع��ن كِنِْدير بن 
سعيد، عن أبيه، قال: حَجْجُت يف الجاِهِليَِّة، فإذا أنا برجٍل َيُطوُف بالبيِت، 

وهو يرَتِجُز ويقوُل:

إل��يَّ راك��بِ��ي م��ح��م�����������َدا ُردَّ  ربِّ 
ُه إل���يَّ واص���ط���نِ���ْع ِع��ن��ِدي َي���َدا ُردَّ

فقلُت: َمْن هذا؟ قالوا: عبُد المطَِّلِب بُن هاشم، بَعث بابِن ابنِه محمٍد 
يف طَل��ِب إبٍل له، ول��م َيْبَعثه يف حاَجٍة إالَّ َأنَجَح فيه��ا، وقد أبَطأ عليه، فلم 
، لَق��ْد َجِزْعُت عَلْيَك  َيْلَب��ث أن جاَء محمٌد واإلب��ُل، فاعَتنََقه وقال: يا ُبنَيَّ

انظر: زاد المعاد )60/1(.  )1(
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، واهللِ ال َأبَعُثك يف حاجة أبًدا، وال ُتَفاِرُقنِي  َجَزًعا لم َأْجَزعه َعَلى َشْيٍء قطُّ
بعد هذا َأَبًدا)1(.

***
L  ِلب J  وفاة عبد املطَّ

ه عبد  َي ج��دُّ ولم��ا بَل��غ رس��وُل اهلل  ثمانَِي س��نواٍت ُتُوفِّ
ِل��ب، وَقْب��َل وفاته َأوَص��ى ابنَه أبا طال��ب بِحفِظ وَكَفالة رس��ول اهلل  المطَّ
، والس��بب يف اختياره ألبي طالٍب؛ ألنه ش��قيق عبد اهلل والِِد 

. النبي
***

 L  ه أبي طالب J  َكَفالة عمِّ
ُعم��ره  وكان   ، اهلل  رس��ول  َكَفال��َة  طال��ب  أب��و  ��ى  تَولَّ
 ثمانَِي س��نوات، وظلَّت َكَفالُته ورعايُت��ه وحمايُته له إلى أن 
ُبِعَث رس��ول اهلل ، فَحاَطه أَتمَّ ِحَياط��ة، ونصره حين بعثه اهلل 

أَعزَّ نصرٍ. 

ه أبو  فلما بَلغ رس��ول اهلل  ثِْنَتي َعْش��َرَة َس��َنًة خَرج به عمُّ
طالب إلى الشام، وذلك من َتَمام ُلطف أبي طالب برسول اهلل ؛ 

لَعَدم َمن يُقوم به إذا تَركه بمكة.

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4229(.  )1(
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ويف طري��ق هذه الرحلة رآه َبِحيَرى الراه��ب، فَعَرفه بِصفته يف التوراة 
واإلنجي��ل، وَظَه��َرت لَمن كان مع أب��ي طالب من اآليات يف رس��ول اهلل 
 م��ا زاد أبا طالب يف الَوَصاة به والحرص عليه، وأَمر َبِحيَرى 
أب��ا طال��ب أن َيرِجع برس��ول اهلل؛ لئ��الَّ َيراه يهوُد يف الش��ام، 

فَيعرِفوه وَيقُتلوه، فرَجع به إلى مكة)1(.

L  ِحْلَف)2( الُفُضول  شهوُده  J
َشِهد رس��ول اهلل  ِحْلف الُفُضول وهو ابن خمَس َعْشَرَة 
َس��نًة، وسبب َتس��ميتهم هذا الِحْلف بهذا االس��م ما ذَكره ابن إسحاق يف 
س��يرته: َتَداَع��ت قبائل قريش على ِحْل��ف، فاجَتَمع��وا يف دار عبد اهلل بن 
ُجدعان بن عمرٍو؛ لَش��َرفه وِس��نِّه، ف��كان ِحْلُفهم عنده: بنو هاش��م، وبنو 
ة، فتَعاَقدوا  ى، وُزْهرة بن كاَِلب، وَتْيم بن ُمرَّ المطَِّلب، وأَسد بن عبد الُعزَّ
ن دَخلها من  وتَعاَهدوا على أالَّ َيِجُدوا بمكة مظلوًما من أهلها وغيرِهم ممَّ
سائر الناس، إال قاموا معه، وكانوا على َمن َظَلَمه حتى ُتَردَّ عليه َمْظَلَمُته؛ 

ت قريش ذلك الِحْلَف ِحْلَف الُفُضول)3(. فَسمَّ

أخرج قصته  مع َبِحيَرى الراهب: اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث   )1(
ح��ه الحافظ يف اإلصاب��ة )476/1( - والحافظ ابن كثير يف  ��نه - وصحَّ )3948( وحسَّ
الفصول يف س��يرة الرس��ول )49/1-338( - والحاكم يف المس��تدرك - رقم الحديث 

)4275( - واأللباين يف كتابه دفاع عن الحديث النبوي )ص 72-62(.
أص��ل الِحْل��ف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتس��اعد واالتف��اق. انظر: النهاية   )2(

.)407/1(
انظر: سيرة ابن هشام )170/1(.   )3(
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ورَوى ابن إس��حاق يف الس��يرة بس��ند صحيح ُمرَس��ل ع��ن طلحة بن 
هري، قال: قال رسول اهلل : »َلَقْد َشِهْدُت  عبداهلل بن عوف الزُّ
َعِم، وَلو ُأْدَعى  ِفي َداِر َعْبِد اهللِ ْبِن ُجْدَعاَن ِحْلًفا، َما ُأِحبُّ َأنَّ لِي بِِه ُحْمَر النَّ

َجْبُت«)1(. بِِه ِفي اإْلِْساَلم أَلَ

ورَوى اإلم��ام أحم��د يف ُمس��َنده والبخ��اري يف األدب الُمفَرد بَس��َند 
 صحي��ح ع��ن عب��د الرحم��ن ب��ن ع��وف  ق��ال: ق��ال رس��ول اهلل
بِيَن)2( َمَع ُعُموَمتِ��ي، َوَأَنا ُغاَلٌم، َفَما  : »َش��ِهْدُت ِحْلَف اْلُمَطيَّ

َعِم، َوَأنِّي َأْنُكُثه«)3(. ُأِحبُّ َأنَّ لِي ُحْمَر النَّ

***

��ن يف الب��در المنير  أخرج��ه اب��ن إس��حاق يف الس��يرة )171/1( - وأورده اب��ن الملقِّ  )1(
)325/7( وقال: هذا الحديث صحيح - وقال األلباين يف تحقيقه لفقه السيرة للغزالي 
)ص 72(: رواه ابن إس��حاق يف السيرة، وهذا س��ند صحيح لوال أنه مرسل، ولكن له 

شواهد تقويه.
ى رسوُل اهلل  ِحْلَف الُفُضول  قال ابن األثير يف النهاية )408/3(: إنما َس��مَّ  )2(
بالُمَطيَّبِين، مع أنه  لم َيْشَهد ِحْلف الُمَطيَّبين؛ ألنه كان شبيًها به يف التناصح، 

واألخذ للضعيف من القوي، وللغريب من القاطن. 
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )1655( - والبخاري يف األدب المفرد   )3(

- رقم الحديث )441(.
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L  الغَنَم  َِّرْعُي النيب  J
َعِمَل رسوُل اهلل  يف شبابه بَرعي الغنم، وذلك قبل بعثته. 

رَوى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن أب��ي هريرة  عن النبي 
ا إاِلَّ َرَعى اْلَغَنَم«، َفَقاَل أصحابه: َوَأْنَت؟   قال: »َما َبَعَث اهلُل َنبِيًّ

َفَقاَل رس��ول اهلل : »َنَع��ْم، ُكْنُت َأْرَعاَها َعَل��ى َقَراِريَط)1( 
َة«)2(. أِلْهِل َمكَّ

ورَوى اإلم��ام البخ��اري يف األدب الُمف��َرد بس��ند صحيح ع��ن َعْبَدَة 
��اِء، فقال النبي  ب��ن َحْزٍن  ق��ال: َتفاَخَر أهُل اإلب��ل وأصحاب الشَّ
: »ُبِعَث موَسى وهَو راِعي َغَنٍم، وُبِعَث داود وهَو راِعي َغَنٍم، 

وُبِعْثُت أنا، وأنا َأْرَعى غنًما أِلْهِلي بَأْجَياٍد«)3(.

قال الحافظ يف الفتح: قال العلماء: الحكمة يف إلهام األنبياء ِمن َرْعي 
الغنم قبل النبوة:

ُفونه م��ن القيام بأمر - 1 ن بَرْعيها عل��ى ما ُيَكلَّ أن يحُص��ل له��م التمرُّ
تهم. ُأمَّ

القراريط: جمع قيراط، وهو ُجزء من أجزاء الدينار. انظر: النهاية )37/4(.   )1(
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2262(.   )2(

أخرجه البخاري يف كتاب األدب المفرد - رقم الحديث )450(.   )3(
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ل له��م الحلم والش��فقة؛ ألنهم إذا - 2 وألن يف مخالطته��ا م��ا ُيحصِّ
قها يف الَمرعى، وَنْقِلها ِمن  صَبروا على َرعيها، وَجْمعها بع��د تفرُّ
ها ِمن َسُبع وغيره، وَعِلموا اختالَف  َمسَرح إلى َمسَرح، وَدْفِع عدوِّ
قها، مع َضعفها واحتياجها إلى المعاَهدة؛ َألُِفوا  َة تفرُّ طِباعها وِشدَّ
��ة، وعَرفوا اختالف طِباعه��ا وتفاُوَت  من ذلك الصب��َر على األُمَّ
عقوله��ا، فَجَبروا َكْس��َرها، وَرَفقوا بَضعيفها، وأحَس��نُوا التعاُهد 
ة ذلك أس��َهَل مما لو ُكلِّف��وا القياَم  ُلهم لَِمش��قَّ له��ا؛ فيك��ون تحمُّ
بذل��ك ِم��ن أول َوْهلة؛ لَِما يحُص��ُل لهم من التدري��ج على ذلك 

بَرعي الغنم.

ويف ِذْكر النبي  لذلك، بعد أن َعِلم َكْوَنه أكَرَم الخلق - 3
عل��ى اهلل، ما كان عليه من عظي��م التواضع لربه، والتصريح بِمنَّته 
عليه وعلى إخوانه من األنبياء، صلوات اهلل وس��المه عليه وعلى 

سائر األنبياء)1(.
***

انظر: فتح الباري )200/5(.    )1(
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L وزواجه بها  يف جتارة خدجية  خروجه J

ولم��ا بَلغ رس��ول اهلل  خمًس��ا وعش��رين س��نة ِم��ن ُعمره 
المبارك، خرج إلى الشام يف تجارة لخديجة بنت ُخَويلد  مع غالمها 
َمْيَس��رة، فرأى َمْيَس��رُة ما َبَهَره من ش��أنه ، فَرَجع وأخَبر سيدته 
خديجة  بم��ا رأى، فَرِغَبت يف الزواج منه ؛ وذلك لَِما 
َرَج��ت يف ذل��ك من الخير ال��ذي جَمعه اهلل لها، وَفوَق ما َيخُطر ببال بَش��ر، 

فتزوجها رسول اهلل  وله من الُعمر خمٌس وعشرون سنة.

ا تزوجها رسول اهلل ؛  واخُتلف يف ُعمر خديجة   لمَّ
فقيل: أربعون سنة)1(. وقيل: ثماٍن وعشرون سنة)2(، وقيل غيُر ذلك.

والحقُّ أنه ال يثُبُت ش��يء يف ُعمرها  حين تزوجها رسول اهلل 
، وه��ي أول ام��رأة تزوجها رس��ول اهلل ، وأول 
ج عليها غيَرها، وُرِزق منها جميَع أوالده  امرأة ماتت من نس��ائه، ولم يتزوَّ

وبناته، إال إبراهيم؛ فكان من ماِرَيَة الِقبطية.

***
ذكره ابن سعد يف طبقاته )62/1( عن الواقدي.  )1(

ذكره الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4897( عن ابن إسحاق بدون إسناد، ولم   )2(
 ، حين تزوجها رسول اهلل  يذكر ابن إسحاق يف السيرة ُعْمَر خديجة

ولو ذَكره الشَتَهر عنه أيَّما اشتهار؛ لُشْهرة كتابه. 
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L  جتديد بناء الكعبة  J
أرادت قري��ش تجدي��د بن��اء الكعبة؛ وذلك بس��بب الَوَه��ن الذي أصاب 
بناءها، وكان ذلك قبل َبعثة النبي  بخمس سنين، وكان ُعْمر النبي 

 خمًسا وثالثين سنة، وشارك النبيُّ  قومه يف بنائها.

رَوى الش��يخان يف صحيَحيهما عن جابر بن عبد اهلل  قال: إن 
رس��ول اهلل  َكاَن َينُْقُل َمَعُهُم الِحَج��اَرَة لِْلَكْعَبِة، َوَعَلْيِه إَِزاُرُه، 
��ُه : َيا ْبَن َأِخي، َلْو َحَلْلَت إَِزاَرَك َفَجَعْلَتُه َعَلى  َفَقاَل َلُه الَعبَّاُس َعمُّ
ُه، َفَجَعَلُه َعَلى َمنْكِبِِه، َفَس��َقَط َمْغِش��يًّا  َمنْكِبِ��َك ُدوَن اْلِحَج��اَرة! َقاَل: َفَحلَّ

َعَلْيِه. َقاَل: َفَما ُرئَِي َبْعَد َذلَِك اْلَيْوِم ُعْرَياًنا)1(.

ا ُبنَِيِت الَكْعَبُة  ويف رواية أخ��رى يف الصحيحين قال جابر : َلمَّ
  َوَعبَّاٌس َينُْقاَلِن الِحَجاَرَة، َفَقاَل الَعبَّاُس  َُّذَهَب النَّبِي
للنَّبِ��يِّ : اْجَع��ْل إَِزاَرَك  َعَل��ى  َرَقَبتِ��َك)2(، َفَخرَّ إَِل��ى األَْرِض، 

ُه َعَلْيِه)4(. َماِء، َفَقاَل: »َأِرنِي إَِزاِري«، َفَشدَّ َوَطَمَحْت)3( َعْينَاُه إَِلى السَّ

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )364( - ومس��لم يف صحيحه - رقم    )1(
الحديث )340( )77(.

يف رواية اإلمام مسلم: عاتقك.  )2(
قال الحافظ يف الفتح )234/4(: فَطَمَحت -بفتح المهملة والميم-: أي ارتَفَعتا.  )3(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1582( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )340( )76(.
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قال الحافظ يف الفتح: ويف الحديث أنه  كان مصوًنا عما 
ي بَحضرة الناس)1(. ُيستقَبح قبل الَبعثة وبعدها، وفيه النهي عن التعرِّ

***
L  احلَجَر األسود بيده الشريفة  َوْضُع النيب  J

فلما بَلَغت قريٌش يف بناء الكعبة إلى موضع الحَجر األس��ود، تناَزعوا 
فيم��ن َيَضُع��ه، حت��ى كادت أن تش��تعل الح��رب بينهم، فاتفق��وا على أن 
َل  ر اهلل أن يكون أوَّ موا بينهم أوَل َمن يدُخل من باب بني َشيبة، وُيقدِّ ُيحكِّ

. َمن دَخل عليهم من باب بني َشيبة رسوُل اهلل

ده والحاكم يف الُمس��تدَرك بس��ند صحيح  رَوى اإلمام أحمد يف ُمس��نَ
- واللفظ للحاكم - عن عبد اهلل بن الس��ائب قال: إِنَّ ُقَرْيًش��ا اْخَتَلُفوا فِي 
��ُيوِف،  اْلَحَجرِ ِحيَن َأَراُدوا َأْن َيَضُعوُه، َحتَّى َكاَد َأْن َيُكوَن َبْينَُهْم ِقَتاٌل بِالسُّ
َل َرُجٍل َيْدُخُل ِم��َن اْلَباِب، َفَدَخَل َرُس��وُل اهللِ  َفَقاَل��وا: اْجَعُل��وا َبْينَُك��ْم َأوَّ
وَنُه فِ��ي اْلَجاِهِليَِّة اأْلَِميَن،   َفَقاُل��وا: َهَذا اأْلَِميُن! َوَكاُنوا ُيَس��مُّ
ُد، َقْد َرِضينَا بَِك، َفَدَعا بَِثْوٍب َفَبَس��َطُه َوَوَضَع اْلَحَجَر فِيِه،  َفَقاُلوا: َيا ُمَحمَّ
ُثمَّ َقاَل لَِهَذا اْلَبْطِن َولَِهَذا اْلَبْطِن: »لَِيْأُخْذ ُكلُّ َبْطٍن ِمْنُكْم بَِناِحَيٍة ِمَن الثَّْوِب«، 

َفَفَعُلوا، ُثمَّ َرَفُعوُه، َوَأَخَذُه َرُسوُل اهللِ  َفَوَضَعُه بَِيِدِه)2(.

انظر: فتح الباري )25/2(.   )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )15504( - والحاكم يف المستدرك -   )2(

رقم الحديث )1701(.  
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ويف رواية أخرى يف الُمستدَرك ودالئل النبوة للبيهقي بسند حسن عن 
ا َأَراُدوا َأْن َيَضُعوا اْلَحَجَر َتَش��اَجُروا  عليِّ بن أب��ي طالب  قال: َلمَّ
ُل َم��ْن َيْخُرُج)1( ِمْن َهَذا اْلَباِب َفُه��َو َيَضُعُه، َفَخَرَج  فِ��ي َوْضِعِه، َفَقاَلوا: َأوَّ
َرُسوُل اهللِ  ِمْن ِقَبِل َباِب َبنِي َشْيَبَة، َفَأَمَر بَِثْوٍب َفُبِسَط، َفَوَضَع 
اْلَحَج��َر فِي َوَس��طِِه، ُثمَّ َأَمَر َرُجاًل ِمْن ُكلِّ َفْخٍذ ِم��ْن َأْفَخاِذ ُقَرْيٍش َأْن َيْأُخَذ 

بِنَاِحَيِة الثَِّياِب، َفَأَخَذُه َرُسوُل  بَِيِدِه، َفَوَضَعُه)2(.

***
L  قبل الَبعثة  ِحْفُظ اهلِل رسوَله  J

ره من َدَنس  صان اهلل  رس��وله  وَحَماه، وطهَّ
الجاهلي��ة وم��ن كل َعْيب، ومنََحه كلَّ ُخُلق جمي��ل، حتى لم يكن ُيعَرف 
بي��ن قوم��ه إال باألَِمين؛ لَِما ش��اَهدوا من طهارته، وِص��ْدِق حديثه وأمانته 

.

ق��ال اإلم��ام ابن القيم: ثم َحبَّ��َب اهلل إليه الَخْلوة والتعب��د لربه، وكان 
َض��ت إليه األوثان  َيْخُل��و بغار ِح��َراٍء َيتعبَّد فيه الليال��َي ذواِت الَعَدد، وُبغِّ

وِديُن قومه، فلم يكن شيء أبَغَض إليه من ذلك)3(.

يف رواية البيهقي: يدخل.   )1(
أخرج��ه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحدي��ث )1702( - والبيهق��ي يف دالئل النبوة   )2(

.)57/2(
انظر: زاد المعاد )61/1(.   )3(
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L   َمْبَعث النيب  J
��ا بَلغ رس��وُل اهلل  من ُعُم��ره المباَرك أربعين َس��نًة )1(  لمَّ

-على الصحيح - نزل عليه الوحي، وهو يف غار ِحَراٍء.

ُل َما ُبِدَئ  رَوى الشيخان يف صحيَحيهما عن عائشة  َقاَلْت: َأوَّ
الَِحُة فِي النَّْوِم، َفَكاَن اَل  ْؤَيا الصَّ بِِه َرُس��وُل اهللِ  ِمَن اْلَوْحِي الرُّ
ْبِح، ُث��مَّ ُحبَِّب إَِلْيِه اْلَخ��اَلُء)2(، َوَكاَن  َي��َرى ُرْؤَيا إاِلَّ َج��اَءْت ِمْثَل َفَلِق الصُّ
َيالَِي َذَواِت اْلَعَدِد، َقْبَل  َيْخُلو بَِغاِر ِحَراٍء َفَيَتَحنَّ��ُث فِيِه)3( -َوُهَو التََّعبُُّد- اللَّ
ُد لِِمْثِلَها،  ُد لَِذلَِك، ُثمَّ َيْرِجُع إَِلى َخِديَجَة َفَيَتَزوَّ َأْن َينْ��ِزَع)4( إَِلى َأْهِلِه، َوَيَتَزوَّ

  روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه - رقم الحديث )3902( ع��ن ابن عباس  )1(
قال: ُبعث رس��ول اهلل  ألربعين سنة، فمَكث بمكة ثالَث عْشرَة سنة ُيوَحى 

إليه، ثم ُأمر بالهجرة، فهاجر عشَر سنين، ومات وهو ابن ثالث وستين. 
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )81/15(: وهذا الذي ذكرناه أنه ُبعث على 

رأس األربعين سنة، هو الصواب المشهور الذي أطَبق عليه العلماء. 
ق��ال الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )8/3(: وإنما كان  ُيحب الَخالء   )2(
واالنف��راد عن قومه؛ لَِم��ا َيَراهم عليه من الضالل المبين؛ من عبادة األوثان، والس��جود 

لألصنام، وَقِوَيت محبَّته للَخلوة عند مقاربة إيحاء اهلل إليه صلوات اهلل وسالمه عليه.  
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )171/2(: التحنُّ��ث -بالحاء المهملة-   )3(
��ره بالتعبُّد، وهو تفس��ير صحي��ح، وأصل الِحنْث: اإلث��م، فمعنى َيتَحنَّ��ث: َيتَجنَّب  فسَّ

اإلثم؛ فإنه بعبادته َيمنَع َنْفَسه من الِحنْث. 
قال الحافظ يف الفتح )34/1(: َينِْزع -بكسر الزاي- أي: َيرِجع، وزًنا ومعنًى.  )4(

ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )4923(: َيرِجع. 
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َحتَّى َجاَءُه اْلَحقُّ َوُهَو فِي َغاِر ِحَراٍء، َفَجاَءُه اْلَمَلُك، َفَقاَل: »اْقَرْأ« َقاَل: »َما 
نِي)1( َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي اْلَجْهَد، ُثمَّ َأْرَس��َلنِي،  َأَن��ا بَِقاِرٍئ« َق��اَل: »َفَأَخَذنِي َفَغطَّ
��ى َبَلَغ ِمنِّي  انَِيَة َحتَّ نِي الثَّ َفَق��اَل: اْق��َرْأ، ُقْلُت: َما َأَنا بَِق��اِرٍئ، َفَأَخَذنِ��ي َفَغطَّ
نِي  اْلَجْهَد، ُثمَّ َأْرَس��َلنِي، َفَقاَل: اْق��َرْأ، َفُقْلُت: َما َأَنا بَِق��اِرٍئ، َفَأَخَذنِي َفَغطَّ

الَِثَة، ُثمَّ َأْرَسَلنِي َفَقاَل: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   الثَّ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴾)2(، َفَرَجَع بَِها 
َرُس��وُل اهللِ  َيْرُجُف ُفَؤاُدُه، َفَدَخَل َعَل��ى َخِديَجَة بِنِْت ُخَوْيِلٍد 
ْوُع، َفَقاَل  ُلوُه َحتَّى َذَهَب َعنُْه الرَّ ُلونِي« َفَزمَّ ُلونِي)3( َزمِّ  َفَق��اَل: »َزمِّ
لَِخِديَجَة َوَأْخَبَرَها اْلَخَبَر، َفَقاَل: »َلَقْد َخِشيُت َعَلى َنْفِسي«، َفَقاَلْت َخِديَجُة 
 ، ِحَم، َوَتْحِمُل اْلَكلَّ ، َواهللِ َما ُيْخِزيَك اهللُ َأَبًدا؛ إِنََّك َلَتِصُل الرَّ : َكالَّ

ْيَف، َوُتِعيُن َعَلى َنَوائِِب اْلَحِق)4(. َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوَم، َوَتْقرِي الضَّ

***
يف رواية ابن إسحاق يف السيرة )273/1(: فَغتَّني.  )1(

ق��ال ابن األثي��ر يف النهاي��ة )308/3(: الَغتُّ والَغطُّ س��واٌء، كأن��ه أراد: عَصَرين عصًرا 
شديًدا حتى وجدُت منه المشقة، كما يجد َمن ُيغَمس يف الماء قهًرا.

سورة العلق - اآليات )1 - 5(.   )2(
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )172/2(: هذا دليل صريح يف أن أول ما 
نزل من القرآن ﴿چ﴾، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف.

لوين: يعني: غطُّوين. انظر: النهاية )283/2(.  زمِّ  )3(
أخرج��ه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(

الحديث )160( )252(.
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L  ُفُتور الوحي)1( ونزوله مرة ثانية  J
فَتر الوحي عن رسول اهلل  بعد أول مرة ِمن نزول جبريل 
 عل��ى رس��ول اهلل ، والحكم��ة م��ن ذلك: لَيش��تاَق 

رسول اهلل  إليه مرة أخرى.

  رَوى اإلمام أحمد يف ُمسَنده بسند حسن عن جابر بن عبد اهلل
ِل َأْمرِِه، وُحبَِّب إليه  قال: ُحبَِس الوحُي عن رس��وِل اهللِ  يف أوَّ
الَخ��اَلُء، فَجَعَل َيخُلو يف ِحراٍء، فَبينَما هو ُمقبِ��ٌل ِمن ِحراٍء: »إَِذا َأَنا بِحسٍّ 
 ، ِمن َفْوِقي، فَرَفْعُت َرْأسي، فإذا الذي َأَتانِي بِحراٍء َفوَق َرْأسي على ُكْرسيٍّ
ًعا فقلُت:  ا َأَفْقُت أَتْيُت َأْهِلي ُمس��رِ ا َرأيُته ُجئِْثُت)2( َعَلى األْرِض، فلمَّ فلمَّ

)3( ے ے ۓ ۓ  ڭ 
َدثُِّرونِي، َدثُِّرونِ��ي، فأتاين ِجبريُل فقال: ﴿ھ ھ

ق��ال الحافظ يف الفتح )40/1(: فتور الوحي: عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك   )1(
وع، وليحصل له التشوق إلى العود. ليذهب ما كان رسول اهلل  وجده من الرَّ
ويف صحيح البخاري رقم الحديث )3238(: "َفُجئِْثُت ِمْنُه، َحتَّى َهَوْيُت إَِلى اأَلْرِض".  )2(

ويف مصنف ابن أبي شيبة رقم الحديث )37713(: "ُجثِْثُت إلى األرض".
��ره  قال الحافظ يف الفتح )743/9(: ذَكر ِعَياض أنه وقع للقابِِس��يِّ بالمهملة، قال: وفسَّ

ب�)َأسَرْعت( قال: وال يصح مع قوله: "حتى َهَوْيت" أي: َسَقطُت من الفزع. 
قلت )القائل ابن حجر(: معناها إن كانت محفوظة: س��قطت على وجهي حتى صرُت 

كمن ُحثَِي عليه التراب. 
ق��ال اإلم��ام القرطب��ي يف تفس��يره )357/21(: مالطف��ة يف الخط��اب م��ن الكريم إلى   )3(
الحبيب؛ إذ ناداه بحاله، وَعبَّر عنه بصفته، ولم يقل: يا محمد، ويا فالن؛ ليستشعر اللِّين 

والمالطفة من ربه. 
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ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾« )1(.

ورَوى الش��يخان يف صحيَحيهم��ا واإلمام أحمد يف ُمس��َنده -واللفظ 
ألحمد- عن أبي س��لمة بن عب��د الرحمن قال: أخب��رين جابر بن عبد اهلل 
 أنه س��مع رس��ول اهلل  يق��ول: »ثم َفَت��َر الَوْحُي َعنِّي 
��َماِء، َفَرَفْعُت َبَص��ِري ِقَبَل  َفْت��َرًة، َفبْيَنا أَنا َأْمِش��ي َس��ِمْعُت َصْوًت��ا ِمَن السَّ
��َماِء  ��َماِء، َفإَِذا الَمَلُك الذي َجاَءنِي بِحَراٍء َقاِعٌد عَلى ُكْرِس��يٍّ بْيَن السَّ السَّ
��ى َهَوْيُت إلى اأَلْرِض، َفِجْئ��ُت أْهِلي، َفُقلُت:  واأَلْرِض، َفُجئِْث��ُت منه حتَّ

ُلونِي، فأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى: ﴿ھ ھ ے ے  ُلونِي! َفَزمَّ ُلونِي! َزمِّ ُلونِي! َزمِّ َزمِّ
ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ ُثمَّ َحِمَي الَوْحُي َبعُد 

وَتَتاَبع«)2(.

قال الحافظ ابن كثير: ثم أَمر اهللُ رس��وَله  يف هذه اآلية)3( 
ر  عن ساق التكليف،  أن ُينِذَر قومه، وَيدعَوهم إلى اهلل؛ فَشمَّ
وقام يف طاعة اهلل سبحانه أَتمَّ قيام، َيدعو إلى اهللِ سبحانه الكبيَر والصغيَر، 

والُحرَّ والعبد، والرجال والنساء، واألسود واألحمر)4(. 

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )15033(.   )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه- رقم الحديث )4( - ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث   )2(

)161( )255( - واإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14483(.
هي قوله تعالى يف سورة المدثر: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾.   )3(

انظر: كالم الحافظ ابن كثير يف الفصول يف سيرة الرسول )ص 55(.  )4(
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وذلك لعالمية رس��الته  كما قال تعالى: ﴿ۀ ہ 
 ،)1(﴾ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

وكما قال: ﴿ک ک گ گ گ گ ﴾)2(.

L  أقسام الدعوة  J
تنقسم الدعوة يف حياة الرسول  إىل قسمني: �

* مدنية.  * مكية.   

واملكية تنقسم إىل قسمني:  �

ية: واستمرت ثالث سنوات. * ِسرِّ

* وَجهرية: باللس��ان فقط دون قتال، وكانت من بداية الس��نة الرابعة 
للَبعثة حتى الهجرة إلى المدينة.

***

سورة سبأ - آية )28(.    )1(
سورة األنبياء - آية )107(.  )2(
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L )1(يَّة رِّ J  الدعوة السِّ
ا من َيثِ��ق به؛ فأخَب��ر زوجته  ب��دأ رس��ول اهلل  يدعو س��رًّ
خديجة بنت ُخويل��د  وبناتِه، وعليَّ بن أبي طالب  وكان 

 . ومواله زيَد بَن حارثة ، يف ِحجر النبي

يق ، ودخل يف  دِّ وأوُل َم��ن آَمن به من خارج بيت��ه أبو بكر الصِّ
دين اهلل يف هذه الفترة المتقدمة من الدعوة َمن ش��َرح اهلل صدره لإلس��الم، 

. فأسَلم عدد قليل من األوائل من الصحابة الكرام

ا، وكان رسول اهلل  َيجتمع بهم وُيرِشدهم  أسَلَم هؤالء ِسرًّ
ية، وكان الوحي قد  ين متخفًيا؛ ألن الدعوة كانت ال تزال فردية وِسرِّ إلى الدِّ
تتاَبع وَحِمَي نزوُله بعد نزول أوائل س��ورة المدثِّر، وبدأ الناس َيتس��اَمعون 

اُء. ية الفقراُء واألَِرقَّ رِّ بدعوة اإلسالم، فدَخل فيه يف هذه الفترة السِّ

***
قلت: األدلة على أن الدعوة كانت يف بدايتها سريًة كثيرٌة، أذكر منها:  )1(

1- قال ابن إس��حاق يف السيرة )280/1(: جعل رسول اهلل  َيذكر ما أنعم 
ا إلى َمن يطمئن إليه من أهله. اهلل به عليه وعلى العباد به من النُُّبوة سرًّ

َلِميِّ  2- وروى اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )832( عن َعْمرِو ْبِن َعَبَسَة السُّ
ُهْم َلْيُس��وا  ، ق��ال: ُكنُْت َوَأَن��ا فِي اْلَجاِهِليَِّة َأُظ��نُّ َأنَّ النَّاَس َعَلى َضاَلَلٍة، َوَأنَّ
َة ُيْخبُِر َأْخَباًرا، َفَقَعْدُت َعَلى  َعَلى َشْيٍء، َوُهْم َيْعُبُدوَن اأْلَْوَثاَن، َفَسِمْعُت بَِرُجٍل بَِمكَّ

َراِحَلتِي، َفَقِدْمُت َعَلْيِه، َفإَِذا َرُسوُل اهللِ  ُمْسَتْخِفًيا.
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L  أول دم ُأهِريق يف اإلسالم  J
َعاب)2(  وا)1( ذهبوا إلى الشِّ كان أصحاب رسول اهلل  إذا َصلَّ
فاس��َتْخَفوا بَصالتهم من قومهم، فبينما سعد بن أبي وقاص  يف نفر 
من أصحاب رس��ول اهلل  يف ِش��ْعب من ِش��َعاب مكة، إذ ظَهر 
��ون، فناَكُروهم وعاب��وا عليهم ما  عليه��م نف��ر من المش��ركين، وه��م ُيصلُّ
َيصنَعون حتى قاتلوهم، فَضَرب س��عُد بن أبي وقاص  يومئذ رجاًل 

ه، فكان أوَل دم ُهريق يف اإلسالم)4(. من المشركين بَلْحِي)3( بعير فَشجَّ

ورَوى اإلم��ام الترم��ذي يف جامع��ه بس��ند صحيح عن س��عد بن أبي 
وقاص  قال: إين ألوُل َرُجٍل أهَراق َدًما يف سبيل اهلل)5(.

ل��م تكن الصالة فرًض��ا قبل اإلس��راء والمعراج، وإنم��ا كانت على االس��تحباب، ولم   )1(
ُتفرض الصالة إال يف اإلسراء والمعراج.

قال الحافظ يف الفتح )675/9(: كان رس��ول اهلل  قبل اإلسراء ُيصلي َقْطًعا، 
وكذلك أصحابه، ولكن اخُتِلف: هل افُترض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات 
أم ال؟ فيصح على هذا قول من قال: إن الفرض أواًل كان صالًة قبل طلوع الشمس وصالًة 

ة فيه قوله تعالى: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴾. قبل غروبها، والُحجَّ
��ْعب -بكسر الش��ين-: ما انَفَرج بين جَبَلين، وقيل: هو الطريق يف الجبل، والجمع:  الشِّ  )2(

ِشعاب. انظر: لسان العرب )128/7(.
اللَّْحيان: العظمان اللذان فيهما األسنان من داخل الفم. انظر: لسان العرب )259/12(.  )3(

انظر: سيرة ابن هشام )300/1(.  )4(
أخرجه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )2522(.  )5(
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َتراَمت ه��ذه األنباء إلى قريش فَل��م ُتِعْرها اهتماًما، ولعلها َحِس��َبت 
يَّانِين الذين َيتكلم��ون يف األلوهية  محم��ًدا  أح��د أولئ��ك الدَّ
ْلت، وُقسُّ بن س��اعدة، وزيد بن  وحقوقه��ا، كم��ا صنَع ُأَميَُّة بن أب��ي الصَّ
َس��ت)1( ِخيَفًة م��ن ُذيوع خبره  عم��رو بن ُنَفيل، وأش��باههم، إال أنها توجَّ

وامتداد َأثره، أَخَذت ُتراقب على األيام َمصيَره ودعوته)2(.

ية فردية، وخالل هذه الفترة  ت ثالث ِس��نين والدعوة ال َتزال ِس��رِّ مرَّ
نت جماعة من المؤمنين تقوم على األُُخوة والتعاون وتبليغ الرس��الة  تكوَّ
وتمكينه��ا من مقامها، ثم نزل الوحي على رس��ول اهلل  يأمره 

بإعالن الدعوة.

***
L  ْدُع بالدعوة J  الصَّ

ث��م نزل على رس��ول اهلل  قوُل��ه تعالى: ﴿ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک ﴾)3(، ون��زل عليه  قوله تعالى: ﴿ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾)4(.

الَوْجس: الصوت الخفي. انظر: النهاية )137/5(.  )1(
انظر: فقه السيرة )ص 96( للشيخ محمد الغزالي.  )2(

سورة الشعراء - اآليات )214 - 216(.    )3(
سورة الحجر - آية )94(.  )4(
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ق��ال اإلم��ام ابن القيم: ث��م نَزل علي��ه : ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾)1(، فأعلن  بالدعوة وجاَهر قوَمه)2(.

وقال الحافظ ابن كثير: ولم يُكن يف بني هاشم إذ ذاك أشدُّ إيماًنا وإيقاًنا 
وتصديًقا لرس��وله  ِمن عليٍّ ؛ ولهذا بَدَرهم إلى التزام 
م��ا َطَلب منهم رس��وُل اهلل ، ث��م كان بعَد ه��ذا -واهلل أعلم- 
َفا، وإنذاره لبطون قريش عموًما وخصوًصا،  دعاؤه الناَس َجْهرًة على الصَّ
ى ِمن أعمامه وعماته وبناته؛ لُينبَِّه باألدنى على األعلى،  ى َمن َسمَّ حتى َسمَّ

أي: إنما أنا نذير، واهلل َيهدي َمن يشاء إلى صراط مستقيم)3(.

ورَوى الش��يخان يف صحيَحيهم��ا -واللفظ لمس��لم- عن ابن عباس 
ا نَزَل��ت هذه اآلي��ة: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾)4(،    ق��ال: لمَّ
﴿وَرْهَط��َك ِمْنُه��ُم الُمْخَلِصيَن﴾)5(، َخَرَج َرس��وُل اهللِ  حتَّى 

َفا، َفَهَتَف)6(: »يا َصَباَحاه!« َفقالوا: َمن َهَذا الذي َيهتُِف؟  َصِعَد الصَّ

سورة الحجر - آية )94(.  )1(
انظر: زاد المعاد )72/1(.  )2(

انظر: تفسير ابن كثير )170/6(.    )3(
سورة الشعراء - آية )214(.  )4(

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )69/3(: قوله: ﴿وَرْهَطك منهم الُمْخَلِصين﴾:   )5(
كان قرآًنا ُأنِزل، ثم ُنِسَخت تالوته، ولم تقع هذه الزيادة يف روايات البخاري.

قلت: بل وقعت هذه الزيادة بحروفها يف صحيح البخاري رقم الحديث )4971(.
هَتف: ناَدى. انظر: النهاية )211/5( - ويف رواية اإلمام البخاري: فجعل ُينادي.  )6(
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��ٌد، َفاْجَتَمُع��وا إَِلْيِه، فقال: »َي��ا َبنِي ُفاَلٍن، َي��ا َبنِي ُفاَلٍن،  فقال��وا: ُمَحمَّ
ِلِب« َفاْجَتَمُع��وا إَلْيِه،  َي��ا َبنِ��ي ُفاَلٍن، َيا َبنِ��ي َعْبِد َمَناٍف، َي��ا َبنِي َعْب��ِد اْلُمطَّ
َفق��اَل: »َأَرَأْيَتُكْم َلو أْخَبْرُتُكْم أنَّ َخْياًل َتْخُرُج بَس��ْفِح)1(هذا الَجَبِل، أُكْنُتْم 
 : ْبنَا َعَلْيَك َكِذًبا، قال رس��ول اهلل ؟« قالوا)2(: ما َجرَّ ِق��يَّ ُمَصدِّ

»فإنِّي َنِذيٌر َلُكْم بْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد«)3(.

ورَوى الشيخان يف صحيَحيهما عن أبي هريرة  قال: قام رسول 
 اهلل  حي��ن أن��زل اهلل: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾)4(، قال: 
»يا َمْعَش��َر ُقَرْيٍش، اْشَتُروا أْنُفَس��ُكْم، ال ُأْغنِي َعْنُكْم ِمَن اهللِ شيًئا، يا َبنِي عبِد 
ِلِب، ال ُأْغنِي َعْنَك  َمَناٍف، ال ُأْغنِي َعْنُكْم ِمَن اهللِ شيًئا، يا َعبَّاُس بَن عبِد الُمطَّ
َة َرسوِل اهللِ، ال ُأْغنِي َعْنِك ِمَن اهللِ شيًئا، وَيا َفاِطَمُة  ُة َعمَّ ِمَن اهللِ شيًئا، وَيا َصِفيَّ

ٍد، َسِلينِي ما ِشْئِت ِمن َمالِي، ال ُأْغنِي َعْنِك ِمَن اهللِ شيًئا«)5(. بْنَت ُمَحمَّ

أوَضح رس��ول اهلل  أِلقرب الناس إليه أن التصديق بهذه 
َلة بينه وبينهم، وأن َعَصبي��ة القرابة التي يقوم عليها  الرس��الة هو حياة الصِّ

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )69/3(: سفح الجبل -بفتح السين-: هو أسَفُله.  )1(
زاد اإلمام البخاري يف صحيحه بعد )قالوا(: نعم.   )2(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4971( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(
الحديث )208(.

سورة الشعراء - آية )214(.  )4(
أخرج��ه البخاري يف صحيحه -رق��م الحديث )4771( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(

الحديث )206(.
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العرب ذابت يف حرارة هذا اإلنذار اآلتي من اهلل)1(.

***
L   ِحاية أبي طالب ابَن أخيه  J

قال ابن إسحاق: فلما باَدى)2( رسوُل اهلل  قوَمه باإلسالم، 
وا عليه، حتى ذَكر آلهتهم  وصَدع به كما أمره اهلل، لم َيبُعْد منه قوُمه ولم يردُّ
وعاَبه��ا، فلما فعل ذلك أعَظموه وناَكروه، وأجَمعوا ِخالَفه وَعداوَته، إال 
َمن َعَصم اهلل تعالى منهم باإلسالم، وهم قليل ُمسَتْخُفون، وَحِدَب)3( على 
ه أبو طالب ومنََعه وقام دوَنه، ومضى رس��ول  رس��ول اهلل  عمُّ

ه عنه شيء)4(. اهلل  على أمر اهلل ُمظِهًرا أِلمره، ال يردُّ

ه  قال الحاف��ظ ابن كثير: وصان اهللُ رس��وله  وَحَماه بعمِّ
أبي طالب؛ ألنه كان ش��ريًفا ُمطاًعا فيهم نبياًل بينهم، ال َيتجاَس��رون على 
مفاجأت��ه بش��يء يف أمر محم��د ؛ لَِما َيعلمون ِم��ن َمَحبَّته له، 

وكان من حكمة اهلل بقاؤه على دينهم؛ لَِما يف ذلك من المصلحة)5(.

***
انظر: فقه السيرة )ص 97( للشيخ محمد الغزالي.   )1(
باَدى: يعني جاَهر. انظر: لسان العرب )347/1(.   )2(

َحِدب فالن على فالن: َتعطَّف وحنا عليه. انظر: لسان العرب )74/3(.  )3(
انظر: سيرة ابن هشام )300/1 - 301(.  )4(

انظر: الفصول يف سيرة الرسول )ص 57(.  )5(
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L  موقف أبي هلب وزوجته من الدعوة  J
كان موق��ف أبي لهب وزوجته ُأمِّ َجميل َأْرَوى بنت َحرب، من دعوة 
  العداوَة أَبَد الدهر؛ فإنه لما دعا رسول اهلل  النبي
ه أبو لهب فقال: َتبًّا لك سائر اليوم، ألَِهذا  َفا، قام عمُّ الناس على جبل الصَّ

جَمْعَتن��ا؟! فنََزَل��ت في��ه: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ ﴾)1(.

ق��ال الحاف��ظ اب��ن كثير: فأب��و لهب هذا ه��و أحد أعمام رس��ول اهلل 
ى بن عبد المطَِّلب، وكنيته أبو ُعْتبة، وإنما  ، واسمه عبد الُعزَّ
  ي أبا لهب؛ إلشراق وجهه، وكان كثير األذية لرسول اهلل ُسمِّ

والبِْغضة له، واالزدراء به، والتنقُّص له ولِِدينه)2(.

***

= سورة المسد - آية )1 - 2(.         )1(
= وأخ��رج ذل��ك اإلمام البخ��اري يف صحيحه -رق��م الحديث )4770( - ومس��لم يف 

صحيحه - رقم الحديث )208( )355(.
انظر: تفسير ابن كثير )514/8(.   )2(
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L  فائدٌة يف تسمية أبي هلب  J
قال اإلمام القرطبي: إنما َكنَاه اهلل)1( بأبي َلَهب؛ لَِمعاٍن أربعة:

ى َصنَم، ولم ُيِضف اهلل يف  ى، والُعزَّ * األول: أنه كان اس��مه عبد الُعزَّ
كتابه العبودية إلى صنم.

ح به. * الثاني: أنه كان بكنيته أشَهَر منه باسمه؛ فُصرِّ

* الثالث: أن االسم أشرف من الكنية؛ فحطَّه اهلل  عن األشرف 
إلى األنقص؛ إذ لم يكن ُبدٌّ من اإلخبار عنه، ولذلك دعا اهلل تعالى األنبياء 
بأسمائهم، ولم َيْكِن عن أحد منهم، ويدلُّك على شرف االسم على الكنية 
ى وال ُيْكنَ��ى، وإن كان ذلك لظهوره وبيانه واس��تحالة  أن اهلل تعالى ُيَس��مَّ

سه عنها. نسبة الُكنية إليه؛ لتقدُّ

* رابًعا: أن اهلل تعالى أراد أن ُيحقق نس��بته بأن يدخله النار، فيكون أًبا 
لها؛ تحقيًقا للنََّسب، وإمضاًء للَفْأل والطَِّيرة التي اختارها لنفسه)2(.

***

يف القرآن.   )1(
انظر: تفسير القرطبي )547/22(.   )2(
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L  يل العوراء J  عداوة ُأمِّ َجِ
هي ُأمُّ َجِميل َأْرَوى بنت حرب بن أمية، وُتلقب بالَعْوراء.

رَوى ابن ِحبَّان يف صحيحه بس��ند صحيح بالش��واهد عن ابن عباس 
 قال: لما نَزَلت: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾)1( جاءت امرأُة 
  ٍا رآها أبو بكر أبي َلَهٍب إلى النَّبيِّ  ومعه أبو بكرٍ، فلمَّ
ق��ال: يا رس��وَل اهللِ، إنَّها ام��رأٌة بذيئ��ٌة)2( وأخاف أْن ُتؤذَيك! فل��و ُقْمَت، 
فق��ال النبي : »إنَّها َل��ْن َتَرانِي«، فجاءت فقال��ت: يا أبا بكرٍ، 
��عَر. قالت: أنَت  إنَّ صاحَبك هَجانِي، ق��ال : ال، وم��ا يق��وُل الشِّ

ٌق، وانصَرَفْت، فُقْلُت: يا رسوَل اهللِ، َلْم َتَرَك!  عندي ُمَصدَّ

فقال رسول اهلل : »ال، َلْم َيَزْل َمَلٌك َيْسُتُرنِي عنها بَجَناِحه«)3(.

ويف رواي��ة الحاكم يف الُمس��تدَرك بس��ند صحيح -إن ش��اء اهلل- عن 
أس��ماء بنت أبي بكر  قالت: لما نزلت: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ﴾)4( َأْقَبَل��ِت  اْلَع��ْوَراُء ُأمُّ َجِميل بِنْ��ُت َحْرٍب، َوَلَها َوْلَوَل��ٌة، َوفِي َيِدَها 

سورة المسد - آية )1(.  )1(
البذيء: الفاحش من الرجال، واألنثى: بذيئة. انظر: لسان العرب )350/1(.   )2(

أخرج��ه اب��ن حبان يف صحيح��ه - رقم الحدي��ث )6511( - وذكره الحاف��ظ يف الفتح   )3(
��ن إس��ناده - وأورده الحافظ ابن كثير يف كتابه مس��ند  ار، وحسَّ )765/9( وع��زاه للب��زَّ

يق  )ص )588 - 589( وقال: هذا إسناد حسن. دِّ اإلمام أبي بكر الصِّ
سورة المسد - آية )1(.  )4(
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ًما)2( َأَبْينَ��ا، وِدينَُه قَلْينَا)3(، وَأْم��َرُه َعَصْينَا، والنبي  فِْهٌر)1( وه��ي تقول: ُمَذمَّ
ا َرآَها َأُبو َبْكرٍ َقاَل:   َجالٌِس فِي اْلَمْس��ِجِد، َوَمَعُه َأُبو َبْكرٍ، َفَلمَّ

َيا َرُسوَل اهللِ، َقْد َأْقَبَلْت، َوَأَنا َأَخاُف َأْن َتَراَك! 

َها َلْن َتَرانِي«، َوَق��َرَأ ُقْرآًنا َفاْعَتَصَم  َفَق��اَل َرُس��وُل اهللِ : »إِنَّ
بِ��ِه َكَم��ا َق��اَل، َوَق��َرَأ ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾)4(، َفَوَقَفْت َعَلى أبي َبْكرٍ، َوَلْم َتَر َرُس��وَل اهللِ 
، َفَقاَل��ْت: َيا َأَبا َبْكرٍ، إِنِّي ُأْخبِْرُت َأنَّ َصاِحَبَك َهَجانِي، َفَقاَل: 
اَل، َوَربِّ َه��َذا اْلَبْيِت َما َهَج��اِك، قال: َفَولَّْت َوِهَي َتُقوُل: َقْد َعِلَمْت ُقَرْيٌش 

َأنِّي بِنُْت َسيِِّدَها)5(.

قال الحافظ ابن كثير: وَجِدير أن ُيذَكر هذا الحديث عند قوله تعالى: 

﴿ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

الِفْهر -بكس��ر الفاء-: ه��و الَحَجر ِملء الكف ، وقيل: هو الَحَجر ُمْطَلًقا. انظر: لس��ان   )1(
العرب )341/10(. 

ًم��ا، ثم يس��بُّونه، فكان رس��ول اهلل  ي رس��ول اهلل  ُمذمَّ كان��ت قري��ش ُتس��مِّ  )2(
 يق��ول: »أاَل َتْعَجبون كيف َيصرف اهلل عني َش��ْتَم قريش وَلْعَنهم؟! يش��تمون 

د«. رواه البخاري - رقم الحديث )3533(. ًما، وأنا محمَّ ًما ويلعنون مذمَّ مذمَّ
قَلْيته: أبَغْضته وَكرِْهته. انظر: لسان العرب )293/11(.   )3(
ومنه قوله تعالى يف سورة الضحى - آية )3(: ﴿ چ چ ﴾. 

سورة اإلسراء - آية )45(.  )4(
أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )3416(.    )5(
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ژ ڑ ڑ ﴾)1(، وعن��د قول��ه تعالى: ﴿ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾)2(.

***
L  بعُث قريٍش إىل أبي طالب  J

فلم��ا رأت قري��ش أن رس��ول اهلل  ال ُيْعتُِبه��م من ش��يء 
أنكروه عليه من فراقهم وَعْيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد َحِدب 
علي��ه، وقام دونه، فلم ُيْس��ِلمه لهم؛ مش��ى رجال من أش��راف قريش إلى 
أبي طالب: ُعتبُة وَش��يبة ابنا َربِيعة، وأبو س��فيان بن حرب، وأبو الَبْخَتري 
العاص بن هش��ام، واألس��ود بن المطَّل��ب، وأبو جهل عمرو بن هش��ام، 
والوليد بن المغيرة، وُنَبْي��ه وُمنَبِّه ابنا الحجاج، والعاص بن وائل، فقالوا: 
َه أحالمنا)3(،  يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد َسبَّ آلهتنا، وعاب ديننا، وَسفَّ
ه عنَّا، وإما أن ُتْخِلَي بيننا وبينه؛ فإنك على ِمثل  ��َل آباءنا، فإما أن َتُكفَّ وَضلَّ
ما نحن عليه من ِخالفِه، فنَْكِفيَكه! فقال لهم أبو طالب قواًل رفيًقا، وردَّهم 

ا جمياًل، فانصرفوا عنه)4(. ردًّ

سورة المائدة - آية )67(.  )1(
سورة اإلسراء - آية )45(.  )2(

وانظر: مسند اإلمام أبي بكر الصديق )ص 589( للحافظ ابن كثير.
األحالم: العقول. انظر: لسان العرب )305/3(.   )3(

انظر: سيرة ابن هشام )301/1(.   )4(
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L   الوليد بن املغرية ُياور الرسول  J
حه والبيهقي يف دالئل النبوة عن ابن  رَوى الحاكم يف ُمستدَركه وصحَّ
 ، ِقال: إنَّ الوليَد بَن المغيرِة جاَء إلى رسوِل اهلل  عباس
، إنَّ  ُه َرقَّ له، فبَلَغ ذلَك أبا جهٍل، فأتاُه فقال: يا عمِّ فق��رَأ عليِه الق��رآَن، فكأنَّ

قوَمَك يريدوَن أن َيجَمعوا لَك مااًل، قال: لَم؟

ًدا لَتعرَِض لَِما ِقَبَلُه، قال: قد َعِلَمت  ق��ال: لُيعُطوَكُه؛ فإنََّك أتيَت محمَّ
قريُش أين من أكثرِها مااًل، قال: فُقل فيِه قواًل يبُلُغ قوَمَك أنََّك ُمنكٌِر لُه -أو 
أن��ك كارٌه له-، قال: وماذا أق��وُل؟ فواهللِ ما فيكم رجٌل أعَرُف باألش��عاِر 
، واهللِ ما ُيش��بُِه  منِّي، وال أعَلُم بَرَجِزه وال بَقِصيِدِه منِّي، وال بأش��عاِر الجنِّ
ال��ذي يقوُل ش��يًئا ِمن ه��ذا، وواهللِ إنَّ لقولِِه الذي يقوُله ح��الوًة، وإنَّ عليِه 
َلَط��الوًة)1(، وإن��ُه لُمثِمٌر أعالُه، ُمغِدٌق أس��فُلُه، وإنُه َلَيعُل��و وال ُيْعَلى، وإنُه 

لَطالَوة: أي رونًقا وُحسنًا. انظر: النهاية )125/3(.           )1(
ويف رواية ابن إس��حاق يف الس��يرة )307/1(: واهلل إن لقوله لحالوة، وإن أصله َلَعْذٌق. 

وقال ابن هشام: وُيقال: َلَغِدٌق.
ق��ال ابن س��يد الناس يف عي��ون األث��ر )191/1(: قوله: َلَع��ْذٌق -بفتح العي��ن المهملة 
وس��كون الذال- اس��تعارة من النخلة التي ثبت أصلها، وهو الَعْذق، ورواية ابن هشام: 

َلَغِدق -بغين معجمة وكسر الدالة المهملة- من الَغَدق، وهو الماء الكثير.  
ق��ال الس��هيلي يف الروض األُُن��ف )14/2(: ورواية ابن إس��حاق أفصح م��ن رواية ابن 

هشام؛ ألنها استعارة تامة، ُتشبِّه آخر الكالم بأوله.  



38 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

َلَيْحطُِم ما تحَتُه. ق��ال: ال َيرَضى عنَك قوُمَك حتَّى تقوَل فيِه، قال: فَدْعنِي 

َر قال: َهَذا ِس��ْحٌر ُيْؤَثُر، َيْأثُِرُه عن غيرِِه، فنََزَلت ﴿ۆئ  ا فكَّ َر، فلمَّ حتى أفكِّ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴾)1(.

***
L  بالساحر  وصف النيب  J

اتفَق��ت قريش على وصف النبي  بالس��احر، كما وصفه 
له��م بذلك الوليد ب��ن المغيرة -قبَّحه اهلل-، فجعلوا َيجلس��ون بُس��ُبل)2( 
روه إياه وذَكروا لهم  الناس حين َقِدُموا الَموِسم)3( ال يُمرُّ بهم أحد إال حذَّ
 ،أمره، وكان من أشد قريش حماسًة لذلك أبو لهب عمُّ النبي

وأبو جهل عمرو بن هشام -قبَّحهما اهلل-.

ده والحاكم يف الُمس��تدَرك بس��ند حس��ن  رَوى اإلمام أحمد يف ُمس��نَ

ق��ال اإلمام القرطب��ي يف تفس��يره )371/21(: المفس��رون على أنه الوليد ب��ن المغيرة   )1(
المخزوم��ي، وإن كان الناس ُخلقوا مثل َخلقه، وإنم��ا ُخصَّ بالذكر؛ الختصاصه بكفر 

. النعمة وإيذاء الرسول
والخب��ر أخرج��ه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحدي��ث )3914( - وأخرجه البيهقي 
يف دالئل النبوة )198/2 - 199( من طرق مرَس��لة - وأخرجه ابن إس��حاق يف السيرة 

)306/1( - قال البيهقي يف الدالئل )199/2(: وكل ذلك يؤكد بعضه بعًضا. 
ُبل: جمع سبيل: وهو الطريق. انظر: النهاية )305/2(.  السُّ  )2(

يعني: موسم الحج.  )3(
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يِليِّ  قال: رَأْيُت رسوَل اهللِ  -واللفظ ألحمد- عن َربِيعة بن ِعَباٍد الدِّ
ها الناُس، ُقولوا: ال   َبَصَر َعْينِي بُسوِق ذي الَمجاِز يقوُل: »يا أيُّ
فون)2( عليه، فما  إلَه إال اهلُل ُتفِلحوا« ويدُخُل يف فِجاِجها)1(، والناُس ُمتقصِّ
ها الناُس، ُقولوا: ال إلَه  رَأْيُت أحًدا يقوُل شيًئا، وهو ال يسُكُت، يقوُل: »أيُّ
إال اهلُل ُتفِلح��وا«، إال أنَّ وراءه رُجاًل أحَوَل، َوِض��يَء الوجِه، ذا َغِديرَتْيِن، 
ُد ب��ُن عبِد اهللِ،   يق��وُل: إنَّه صاب��ٌئ كاذٌب، فقلُت: َمن ه��ذا؟! قالوا: محمَّ

ُه أبو َلَهٍب)3(. ُبُه؟! قالوا: َعمُّ َة، قلُت: َمن هذا الذي يكذِّ وهو يذُكُر النُّبوَّ

ويف رواي��ة أخرى: أن ال��ذي كان َيْتَبُعه  أب��و جهل، فقد 
ْعثاء قال:  رَوى اإلمام أحمد يف ُمسنَده بسند صحيح عن أشَعَث بن أبي الشَّ
  َِثني َش��يٌخ ِمن َبني مالِك بِن كِنانَة قال: َرأيُت رس��وَل اهلل َحدَّ
ه��ا النَّاُس، قولوا: ال إلَه إالَّ اهلُل  ُلها، يقوُل: »يا أيُّ بس��وِق ذي الَمجاِز، َيتَخلَّ
نَّكم  ُتفِلحوا« قال: وأبو َجهٍل َيحثِي عليه التُّراَب ويقوُل: أيُّها النَّاُس، ال َيُغرَّ
ى، قال:  َت والُعزَّ هذا عن ِدينِكم؛ فإنَّما ُيريُد لَِتتُركوا آلهَتكم، وَتتُركوا الالَّ

 .)4(
 ِوما َيلَتِفُت إليه رسوُل اهلل

: وهو الطريق الواسع. انظر: النهاية )370/3(. الِفجاج: جمع َفجٍّ  )1(

فون: مزدحمون. انظر: النهاية )65/4(. ُمتقصِّ  )2(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )16023( - والحاكم يف المستدرك -   )3(

رقم الحديث )399(.  
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )16603(.  )4(
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قال الحافظ ابن كثير: كذا يف هذا السياق أبو جهل، وقد يكون َوْهًما، 
وَيحتِمل أن يكون تارًة يكون ذا، وتارة يكون ذا، وأنهما كانا َيتناَوبان على 

.)1(
 إيذائه

وقال ابن إس��حاق: وأدَّى ذل��ك إلى أن ص��َدَرت)2( العرب من ذلك 
الَمْوِس��م بأمر رسول اهلل ، فانَتَشر ِذْكُره يف بالد العرب كلها، 
وَخِشي أبو طالب َدْهَماء)3( العرب أن َيرَكبوه مع قومه، فقال قصيدته التي 
د فيها أش��راَف قومه، وهو على  ذ فيها بَحَرم مكة وبمكانه منها، وتودَّ َتع��وَّ
ذلك ُيخبِرهم أنه غير ُمْسِلٍم رسوَل اهلل  وال تاِركِه لشيء أبًدا 

حتى َيْهِلَك دونه)4(.

***
L  أساليب قريش يف حماربة الدعوة  J

إث��ارة الش��بهات حول مص��در الق��رآن الكريم، وب��ث الدعايات - 1
الكاذبة، ونش��ر اإليرادات الواهية حول تعليمه، وحول شخصيته 

، فكان��وا يقولون كما ق��ال اهللُ تعالى عنهم: ﴿ٱ 

انظر: البداية والنهاية )151/3(.  )1(
صدر: رجع. انظر: النهاية )15/3(.   )2(

الدهماء: الجماعة من الناس. انظر: لسان العرب )431/4(.  )3(
انظر: سيرة ابن هشام )309/1(.  )4(
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ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾)1(، وقال��وا عن القرآن 

م��ا ذك��ره اهلل عنه��م: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾)2(.
2 -  الس��خرية واالس��تهزاء والتكذيب، فَرَموا رسول اهلل

بالجنون ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾)3(.

قال ابن إس��حاق: وكان رسول اهلل  إذا َتاَل عليهم القرآن 
ودعاهم إلى اهلل تعالى، قالوا يهزؤون به: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾ )4(.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  وق��ال اهلل س��بحانه: 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾)5(.

﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  وق��ال اهلل تعال��ى: 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ 

سورة النحل - آية )103(.  )1(
سورة الفرقان - آية )4 - 5(.    )2(

سورة الحجر - آية )6(.  )3(
سورة فصلت - آية ) 5(.  )4(

سورة األنبياء - آية ) 36(.  )5(
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ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾)1(.
ق��ال الحافظ اب��ن كثير: يقول تعالى لنبيه صلوات اهلل وس��المه عليه: 
 ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾)2( يعني: كفار قريش، كأبي جهل وأش��باهه 
 ﴿ٻ پ پ پ ﴾)3( أي: يستهزئون بك وينتقصونك، يقولون: 
ُه  ﴿پ ڀ ڀ ڀ﴾)4( يعنون: أهذا الذي يُسبُّ آلهتكم وُيَسفِّ
 أحالمك��م؟ ق��ال تعال��ى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾)5(
أي: وهم كافرون باهلل، ومع هذا يس��تهزئون برسول اهلل  كما 

قال تعالى يف اآلية األخ��رى: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴾)6( )7(.
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  تعال��ى:  وق��ال 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾)8(.

سورة الفرقان - آية ) 42-41(.    )1(
سورة األنبياء - آية ) 36(.  )2(
سورة األنبياء - آية ) 36(.  )3(
سورة األنبياء - آية ) 36(.  )4(
سورة األنبياء - آية ) 36(.  )5(

سورة الفرقان - آية ) 42-41(.    )6(
انظر: تفسير ابن كثير )342/5(.  )7(

سورة األنعام - آية ) 10(.  )8(
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ًيا:  ق��ال اإلمام القرطبي: قال تعالى ُمْؤنًِس��ا لنبيه  وُمَعزِّ
﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾)1( أي: ن��َزل بُأَمِمهم من العذاب ما 

ُأْهِلكوا به؛ جزاء استهزائهم بأنبيائهم)2(.

معارض��ة القرآن بأس��اطير األولين؛ لَش��ْغِل الناس به��ا عنه، وقد - 3
تَولَّ��ى ذلك النضُر بن الحارث، وكان من ش��ياطين قريش، وكان 

َقِدم الِحيَرة)3( وَتعلَّم بها أحاديث ملوك الفرس.

قال ابن هشام: وهذا الذي قال، فيما بلغني: ﴿ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾)4(. 

وق��ال اب��ن إس��حاق: وكان ابن عب��اس  يقول، فيم��ا بَلَغني: 
ن��زل فيه ثمان آيات من القرآن: قول اهلل : ﴿ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ىئ ی ی ﴾)5(، وكل ما ُذكر فيه من األساطير من القرآن)6(.

***

سورة األنعام - آية ) 10(.  )1(
انظر: تفسير القرطبي )328/8(.    )2(

الِحيرة -بكسر الحاء-: مدينة على ثالثة أميال من الكوفة. انظر: معجم البلدان )201/3(.   )3(
سورة األنعام - آية ) 93( - انظر سيرة ابن هشام )337/1(.  )4(

سورة القلم - آية ) 15(.  )5(
انظر: سيرة ابن هشام )337/1(.  )6(
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L  تعذيب قريش َمن أسَلم  J
ا  استَمرَّ رسول اهلل  يدعو إلى اهلل تعالى لياًل ونهاًرا، وسرًّ
ه عنه  ، وال يُصدُّ ه عن ذلك رادٌّ وجهًرا، ال َيْصرِفه عن ذلك صاِرف، وال يُردُّ
، َيْتَبع الناس يف أنديتهم ومجامعهم وَمحافلهم، ويف المواس��م  ذل��ك صادٌّ
، وغنيٍّ  ومواق��ف الح��ج، يدعو َمن َلِقَيه ِم��ن ُحرٍّ وعبٍد، وضعي��ٍف وقويٍّ
وفقيرٍ، جميع الخلق يف ذلك عنده َش��َرٌع َس��واٌء، وَتس��لََّط عليه وعلى َمن 
اُء األقوياُء ِمن ُمش��رِكي قريش  َبعه ِمن آحاِد الناس ِمن ضعفائهم األش��دَّ اتَّ

باألذية القولية والفعلية)1(.

َبع رس��وَل اهلل  ق��ال ابن إس��حاق: ث��م إنهم َع��َدوا على َمن َأْس��َلَم واتَّ
 م��ن أصحاب��ه، فَوَثَب��ت كل قبيل��ة عل��ى َم��ن آَم��ن فيها من 
المس��لمين، فجَعلوا َيحبِسونهم وُيعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، 
؛ َمن اس��ُتضِعفوا منه��م، َيفتِنونهم عن  وبَرْمَض��اء)2( مكة إذا اش��تد الَح��رُّ
دينه��م، فمنهم َمن ُيفَتن من ش��دة البالء الذي ُيصيب��ه، ومنهم من َيصُلب 

لهم وَيعِصمه اهلل منهم)3(.

انظر: البداية والنهاية )46/3(.   )1(
مضاء: شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. انظر: لسان العرب )315/5(.  الرَّ  )2(

انظر: سيرة ابن هشام )354/1(.   )3(
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ه أبي طالب؛  وقال اإلمام ابن القيم: وَحَمى اهللُ رسوَله  بعمِّ
ألنه كان ش��ريًفا معظًَّما يف قريش، ُمَطاًعا يف أهل مكة، ال َيتجاَسرون على 
ُمكاَش��فته بشيء من األذى، وكان ِمن حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على 
لها، وأما أصحابه  ِدين قوم��ه؛ لَِما يف ذلك من المصالح التي تبدو لَمن تأمَّ
وا له   فَمن كان له َعِش��يرة َتحِميه امَتنَع بعش��يرته، وسائُرهم َتصدَّ

باألذى والعذاب)1(.

ورَوى اإلمام أحمد وابن ماَجْه بس��ند حس��ن عن عبد اهلل بن مس��عود 
 ، َِل َمن أظَهَر إس��الَمه سبعٌة: رسوُل اهلل  قال: كاَن أوَّ
ا رس��وُل  ُه ُس��ميَُّة، وُصهيٌب، وبالٌل، والِمقداُد، فأمَّ اٌر، وأمُّ وأبو َبكرٍ، وعمَّ
ا أبو َبكرٍ فمنََعه اهللُ بقوِمه،  ِه أبي طالٍب، وأمَّ اهللِ  فمنََعه اهللُ بعمِّ
ا سائُرهم فأخَذهم الُمشرِكون، وألَبُسوهم َأْدَراَع الحديِد، وَصَهروهم  وأمَّ
مِس، فما منهم من أحٍد إالَّ وقد واَتاُهم)2( عَلى ما أرادوا، إالَّ بالاًل؛  يف الشَّ
ُه هاَنت عليه نفُس��ه يف اهللِ َوَهاَن عَلى قوِمه! فأَخ��ذوُه فَأعَطوُه الِوْلَداَن،  فإنَّ

فَجَعلوا َيُطوفوَن بِه يف ِشعاِب َمكَة، َوهَو يقوُل: أحٌد أحٌد)3(.

انظر: زاد المعاد )26/3(.    )1(
واتاهم: وافقهم. انظر: لسان العرب )67/1(.   )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )3832( - وابن ماجه يف س��ننه - رقم   )3(
الحديث )150(.
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ورَوى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن س��عيد بن زيد  قال: 
واهللِ، لَقْد َرَأْيُتنِي، وإنَّ ُعَمَر َلُموثِِقي عَلى اإلْساَلِم)1( َقْبَل أْن ُيْسِلَم ُعَمُر)2(. 

ب  ورَوى اإلمام التِّرِمذي يف جامعه بسند صحيح عن حارثة بن ُمَضرِّ
قال: دَخلُت على َخبَّاٍب  وقد اكَتوى يف بطنه، فقال: ما أعَلُم أَحًدا 
م��ن أصحاب النب��ي  َلِقَي ِمَن الَبالِء ما َلقي��ُت؛ لقد ُكنُت وما 

.)3(
 ِأِجُد ِدرَهًما على َعهِد َرسوِل اهلل

ورَوى الحاكم يف الُمس��تدَرك بسند حس��ن بُطُرقه وشواهده عن أبي 
اَر  ُعَبيدة بن محمد بن عمار بن ياس��ر، عن أبيه قال: أَخذ الُمش��رِكوَن عمَّ

بَن ياِس��رٍ، فلم َيتُركوه حتَّى َس��بَّ النَّبيَّ  وَذَكر آلِهَتهم بخيرٍ، 
ا أَتى رسوَل اهللِ  قال: »ما وراَءك؟« قال: شرٌّ يا  ثمَّ تَركوه، فلمَّ
رس��وَل اهللِ؛ ما ُترِْكُت حتَّى نِْلُت منَك وذَكْرُت آلِهَتهم بخيرٍ! قال: »كيف 
 : تِج��ُد قلَب��َك؟« ق��ال: ُمْطَمئِنٌّ باإليم��اِن. فقال رس��ول اهلل 

»إن عاُدوا فُعْد«)4(.

قال الحافظ يف الفتح )569/7(: أي: َرَبَطه بس��بب إس��المه؛ إهانة له وإلزاًما بالرجوع   )1(
عن الحق.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3862(.  )2(
أخرجه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )992(.    )3(

أخرجه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحدي��ث )3402( - وأورده الحافظ يف الفتح -   )4(
)322/14( وقال: هو مرس��ل، ورجاله ثقات - وذكره من عدة طرق مرس��لة، ثم قال: 

ي بعضها بعًضا.  وهذه المراسيل ُيقوِّ
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ونزل يف عمار بن ياسر  َقوُله تعالى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ﴾)1(.

قال الحافظ يف الفتح: والمش��هور أن اآلي��ة المذكورة نزلت يف عمار 
.)2(

 بن ياسر

وق��ال الحافظ ابن رج��ب: وأما اإلكراه على األق��وال فاتفق العلماء 
ٍم إكراًها معتَبًرا؛ أنَّ له أن َيفتِدَي  ته، وأن َمن ُأْكرَِه على قوِل محرَّ على ِصحَّ

نفس��ه به، وال إثَم عليه، وق��د دل عليه قوله تعالى: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ 
ار : »إن عاُدوا  ڎ ڈ ﴾)3(، وقال النبي  لَعمَّ
بوه حت��ى يوافَِقهم على م��ا ُيريدونه من  فُع��ْد«، وكان المش��ركون ق��د عذَّ

الكفر، فَفَعل)4(.

L   شكوى الصحابة لرسول اهلل  J
  ِّفلما طال العذاب على المس��لمين ذهب َخبَّ��اب بن األََرت
إل��ى رس��ول اهلل  يطُلب منه الدع��اء لرفع الب��الء، فقد روى 
اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن َخبَّاب بن األََرتِّ  قال: َش��َكْوَنا 

سورة النحل - آية ) 106(.   )1(
انظر: فتح الباري )322/14(.    )2(

سورة النحل - آية ) 106(.   )3(
انظر: جامع العلوم والحكم )372/2(.  )4(
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��ٌد ُبْرَدًة له يف ظِلِّ الَكْعَبِة)1( ُقْلَن  وه��و ُمَتَوسِّ إلى َرس��وِل اهللِ 
 : ا ل��ه: َأاَل َتْس��َتنِْصُر َلن��ا! َأاَل َتْدُع��و اهللَ َلنا! فقاَل رس��ول اهلل
ُج��ُل ِفيَم��ن َقْبَلُك��ْم ُيْحَفُر ل��ه يف األرض، فُيْجَع��ُل ِفي��ِه، فُيَج��اُء  »كاَن الرَّ
ُه ذلَك عن  بالِمْنَش��اِر فُيوَض��ُع عَل��ى َرْأِس��ِه، فُيَش��قُّ باْثَنَتْي��ِن، وم��ا َيُص��دُّ
ِدينِ��ِه، وُيْمَش��ُط بَأْمَش��اِط الَحِدي��ِد م��ا ُدوَن َلْحِم��ِه ِم��ن َعْظ��ٍم أو َعَصٍب، 
اِكُب  نَّ هذا األْم��َر، حتَّى َيِس��يَر الرَّ ُه ذلَك ع��ن ِدينِ��ِه، واهللِ َلُيتِمَّ وم��ا َيُص��دُّ
ْئَب عَل��ى َغَنِمِه،   ِم��ن َصْنَعاَء إل��ى َحْضَرَم��ْوَت، ال َيَخ��اُف إالَّ اهللَ، أو الذِّ

ُكْم َتْسَتْعِجُلوَن«)2(. وَلِكنَّ

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح: َطَل��ُب خبَّ��اٍب  الدع��اَء م��ن النب��ي 
 عل��ى الكفار دالٌّ على أنه��م كانوا قد اعَتَدوا عليهم باألذى؛ 

ظلًما وعدواًنا)3(.

وق��ال الش��يخ محمد الغزالي: إن رس��ول اهلل -صلوات اهلل وس��المه 
علي��ه- ل��م َيْجَمع أصحابه عل��ى َمْغنَم عاجل أو آجل، إنه أزاح الِغش��اوة 
ان عن  ع��ن األعين، فأبَصَرت الح��ق الذي ُحِجَبت عنه دهًرا، ومَس��ح الرَّ
القل��وب، فَعَرَفت اليقين الذي ُفطِ��َرت عليه وَحَرَمته��ا الجاهلية منه، إنه 
وَصل الَبَش��َر بربِّهم، فَرَبَطهم بنََسبِهم العريق وَسَببِهم الَوثيق، وكانوا قبل 

ًة.   زاد البخاري يف رواية أخرى - رقم الحديث )3852(: وقد َلِقينا من المشركين ِشدَّ  )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3612(.  )2(

انظر: فتح الباري )327/14(.    )3(
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ذلك َحَياَرى َمحُسورين، إنه واَزن للناس بين الخلود والفناء؛ فآَثُروا الدار 
اآلخرة على الدار الزائلة، وخيََّرهم بين أصنام حقيرة، وإِلٍه عظيم؛ فازَدَرُوا 
هوا للذي فَطر السموات واألرض، وكان رسول  األوثان المنحوتة، وتوجَّ
اهلل  َيُب��ثُّ عناصر الثق��ة يف قلوب رجال��ه، وُيِفيض عليهم ما 
أفاضه اهلل على فؤاده ِمن أمل َرِحيب يف انتصار اإلس��الم، وانتشار مبادئه، 

رة يف المشارق والمغارب)1(. وزوال سلطان الطُّغاة أمام طالئعه المَظفَّ

***
L  اهلجرة األوىل إىل احلبشة  J

فلما رأى رس��وُل اهلل  ما ُيِصيب أصحابه من البالء، وما 
ه أبي طال��ب، وأنه ال َيقِدر  ه��و فيه من العافي��ة؛ بمكانه من اهلل، وِم��ن عمِّ
عل��ى أن َيمنََعهم مما هم فيه من البالء؛ قال له��م: »َلْو َخَرْجُتْم إَلى َأْرِض 
اْلَحَبَشِة؛ َفإِنَّ بَِها َمِلًكا اَل ُيْظَلُم ِعْنَدُه َأَحٌد، َوِهَي َأْرُض ِصْدٍق، َحتَّى َيْجَعَل 
ا َأْنُتم ِفيِه!«)2(، فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب  اهلُل َلُكْم َفَرًجا ِممَّ
رسول اهلل إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة، وفراًرا إلى اهلل بدينهم؛ فكانت 

أول هجرة وَقَعت يف اإلسالم)3(.

انظر: فقه السيرة )ص 105( للشيخ محمد الغزالي.   )1(
أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة - )301/2( - وابن إسحاق يف السيرة - )358/1( -   )2(

د إسناَده.  وأورده األلباين يف السلسلة الصحيحة - رقم الحديث )3190( وجوَّ
انظر: سيرة ابن هشام )358/1(.   )3(
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  أصحاَب��ه  وكان ِم��ن أس��باب َأْم��ِر رس��ول اهلل
بالهجرة إلى الحبش��ة أن��ه نزل عليه قوله تعال��ى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ ﴾)1(.
ق��ال الحاف��ظ ابن كثير: ه��ذا أمٌر م��ن اهلل لعباده المؤمني��ن بالهجرة 
م��ن البلد ال��ذي ال َيقِدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض اهلل الواس��عة، 
دوا اهلل وَيعُبدوه كما أَمَرهم؛ ولهذا لما  حيث ُيمكِن إقامة ِدينه، ب��أن ُيوحِّ
ضاق على المس��تضَعِفين بمكة مقاُمهم بها خَرجوا مهاِجرِين إلى أرض 
الحبش��ة؛ لَيأَمنوا على دينهم هناك، فوَجدوا هناك َخْيَر الُمنِْزلِين َأْصَحَمة 
النجاشي مِلك الحبشة ؛ آواهم وأيََّدهم بنَصره، وجَعَلهم ُسُيوًما)2( 

ببالده)3(.

قال الش��يخ علي الطنطاوي: وَدَعاهم رسول اهلل  إلى ما 
هو أش��دُّ م��ن هذا كله؛ إلى ف��راق الوطن وترك األهل، وأن َيمُش��وا فراًرا 
بدينهم إلى بالد ليُس��وا منها وليَست منهم، وال لس��اُنها لساُنهم وال ِدينُها 
ِدينُهم؛ إلى الحبش��ة! فخَرجوا من منازلهم وهَجروا أهِليهم، ومَش��وا إلى 
الحبش��ة، فَلِحَقه��م أذى قريش إلى الحبش��ة، وَأْوَغَل��ت قريش يف كفرها 

سورة العنكبوت - آية ) 56(.   )1(
ُسُيوم: يعني: آمنين، بلغة الحبشة. كما جاء تفسيرها يف رواية أم سلمة  يف قصة   )2(

هجرتهم إلى الحبشة الهجرَة الثانية.  
انظر: تفسير ابن كثير )290/6(.  )3(
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ها وِعنادها، ولكْن هل َتقِدر قريش أن ُتْطِفئ نور اهلل تعالى؟!)1(. وصدِّ

***
L  عدد املهاجرين إىل احلبشة  J

ا إلى أرض  لين سرًّ خَرج عند ذلك جماعة من الصحابة  متسلِّ
الحبش��ة؛ مخافة الفتنة، وفراًرا إلى اهلل بِدينهم، وهي أول هجرة وقَعت يف 
اإلس��الم، وذلك يف رجب من الس��نة الخامس��ة للَبعثة، وكانوا أَحد عَشر 

. رجاًل وأربع نسوة، وكان أميرهم عثمان بن مظعون

وأق��ام المس��لمون يف الحبش��ة بَخي��ر دار عن��د َخير ج��ار بقية رجب 
وشعبان إلى رمضان، ثم عادوا إلى مكة)2( كما سيأتي.

***

انظر: كتاب رجال من التاريخ )ص 14( للشيخ علي الطنطاوي.   )1(
انظر: سيرة ابن هشام )359/1( - زاد المعاد )28/3(.    )2(
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L  سجود كفار قريش  J
  ويف رمضان من الس��نة الخامسة للَبعثة خَرج رسول اهلل
إلى الَحَرم، وفيه عدد كبير من س��ادات وُكبراء قريش، فقام فيهم رس��ول 
اهلل  وأخ��ذ َيتل��و س��ورة النج��م، فلم��ا باَغَته��م بت��الوة هذه 
ب، ال ُيحيط بروعته وجاللته  الس��ورة، وقَرع آذانهم كالٌم إلهي رائع َخالَّ
��ا هم فيه، وَبِق��َي كل واحد ُمصغًيا إلي��ه، ال َيخُطر بباله  البي��ان، َتَفاَنوا عمَّ
ش��يء سواه، حتى إذا َتاَل يف خواتيم هذه السورة َقوارَع َتطير لها القلوب، 
 ، ثم قرأ ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ﴾)1(، ثم س��َجد رسول اهلل
ولم َيتماَلك أحد َنْفسه حتى َخرَّ ساجًدا، ويف الحقيقية كانت روعة الحق 
قد َصَدَعت العناد يف نفوس المس��تكبرين والمس��تهزئين؛ فما َتماَلكوا أن 

وا هلل ساِجِدين!)2(. َيِخرُّ

روى الش��يخان يف صحيَحيهما -واللف��ظ للبخاري- عن عبد اهلل بن 
ُل ُسوَرٍة ُأْنِزَلْت فِيَها َس��ْجَدٌة )ٱ(، َفَسَجَد  مس��عود  قال: َأوَّ
ا ِمْن  َرُس��وُل اهللِ  َوَس��َجَد َمْن َخْلَفُه، إاِلَّ َرُجاًل َرَأْيُت��ُه  َأَخَذ  َكفًّ

ُتَراٍب َفَسَجَد َعَلْيِه، َفَرَأْيُتُه َبْعَد َذلَِك ُقتَِل َكافًِرا، َوُهَو ُأَميَُّة ْبُن َخَلٍف)3(.

سورة النجم - آية ) 62(.  )1(
انظر: الرحيق المختوم )ص 93(.    )2(

أخرج��ه البخاري يف صحيحه- رق��م الحديث - )4863( - ومس��لم يف صحيحه - =  )3( 
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ورَوى اإلم��ام أحمد يف ُمس��َنده بس��ند صحيح ع��ن الُمطَّلب بن أبي 
َوَداعة  قال: رأيُت رسول اهلل  سَجد يف النجم وسَجد 
الناس معه، ولم أسُجد معهم -وهو يومئذ ُمشرِك-؛ فال َأَدُع السجود فيها 

أبًدا)1(.
***

=رقم الحديث )576(. 
قال الحافظ يف الفتح )256/3(: ووقع يف سيرة ابن إسحاق: أنه الوليد بن المغيرة، وفيه 
نظر؛ ألنه لم ُيقَتل، ويف تفس��ير ُس��نيد الوليد بن المغيرة، أو عتبة بن ربيعة بالش��ك، وفيه 
  نظ��ر؛ لما أخرجه الطبراين من حديث َمْخَرمة بن َنوفل قال: لما أظَهر النبي
اإلس��الم أس��َلَم أهل مكة، حتى إنه كان َلَيقرأ السجدة فَيس��ُجدون، فال َيقِدر بعضهم أن 
يس��ُجد من الزحام، حتى َقِدم رؤس��اء قريش؛ الوليد بن المغيرة، وأبو جهل، وغيرهما، 
وكان��وا بالطائ��ف فرجعوا، وقالوا: َتَدُعون ديَن آبائكم! لك��ن يف ثبوت هذا نظر، ورَوى 
الطبري من طريق أبي بش��ر، عن س��عيد بن ُجبير: أن الذي رَفع التراب فس��َجد عليه هو 
اس، وذكر أبو َحيَّان ش��يخ ش��يوخنا،  س��عيد بن العاص بن ُأَميَّة أبو ُأَحْيحة، وتبعه النَّحَّ
يف تفس��يره: أنه أبو لهب، ولم يذُكر ُمس��َتنَده، ويف مصنَّف ابن أبي ش��يبة عن أبي هريرة 
 قال: س��َجدوا يف النجم إال رُجَلين من قريش أراَدا بذلك الشهرة. وللنسائي من 
حديث المطَِّلب بن أبي َوَداعة قال: قرأ رس��ول اهلل  النجم، فس��َجد وسَجد 
من معه، فَرَفعُت رأس��ي وَأَبيُت أن أس��جد، ولم يُكن الُمطَِّلب يومئذ أسَلَم، ومهما ثبت 
م��ن ذلك فلعل ابن مس��عود  لم َيَرُه، أو َخصَّ واح��ًدا بذكره؛ الختصاصه بأخذ 

الكف من التراب دون غيره.
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث  )15464( - وأورده الحافظ يف اإلصابة   )1(
ح  - )104/6( وصح��ح إس��ناده - وذكره يف الفتح )598/9( وعزاه للنس��ائي، وصحَّ

إسناده. 
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L  عودة مهاجري احلبشة إىل مكة  J
وَتراَمت هذه األخبار إلى مهاجري الحبش��ة ، ولكن بصورة 
مختلف��ة تماًما عن صورته��ا الحقيقية؛ بَلَغهم أن أهل مكة أس��َلموا، وقد 
س��َجدوا مع النبي ، فقال المهاجرون: عش��ائرنا أحبُّ إلينا! 
ال من السنة الخامسة  فخَرجوا من الحبشة راِجِعين إلى مكة، وذلك يف شوَّ
للَبعث��ة، حتى إذا كانوا دون مكة بس��اعة تَبيَّنَت لهم الحقيق��ة، وعَرفوا أن 
المشرِكِين أشدُّ ما يكونون خصوًما هلل ورسوله  وللمسلمين، 
وا بالرجوع إلى أرض الحبش��ة، فقالوا: ق��د َبَلْغنَا مكة! فدَخلوا مكة،  فَهمُّ
ول��م يدُخل أحد منهم إال ُمس��تخِفًيا، أو يف ِجَوار رج��ل من قريش، وعاد 

بعضهم إلى الحبشة)1(.

ينا أنها نَزَل��ت)2( بعد ما هاَجر عثمان بن  ق��ال الحافظ البيهقي: وقد ُروِّ
عفان وعثمان بن مظعون وأصحابهما  إلى أرض الحبشة يف الهجرة 
األول��ى، فلما قرأها رس��ول اهلل  يف الصالة وس��َجد، وس��َجد 
المسلمون والمشركون، وبَلَغهم الخبر، رَجعوا، ثم هاَجروا الهجرة الثانية 

مع جعفر بن أبي طالب ، وذلك كان قبل الَمْسَرى بَسنََتين)3(.

انظر: الطبقات الكبرى البن س��عد - )99/1( - س��يرة ابن هش��ام - )402/1( - زاد   )1(
المعاد - )29/3(.  
سورة النجم.    )2(

انظر: دالئل النبوة )370/2(.  )3(
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L  مفاوضات قريش مع أبي طالب يف أمر النيب J
ولما أيَقَنت قريش أن َبْطَش��ها بالمس��تضَعِفين من المس��لمين وَنْيَلها 
م��ن غيرهم لم َيْص��ِرف الناس عن االس��تجابة لدعوة اهلل تعال��ى، لَجَأت 
إلى أس��لوب المفاوضات مرة أخرى، فذهبوا إلى أبي طالب مرة أخرى، 
ا قد اسَتنَْهْينَاَك  فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك ِس��نًّا وش��رًفا ومنزلة فينا، وإنَّ
ا واهلل ال َنصبِر على هذا ِمن َش��ْتم آبائنا،  م��ن ابن أخيك فلم َتنَْه��ُه عنَّا، وإنَّ
ه عنَّ��ا، أو ُنناِزَله وإياك يف ذلك،  وَتْس��ِفيه أحالمنا، وَعْيب آلهتنا، حتى َتُكفَّ

حتى َيْهِلَك أحد الفريقين!

فعُظم على أبي طالب ِفراُق قومه وعداوتهم، ولم َيطِْب نفًس��ا بإس��الم 
  وال ِخذالن��ه، فبَع��ث إلى رس��ول اهلل  رس��ول اهلل
فق��ال له: ي��ا بن أخي، إن قوم��ك قد ج��اؤوين فقالوا لي كذا وك��ذا -لِلَّذي 
ْلني من األمر م��ا ال ُأطِيق!  قال��وا ل��ه-، فَأْبِق عليَّ وعل��ى نفس��ك، وال ُتَحمِّ
ه فيه َبَداٌء، وأنه خاِذُله وُمسِلُمه،  فَظنَّ رس��ول اهلل  أنه قد َبَدا لعمِّ
وأن��ه قد ضُعف ع��ن نصرته والقي��ام معه، فقال رس��ول اهلل: يا 
، واهللِ لو وَضُعوا الش��مَس يف َيمينِ��ي، والَقَمَر يف َيس��اِري، على أْن َأتُرَك  َعمِّ
ه��ذا األَمَر، حت��ى ُيظِهَرُه اهللُ أو َأهِلَك فيه، ما َترْكُته! ثم اس��َتْعَبر رس��وُل اهلل 
 فبكى، ثم قام! فلما ولَّى ناداه أبو طالب فقال، َأْقبِْل يا بن أخي! 
فأقَبَل عليه رس��ول اهلل  فقال: اذهب يا بن أخي فُقْل ما َأحَبْبَت، 
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فواهلل ال ُأسِلُمك لشيء أبًدا. ثم قال:

إلي��َك بجمِعه�م َيِصُل�����وا  واهللِ ل��ن 
������َد يف ال���ت���راِب َدفِ��ي��نَ��ا ح��ت��ى ُأَوسَّ

َغضاضٌة عليَك  ما  بِأمرِك  فاصَدْع 
وَأبِش��ْر َوَق��رَّ ب��ذاَك من��َك ُعيوَن��ا)1(

ويف رواية الحاكم يف ُمس��تدَركه بس��ند حسن عن َعِقيل بن أبي طالب 
ق��ال: َجاَءْت ُقَرْيٌش إَِلى أبي َطالٍِب َفَقاُل��وا: إِنَّ اْبَن َأِخيَك ُيْؤِذينَا فِي َناِدينَا 
ًدا. َقاَل:  َوفِ��ي َمْجِلِس��نَا، َفاْنَهُه َعْن َأَذاَن��ا. َفَقاَل لِي: َي��ا َعِقيُل، اْئ��ِت ُمَحمَّ
َفاْنَطَلْق��ُت إَِلْيِه، َفَأْخَرْجُتُه ِمْن ِحْفٍش -َق��اَل َطْلَحُة: بيت َصِغيَر- َفَجاَء فِي 
ْم ِة َحرِّ الرَّ ، َفَجَعَل َيْطُلُب اْلَفْيَء، َيْمِش��ي فِيِه ِمْن ِشدَّ ِة اْلَحرِّ الظُّْهرِ ِمْن ِش��دَّ

َك َزَعُم��وا َأنََّك ُتْؤِذيِهْم فِي  َضاِء، َفَأَتْينَاُه��ْم، َفَقاَل َأُبو َطالِ��ٍب: إِنَّ َبنِي َعمِّ
  َِناِديِهْم َوفِي َمْجِلِس��ِهْم، َفاْنَتِه َعْن َذلَِك! َفَحلََّق)2( َرُس��وُل اهلل
ْمَس؟« َقاُلوا: َنَعْم. َقاَل: »َما  ��َماِء، َفَقاَل: »َما َتَرْوَن َهِذِه الشَّ بَِبَصرِِه إَِلى السَّ
َأَن��ا بَِأْقَدَر َعَلى َأْن َأَدَع َذلَِك ِمْنُكْم َعَلى َأْن ُتْش��َعُلوا ِمْنَها ُش��ْعَلًة«، َفَقاَل َأُبو 

، َفاْرِجُعوا)3(. َطالٍِب: َما َكَذَبنَا اْبُن َأِخي َقطُّ

انظر: سيرة ابن هشام )303/1(.  )1(
َحلَّق ببصره: رفعه. انظر: النهاية )409/1(.  )2(

أخرجه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحديث )6610( - وأورده األلباين يف السلس��لة   )3(
نه.  الصحيحة - رقم الحديث )92( وحسَّ
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L   إسالم حزة بن عبد املطلب  J
أسَلَم حمزة بن عبد المطلب  يف هذه الفترة؛ يف السنة السادسة 

للَبعثة، وقيل: يف السنة الثانية للَبعثة.

رَوى الحاك��م يف الُمس��تدَرك بس��ند ضعي��ف عن ابن إس��حاق قال: 
ثني رُجل ِمن أسَلَم - وكان واِعَيُه -: أنَّ أبا َجهٍل اعترض لرسوِل اهلل  َحدَّ
فا، فآذاه وَش��َتمه، وقال فيه ما ُيكَرُه من العَيب لِِدينه   عند الصَّ
والتضعيف له، فلم ُيكلِّمه رس��ول اهلل ، وَم��ْواَلٌة لعبد اهلل بن 
ُجْدَعان التَّيمي يف مس��كن لها فوق الصفا َتس��َمع ذل��ك، ثم انَصَرف عنه، 

فَعَمد إلى نادي)1( قريش عند الكعبة فجَلس معهم.

��ًحا)2( قوَس��ه، راجًعا  ولم َيلَبث حمزة بن عبد المطلب أن أقَبَل متوشِّ
ِمن َقنْص له، وكان إذا فَعل ذلك لم يُمرَّ على نادي قريش إال وَقف وَسلَّم 
ها َشكِيمًة)3(، وكان يومئذ ُمشرًِكا  ث معهم، وكان أَعزَّ قريش وأَشدَّ وتحدَّ
عل��ى ِدين قومه، فجاءته الموالة وقد قام رس��ول اهلل  لَيرِجع 
إل��ى بيته، فقال��ت له: يا أبا ُعمارة، لو رأيَت ما َلِق��َي ابُن أخيك محمٌد من 
أب��ي الَحَكم)4( آنًِفا! وَجده هاهنا فآذاه وش��َتمه وبَلغ ما ُيك��َرُه ثم انَصَرف 

النادي: مجَتَمع القوم وأهل المجلس، يقع على المجلس وأهله. انظر: النهاية )31/5(.  )1(
توشح الرجل بثوبه وبسيفه: إذا َلبَِسه. انظر: لسان العرب )306/15(.   )2(

ُيقال: فالن شديد الشكيمة: إذا كان عزيز النفس أبيًّا قويًّا. انظر: النهاية )444/2(.  )3(
هي كنية أبي جهل-َقبَّحه اهلل-.   )4(
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عنه، ولم ُيكلِّمه محمٌد!

فاحَتَم��ل حم��زَة الغضُب؛ لَِم��ا أراد اهلل من كرامته، فخرج س��ريًعا ال 
َيقف على أَحد كم��ا كان َيصنع، ُيريد الطواف بالبيت متعمًدا ألبي جهل 
أن َيَقع به، فلما دخل المسجد نَظر إليه جالًسا يف القوم، فأقَبل نحوه حتى 
إذا قام على رأس��ه رَفع القوس فضَربه على رأس��ه ضربة مملوءة، وقامت 
رج��ال من قري��ش من بني مخزوم إلى حمزة؛ لينُص��روا أبا جهل، فقالوا: 
م��ا َنَراك يا حمزُة إال َصَبأَت!)1( فقال حمزة: وما َيمنعني، وقد اس��تبان لي 
ذلك منه، أنا أش��َهد أنه رس��ول اهلل، وأن الذي يقول ح��ق، فواهلل ال َأنِزع، 
فامنَع��وين إن كنت��م صادقين. فقال أبو جهل: َدُعوا أبا ُعمارة؛ لقد َس��َببُت 

ابن أخيه سبًّا قبيًحا. 

)2( حمزة على إسالمه، وتاَبع رسوَل اهلل ، فلما أسَلَم  َوَمرَّ
حمزُة َعِلَمت قريش أن رس��ول اهلل قد َعزَّ وامَتنَع، وأن حمزة 

وا عن بعض ما كانوا َيتناولونه وَينالون منه. سَيمنَعه، فَكفُّ

  ُيقال: صبأ فالن: إذا خرج من دين إلى دين غيره. وكانت العرب ُتسمي النبي  )1(
الصابئ؛ ألنه خرج من دين قريش إلى دين اإلسالم. انظر: النهاية )3/3(. 

قل��ُت: ل��م يكن رس��ول اهلل  على دين قري��ش طرفَة َعيٍن، وإنم��ا كان حنيًفا 
اف  ح به، أو ذهب إلى َعرَّ مسلًما ولم يكن من المشركين، فلم يسجد لصنم قط، أو تمسَّ

. لرسوله  أو كاهن، وذلك من حفظ اهلل
يف رواية ابن إسحاق يف السيرة )329/1(: وتم.   )2(



تأليف / موسى بن راشد العازمي59

املختصر يف السرية النبوية

ثم رجع حمزة  إلى بيته، فأتاه الش��يطان)1(، فقال: أنت س��يِّد 
قري��ش، اتَبعَت ه��ذا الصابَئ وتَركَت ِدي��َن آبائك! َلْلم��وُت خيٌر لك مما 
َصنع��َت! فأقَبَل على حمزة َبثُُّه)2(، فقال: ما َصنَعُت! اللهمَّ إْن كان ُرش��ًدا 
فاجَع��ل تصديقه يف قلبي، وإال فاجَعل لي مم��ا وقعُت فيه َمخرًجا! فبات 

بليلة لم َيبِْت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح.

فَغَدا على رسول اهلل  فقال: ابَن أخي، إين وقعُت يف أمر ال 
أعرِف المخرج منه، وإقامُة ِمْثلي على ما ال أدري ما هو؛ أُرش��ٌد هو أم َغيٌّ 
َثني، فأقَبَل رسول  ثني حديًثا، فقد اشتهيُت يا بن أخي أن تحدِّ ش��ديٌد! فحدِّ
��ره، فألَقى اهلل يف نفِسه اإليمان  فه وبشَّ ره وَوَعظه، وخوَّ اهلل  َفذكَّ
كما قال رس��ول اهلل ، فقال: أشهد إنك لصادق شهادَة الصدق 
والعارف، فَأْظِهر يا بن أخي ِدينَك، فواهلل ما أِحبُّ أن لي ما َأَظلَّت السماء، 

يَن)3(. وإين على ديني األول! قال: فكان حمزُة ممن أَعزَّ اهلل به الدِّ

أي: بوسوسته التي ال يْسَلم منها إنسان.  )1(
البث: أشد الحزن. انظر: النهاية )96/1(.   )2(

ومنه قوله تعالى يف سورة يوسف - آية ) 86( على لسان يعقوب : ﴿ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ﴾. 

أخرجه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحديث )4939( - وابن إس��حاق يف الس��يرة -   )3(
)328/1( - وقد وهمُت فصححت إس��ناد القصة يف اللؤلؤ المكنون، فلُيس��تدَرْك من 

هنا.
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L  باهلداية وإسالمه  لعمر  دعاء الرسول  J
روى اإلمام أحمد يف ُمسَنده والترمذي يف جامعه بسند حسن عن ابن 
َم  عمر  قال: إن رس��ول اهلل  قال: »اللُهمَّ  َأِعزَّ  اإْلِْس��الَ
اِب!« َفَكاَن  ُجَلْي��ِن إَِلْيَك؛ بَِأبِي َجْهٍل، َأْو بُِعَمَر ْب��ِن اْلَخطَّ بَِأَح��بِّ َهَذْيِن الرَّ

َأَحبَُّهَما إَِلى اهللِ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب)1(.

ورَوى الحاكم يف الُمس��تدَرك بس��ند صحيح عن ُأمِّ المؤمنين عائشة 
َم بُِعَمَر ْبِن  ُهمَّ  َأِعزَّ  اإْلِْس��الَ  قالت: إن النبي  قال: »اللَّ

ًة«)2(. اِب َخاصَّ اْلَخطَّ

  ورَوى الحاكم يف الُمس��تدَرك بس��ند حس��ن عن ابن عباس
اِب«)3(. يَن بُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّ ِد الدِّ ُهمَّ َأيِّ قال: إن النبي  قال: »اللَّ

  أوحى إلى رسوله  قلت: والذي يظهر أن اهلل
ِر اهللُ س��بحانه هدايته؛ فعن��د ذلك َخصَّ  أن أب��ا جهل لن ُيس��ِلم، ولم ُيقدِّ

رسول اهلل  عمر بن الَخطَّاب  بالهداية، واهلل أعلم.

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )5696( - والترمذي يف جامعه - رقم   )1(
الحديث )4013( - وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

أخرجه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحدي��ث )4535( - وأورده الحافظ يف الفتح -   )2(
ح إسناده.   )404/7( وصحَّ

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4533(.  )3(
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L   تأثري الدعوة النبوية على عمر  J
ظَهرت آثار دعوة النبي  لعمر  بالهداية يف موقفه 
ا معها وهي  م��ع ليلى بن��ت أبي َحْثم��ة ، فكان ليِّ��ن الجانب ج��دًّ
ترتحل إلى الحبشة، وهو أمر غير معهود من عمر  بالمسلمين؛ إذ 

كان من أشد الناس على المسلمين.

روى اإلمام أحمد يف فضائل الصحابة والحاكم يف الُمس��تدَرك بسند 
ا لنَْرَحُل إلى  حس��ن عن أم عبد اهلل بنت أبي َحْثمة  قال��ت: واهلل إنَّ
أرض الحبش��ة، وق��د ذه��ب عامر)1( يف بع��ض حاجتنا، إذ أقب��ل عمر بن 
، وهو على ِش��ْركِه، وكنا َنْلَقى منه البالء وش��دة  الَخطَّاب حتى وقف عليَّ
علين��ا، فقال: إنه َلالنط��الُق يا أمَّ عب��د اهلل؟ فقلت: نعم، والِل��ه لنَْخُرَجنَّ 
يف أرض اهلل؛ آَذْيتمون��ا وقَهْرُتمون��ا، حت��ى َيجَعل اهلل لن��ا مخرًجا، فقال: 
ًة لم أكن أراها، ثم انصرف، وقد أحزنه -فيما  َصِحَبكم اهلل. ورأيُت له ِرقَّ
ُأَرى- خروُجنا، قالت: فجاء عامر من حاجته تلك، فقلت: يا أبا عبد اهلل، 
ته وُحزَنه علينا! قال: فُيطَمع)2( يف إس��المه؟ قلت:  لو رأيَت ُعَمر آنًفا وِرقَّ
نعم، قال: ال ُيسِلُم الذي رأيِت حتى ُيسِلَم ِحماُر الخطَّاب! قال يائًسا منه؛ 

مما كان َيَرى من ِغلظته وقسوته على اإلسالم)3(.

هو زوجها عامر بن ربيعة  من السابقين إلى اإلسالم. انظر: اإلصابة )469/3(.   )1(
يف رواية اإلمام أحمد: َأَطِمْعِت.  )2(

أخرج��ه اإلم��ام أحم��د يف فضائ��ل الصحاب��ة - رق��م الحدي��ث )371( - والحاكم =  )3( 



62 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

L   قصة إسالم عمر  J
اب  -على ضعفها-  دت الروايات يف إسالم عمر بن الَخطَّ تعدَّ
ن منه ش��يًئا فشيًئا، وأول  وَيظَهر أن اإلس��الم وقع يف قلبه  حتى َتمكَّ
م��ا وق��ع يف قلبه م��ا رواه اإلمام البخ��اري يف صحيحه عن عب��د اهلل بن عمر 
 ق��ال: قال عمر : بْينَما أَنا َنائِ��ٌم ِعنَْد آلَِهتِِهْم إْذ َجاَء َرُجٌل)1( 
بِعْجٍل َفَذَبَحُه، َفَصَرَخ به َصاِرٌخ َلْم أْسَمْع َصاِرًخا َقطُّ أشدَّ َصْوًتا منه، يقوُل: 
ي��ا َجِلي��ْح! أْمٌر َنِجيْح! َرُجٌل َفِصي��ْح! يقوُل: ال إَلَه إالَّ أن��َت! َفَوَثَب الَقْوُم، 
ُقلُت: ال أْبَرُح حتَّى أْعَلَم ما وَراَء هذا، ُثمَّ َناَدى: يا َجِليْح! أْمٌر َنِجيْح! َرُجٌل 

.)2(! َفِصيْح! يقوُل: ال إَلَه إالَّ اهللُ، َفُقْمُت، َفما َنِشْبنَا أْن قيَل: هذا َنبِيٌّ

ق��ال اإلمام البيهقي: ظاهر هذه الرواية ُيوِهم أن عمر  بنفس��ه 
َس��ِمع الصارخ يصُرخ من الِعجل الذي ُذبَح، وكذلك هو صريح يف رواية 

ندي يف شرحه للمسند -  = يف المس��تدرك - رقم الحديث )7069( - وذكره اإلمام السِّ
ح إسناده. )215/2( وصحَّ

ق��ال الحاف��ظ ابن كثي��ر يف البداية والنهاي��ة )741/2(: هذا الرجل هو َس��َواد بن قاِرب   )1(
السدوسي. 

وذهب الحافظ يف الفتح )572/7( إلى ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير. 
وق��ال الحافظ ابن عبد البر يف االس��تيعاب )233/2(: َس��َواد بن قاِرب السدوس��ي، كان 

يتكهن يف الجاهلية، وكان شاعًرا، ثم أسلم.  
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3866(.  )2(
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ضعيفة عن عمر  يف إس��المه، وس��ائر الروايات ت��ُدلُّ على أن هذا 
الكاهن أخَبر بذلك عن رؤيته وسماعه. واهلل أعلم)1(.

ثم ساق اإلمام البيهقي حديث َسَواد بن قاِرب فقال: وُيْشبِه أن يكون 
هذا هو الكاهن)2( الذي لم ُيذَكر اسمه يف الحديث الصحيح)3(.

ح المصنِّف)4( بإي��راد هذه القصة يف باب  وق��ال الحاف��ظ يف الفتح: لمَّ
  عن عمر  بما جاء عن عائشة وطلحة  إسالم عمر

.)5(
 من أن هذه القصة كانت سبب إسالمه

***
L   ة املسلمني بإسالم عمر J  ِعزَّ

  رَوى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه عن عبد اهلل بن مس��عود
ًة منُذ َأْسَلَم ُعَمُر)6(. قال: ما ِزْلنَا َأِعزَّ

قال الحافظ يف الفتح: لَِما كان فيه من الَجَلد والقوة يف أمر اهلل تعالى)7(.

انظر: دالئل النبوة )245/2(.   )1(
هو الرجل المذكور يف رواية اإلمام البخاري قبل قليل.   )2(

انظر: دالئل النبوة )248/2(.  )3(
أي: اإلمام البخاري.   )4(

انظر: فتح الباري )576/7(.  )5(
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3684(.  )6(

انظر: فتح الباري )404/7(.  )7(
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ورَوى اإلمام أحمد يف فضائل الصحابة بس��ند حس��ن عن عبد اهلل بن 
مس��عود  قال: إن إسالم ُعَمر كان فتًحا، وإن ِهجرته كانت نصًرا، 

وإن ُسلطانه)1( كان رحمة)2(.

ورَوى الحاك��م يف المس��تدرك -بس��ند ال ب��أس به- ع��ن عبد اهلل بن 
مس��عود  ق��ال: واهلل ما اس��تطعنا أن ُنَصلَِّي عند الكعب��ة ظاِهرِين، 

حتى أسَلَم ُعَمر)3(.

***
L   ُعتبة بن ربيعة ُياور رسول اهلل  J

اب  وَقِوى أمر اإلسالم بهما،  ا أس��َلَم حمزة وعمر بن الَخطَّ لمَّ
بَعَث��ت قريش إلى رس��ول اهلل  ُعتبَة بن ربيعة؛ لُيح��اِوَره فُيعطَِيه 
ويأُخَذ منه، فقد رَوى ابن إس��حاق يف الس��يرة عن محم��د بن كعب الُقَرظِيِّ 
ْثُت أن ُعتبة بن ربيعة، وكان س��يًدا، ق��ال يوًما وهو جالس يف نادي  قال: ُحدِّ
قريش، ورسوُل اهلل  جالس يف المسجد وحَده: يا معشر قريش، 
ه َيقَبل بعَضها، فنُْعطِيه  َمه وَأْعرَِض عليه أموًرا؛ لعلَّ أاَل أُق��وُم إلى محمد فُأَكلِّ
أيَّها شاء وَيُكفُّ عنا؟ -وذلك حيَن أسَلَم حمزة، ورَأوا أصحاب رسول اهلل 

ْمه.  َيزيدون وَيكُثرون- فقالوا: بلى يا أبا الوليد، ُقْم إليه فَكلِّ

  . أي: خالفته  )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف فضائل الصحابة - رقم الحديث )307(.  )2(

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4537(.  )3(
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فق��ام إليه ُعتبة، حتى جلس إلى رس��ول اهلل  فقال: يا بن 
��َطِة)1( يف الَعش��يرة، والمكان يف  أخ��ي، إن��ك منَّا حيُث ق��د َعِلمَت من السِّ
ْهَت  قَت به جماعتهم، وسفَّ النََّس��ب، وإنك قد َأَتيَت قومك بأمر عظيم؛ فرَّ
ْرَت به َمن مضى من آبائهم؛  ب��ه أحالمهم، وِعْبَت به آلهته��م ودينهم، وكفَّ
��ك َتقَبل منها بعضها،  فاس��َمع منِّي، َأْعرِض عليك أم��وًرا تنُظُر فيها؛ لعلَّ

فقال رسول اهلل : »ُقل يا أبا الوليد َأْسَمْع«.

ق��ال: يا بن أخي، إن كنَت إنما تريد بم��ا جئَت به من هذا األمر مااًل، 
َجَمْعن��ا لك من أموالن��ا حتى تكون أكَثَرنا مااًل، وإن كنَت تريد به َش��َرًفا، 
ْكناك  ْدناك علينا حتى ال َنْقَطع أمًرا دوَنك، وإن كنَت تريد به ُملًكا، ملَّ َس��وَّ
ه عن نفس��ك،  علين��ا، وإن كان هذا الذي يأتيك َرئِيًّا)2( َتراه ال َتس��تطيع َردَّ
، وبَذْلنا في��ه أموالنا حت��ى ُنْبرِئك منه؛ فإن��ه ربما غَلب  َطَلْبن��ا ل��ك الطِّ��بَّ

التابع)3( على الرجل حتى ُيداَوى منه.

حتى إذا فرغ عتبة، ورس��ول اهلل  َيستِمع منه، قال رسول 
 : اهلل: »أقد َفَرْغَت يا أبا الوليد؟« قال: نعم، فقال رس��ول اهلل

»فاس��َمْع منِّي« ق��ال: أفَع��ُل، فقال رس��ول اهلل : ﴿ٱ ٻ 

َوَس��َط فالن يف حَسبه ِس��َطًة: أي كان من خيار قومه نس��ًبا، وأرفعهم مجًدا. انظر: لسان   )1(
العرب )296/15(.  

: الِجنِّي يراه اإلنسان. انظر: لسان العرب )89/5(.  ئِيُّ الرَّ  )2(
التابع من الجن: هو ِجنِّيٌّ َيْتَبع اإلنسان. انظر: لسان العرب )15/2(.  )3(
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ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾)1(، ث��م مضى رس��ول 
اهلل  فيه��ا َيقرؤه��ا علي��ه، فلما َس��ِمعها منه ُعتب��ة أنَصت لها 
وألَق��ى يَديه َخلف ظهره معتمًدا عليهما َيس��َمع منه، ثم انَتَهى رس��ول اهلل 
 إلى الس��جدة منها، فسجد، ثم قال: »قد َسِمْعَت يا أبا الوليد 

ما َسِمْعَت، فأنَت وذاك«".

ويف رواي��ة البيهق��ي يف دالئله: حت��ى بلغ الرس��ول: ﴿ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾)2(، فأمَسَك ُعتبة على فِيه وناَشَده 

ِحَم أن َيُكفَّ عنه. الرَّ

فق��ام ُعتب��ة ب��ن ربيعة م��ن عن��د رس��ول اهلل  وذهب إلى 
 أصحاب��ه، فق��ال بعضه��م لبع��ض: َنحِل��ف باهلل لق��د جاءكم أب��و الوليد 
بغير الوجه الذي ذَهب به! فلما جلس إليهم قالوا: ما وراَءك يا أبا الوليد؟ 
عر وال  قال: ورائي أين َسِمعُت قواًل واهللِ ما َسِمعُت مثَله قط؛ واهلل ما هو بالشِّ
��حر وال بالكِهانة، يا َمعشر قريش َأطِيعوين واجَعُلوها بي، وَخلُّوا بين  بالسِّ
هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعَتِزُلوه؛ فواهللِ َلَيُكوَننَّ لقوله الذي َسِمعُت منه 

لت - اآليات )4-1(. سورة ُفصِّ  )1(
قال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره )248/1(: كل س��ورة افُتتح��ت بالحروف، فال بد أن 
ُيذك��ر فيه��ا االنتصار للق��رآن، وبيان إعجازه وعظمت��ه، وهذا معلوم باالس��تقراء، وهو 

الواقع يف تسع وعشرين سورة.
سورة فصلت - اآلية )13(.  )2(



تأليف / موسى بن راشد العازمي67

املختصر يف السرية النبوية

نبأ عظيم، فإن ُتِصْب��ُه العرب فقد ُكِفيُتُموه بغيركم، وإن َيْظَهر على العرب 
كم، وكنتم أسَعَد الناس به، قالوا: َسَحَرك –واهللِ-  ه ِعزُّ َفُمْلُكه ُمْلُككم وِعزُّ

يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيي فيه، فاصنَُعوا ما َبَدا لكم)1(.

***
L  طلب قريش اآليات  J

عند ذلك بدأت قريش بأمر جديد مع رس��ول اهلل ، وهو 
طلب المعج��زات المادية؛ قال اهلل س��بحانه: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾)2(.

قال الحافظ ابن كثير: أي: هو -تعالى- قادر على ذلك، ولكن حكمته 
تعال��ى َتقتض��ي تأخير ذل��ك؛ ألنه ل��و َأنَزلها َوفَق م��ا طَلبوه ثم ل��م يؤمنوا، 

َلعاَجله��م بالعقوبة، كما فَعل باألمم الس��الفة، كم��ا قال تعالى: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾)3(.

أخرج قصة حوار عتبة بن ربيعة مع رس��ول اهلل : ابن إس��حاق يف الس��يرة -   )1(
)330/1( -  والبيهق��ي يف دالئ��ل النبوة - )203/2 - 205( - وأبو يعلى يف مس��نده 
ن إسنادها األلباين يف تحقيقه لفقه السيرة )ص 108(  - رقم الحديث )1818( - وحسَّ

للشيخ محمد الغزالي.  
سورة األنعام - آية )37(.    )2(

سورة اإلسراء - آية )59( - وانظر: تفسير ابن كثير )253/3(.  )3(
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ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعال��ى:  اهلل  ق��ال 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ا عليهم: ﴿ی جئ حئ  ی ی ﴾)1(، ث��م قال اهلل  رادًّ

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴾)2(.

ق��ال الحاف��ظ ابن كثي��ر: يقول تعالى مرش��ًدا نبي��ه  إلى 
الحج��ة على قومه يف صدق ما جاءهم به: إنه ش��اِهٌد عليَّ وعليكم، عالم 
بما جئتكم به، فلو كنُت كاذًبا عليه انَتَقم مني أشد االنتقام، كما قال تعالى: 

﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴾)3(.

وقول��ه تعال��ى: ﴿حب خب مب ىب يب جت ﴾)4( أي: علي��م بهم؛ 
ن َيستحقُّ الشقاء واإلضالل  بَمن َيستحقُّ اإلنعام واإلحسان والهداية، ممَّ

سورة اإلسراء - اآليات )90 - 95(.  )1(
سورة اإلسراء - آية )96(.  )2(

سورة الحاقة - اآليات )44 - 46(.  )3(
سورة اإلسراء - آية )96(.  )4(
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واإلزاغة)1(.

وقال تعالى: ﴿ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴾)2(.

ق��ال الحافظ اب��ن كثير: يقول اهلل تعالى إخباًرا عن المش��ركين: إنهم 
��دة ﴿ەئ ەئ وئ ﴾  أقَس��موا ب��اهلل َجهَد أيمانه��م، أي: حَلفوا أيماًنا مؤكَّ

ُقنَّه��ا، ﴿ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  أي: معج��زة وخ��ارق ﴿وئ ۇئ ﴾ أي: لُيَصدِّ
ېئ ېئ ﴾ أي: ُق��ل -يا محمد- لهؤالء الذين يس��ألونك اآلي��ات َتَعنًُّتا وكفًرا 
وعناًدا، ال على س��بيل الهدى واالسترش��اد: إنما َمرِج��ع هذه اآليات إلى 

اهلل، إن شاء أجابكم، وإن شاء ترككم)3(.

ورَوى اإلمام أحمد يف مس��نده والحاكم يف مس��تدركه بس��ند صحيح 
عن ابن عباس  قال: س��أل أهُل مكَة النبيَّ  أْن َيجَعَل 
َي الجباَل عنهم فَيْزَرُعوا، فقيَل َلُه: إْن ِشْئَت أْن  َفا)4( ذهًبا، وأْن ُينَحِّ لهم الصَّ
َتْس��َتْأنَِي)5( بهم، وإْن شْئَت أن ُنْؤتَِيُهم الذي سألوا، فإْن كَفروا ُأهِلُكوا كما 

انظر: تفسير ابن كثير )122/5(.  )1(
سورة األنعام - آية )109(.  )2(

انظر: تفسير ابن كثير )316/3(.  )3(
َفا: هو أحد جَبَلي الَمْسَعى، والصفا يف األصل جمع َصَفاة، وهي الصخرة والحجر  الصَّ  )4(

األملس. انظر: النهاية )38/3(. 
َأْسَتْأنِي بهم: َأْنَتظِر وال َأْعَجل. انظر: لسان العرب )250/1(.  )5(
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َأْهَلْكُت َمْن َقبَلُهم، فقال رس��ول اهلل : »ال، بل َأْسَتْأنِي بهم«، 
فأن��َزَل اهللُ  هِذه اآلَيَة ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾«)1(.
قال الحافظ ابن كثير: ولهذا اقَتَضت الحكمة اإللهية والرحمة الربانية 
أالَّ ُيجاُب��وا إلى ما س��َألوا؛ ألن اهلل َعِلَم أنه��م ال يؤمنون بذلك، فُيعاِجلهم 

العذاب)2(.

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  تعال��ى:  وق��ال 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾)3(.

اآلية يف س��ورة اإلسراء - اآلية )59( - والحديث أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم   )1(
الحديث )2333( - والحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )3419(.

انظر: البداية والنهاية )57/3(.   )2(
سورة األنعام - اآليات )11-4(.  )3(
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قال اإلمام ابن القيم: فأما اآلية)1( فإن المشركين قالوا تعنًُّتا يف كفرهم: 
قه،  ﴿ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴾ َيعنُون َمَلًكا نش��اهده ونراه، َنشَهد له وُنصدِّ
وإال فالَمَل��ك كان َين��زل عليه بالوحي من اهلل، فأج��اب اهلل تعالى عن هذا 
وبيَّ��ن الحكم��ة يف عدم إنزال الَمَلك عل��ى الوجه الذي اقَتَرح��وه، بأنه لو 
قوه، لُعوِجُلوا بالعذاب كما  أنَزل َملًكا كما اقَتَرح��وا ولم ُيؤمنوا به وُيصدِّ
ت به ُس��نَُّته تعالى م��ع الكفار يف آي��ات االقت��راح إذا جاءتهم ولم  اس��َتَمرَّ
ُيؤمنوا، فق��ال: ﴿ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴾، ثم بيَّن س��بحانه 
أن��ه لو أنَزل َملًكا كما اقَتَرح��وا، َلَما حَصل به مقصودهم؛ ألنه إن أنَزله يف 
صورته لم َيقِدروا على التلقِّي عنه؛ إذ البشر ال َيقِدر على مخاطبة الَمَلك 
ومباش��رته، وقد كان رسول اهلل ، وهو أقوى الخلق، إذا نَزل 
ر منه الَعَرق يف اليوم  علي��ه المَلك ُكرَِب لذلك، وَأَخَذْته الُبَرَحاء)2(، وَتحدَّ
 الش��اتِي! )3(، وإن جَعل��ه يف صورة رُجٍل، حَصل له��م َلْبس: هل هو مَلك 
أم رُج��ل؟ فقال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾، أي: يف صورة رُجل، 
﴿پ پ ﴾ يف ه��ذا الحال ﴿پ پ ﴾ على أنفس��هم حينئذ؛ 
فإنهم يقولون إذا رَأوا المَلك يف صورة إنس��ان: هذا إنسان، وليس بَمَلك. 

فهذا معنى اآلية)4(.

هي اآلية رقم )8( من سورة األنعام.    )1(
الُبَرحاء -بضم الباء-: شدة الَكْرب؛ من ثقل الوحي. انظر: النهاية )113/1(.   )2(

أخرج ذلك ضمن حدي��ث اإلفك الطويل: اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث   )3(
)2661( - ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2770( )56(.

انظر: مدارج السالكين )364/4(.   )4(
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L  القرآن العظيم أعظم املعجزات  J
قال اهلل تعالى حاكًيا عن المشركين: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴾)1(.

قال الحاف��ظ ابن كثير: يقول تعالى مخبًِرا عن المش��ركين يف تعنُّتهم 
وطلبهم آياٍت ُترِشدهم على أن محمًدا  رسول اهلل، كما جاء 
صال��ح بناقته، قال تعالى: ﴿ھ ﴾ ي��ا محمد: ﴿ھ ھ ے ے ﴾ أي: 
إنما أمُر ذلك إلى اهلل؛ فإنه لو َعِلم أنكم َتهتدون أَلجابكم على س��ؤالكم؛ 
ألن ذلك س��هٌل عليه يس��يٌر َلَديه، ولكنه َيعَلم منكم أنَّما َقْصُدكم التعنت 
واالمتحان، فال ُيجيبكم إلى ذلك، ثم قال تعالى مبينًا كثرة جهلهم وسخافة 
عقله��م؛ حيث طلب��وا آيات تدلُّهم على ص��دق محمد  فيما 
جاءهم به، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل ِمن بين يديه 
وال من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي هو أعظم من كل معجزة؛ إذ 
عَجزت الُفصحاء والُبَلغاء عن معارضته، بل عن معارضة َعشر ُسَور ِمن 

ِمثله، بل عن معارضة سورة منه)2(.

سورة العنكبوت - اآليات )52-50(.   )1(
انظر: تفسير ابن كثير )287/6(.  )2(
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وق��ال اإلم��ام ابن القي��م: القرآن العظي��م اجَتمع فيه ما ل��م َيجتمع يف 
ة، وهو الدليل والمدلول عليه، وهو الشاهد  غيره؛ فإنه هو الدعوة والُحجَّ
والمشهود له، وهو الَحَكم والدليل، وهو الدعوى والبيِّنة؛ قال اهلل تعالى: 
وه��و  رب��ه،  م��ن  أي:   )1(﴾ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ 
 : القرآن، وقال تعالى لمن طَلب آية تُدلُّ على صدق رس��وله

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ىئ ىئ ی ﴾)2(، فأخَبر س��بحانه أن الكتاب الذي أنَزَله َيكفي ِمن 

كل آية؛ ففيه الحجة والداللة على أنه من اهلل س��بحانه أرَس��ل به رس��وله، 
َبعه السعادَة، وُينِجيه من العذاب)3(. وفيه بيان ما ُيوِجب لَمن اتَّ

***
L  اهلجرة الثانية إىل احلبشة  J

خ��رج جعفر بن أب��ي طالب  ومع��ه جماعات م��ن الصحابة 
 إلى الحبش��ة يف الهج��رة الثانية، وذلك بعدما ع��ادت قريش إلى 
اضطه��اد َمن آَم��ن، وَأْغَرت س��ائر القبائل بمضاعفة األذى للمس��لمين، 

سورة هود - آية )17(.  )1(
سورة العنكبوت - آية )51 - 52(.  )2(
انظر: مدارج السالكين )479/4(.  )3(
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فكان عدد َمن خَرج مع جعفر  من الصحابة الكرام  ثالثًة 
وثمانِين رجاًل، إن كان فيهم عمار بن ياسر ؛ فإنه ُيَشكُّ يف هجرته 
 ، معه��م، واثنَي��ن وثمانِين رجاًل، إن لم يُكن فيهم عمار بن ياس��ر

ومن النساء ثماين َعْشرة امرأًة)1(.

 : هيلي: وَشكَّ ابن إس��حاق يف عمار بن ياسر�� قال اإلمام السُّ
َير، كالواقدي،  هل هاَجر إلى أرض الحبشة أم ال؟ واألصح عند أهل السِّ

وابن عقبة، وغيرهما: أنه لم يكن فيهم)2(.

***
L  َوْهٌم يف بعض أمساء مهاجري احلبشة  J

روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند ضعيف عن عبد اهلل بن مس��عود 
 قال: بَعَثنا رسول اهلل  إلى النجاشي، ونحن نحٌو من 
ثماني��ن رج��اًل، فيهم عبد اهلل بن مس��عود، وجعفر، وعب��د اهلل بن ُعْرُفطة، 

وعثمان بن مظعون، وأبو موسى، فَأَتوا النجاشي... الحديث)3(.

وق��ال ابن إس��حاق: ثم خَرج جعف��ر بن أبي طال��ب ، وَتتاَبع 
المس��لمون، حت��ى اجَتَمعوا بأرض الحبش��ة فكانوا بها، منه��م َمن خَرج 

انظر: سيرة ابن هشام )368/1(.  )1(
انظر: الروض اأُلُنف )99/2(.   )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )4400(.   )3(
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بأهله معه، ومنهم َمن خَرج بنفسه ال َأهَل له معه)1(. 

ثم س��اق ابن إس��حاق أس��ماء الصحابة يف هذه الهجرة الثانية، وذَكر 
َبير  ن ش��هد غزوة ب��در الكبرى؛ كعثم��ان بن عف��ان، والزُّ منه��م عَدًدا ممَّ
ب��ن الع��وام، وُمصَعب بن ُعَمي��ر، وعبد الرحمن بن ع��وف، وعبد اهلل بن 

. مسعود، وغيرهم

وأصحاب هذه الهجرة الثانية للحبش��ة إنم��ا َقِدموا المدينة مع جعفر 
  يف السنة السابعة للهجرة، وذلك حين افَتَتح رسول اهلل 
  خيبر، فَوَقع الَوْهم اِلبن إسحاق وغيره يف ذكر عدد من الصحابة

يف هذه الهجرة الثانية ممن شهد غزوة بدر الكبرى.

ق��ال اإلم��ام ابن القيم: قد ُذكر يف هذه الهج��رة الثانية عثمان بن عفان 
 وجماعة ممن شهد بدًرا، فإما أن يكون هذا وْهًما، وإما أن يكون 
لهم َقْدمٌة أخرى قبل ب��در، فيكون لهم ثالث َقَدمات: َقْدمة قبل الهجرة، 
وَقْدم��ة قبل بدر، وَقْدمة عام خيبر، وكذلك قال ابن س��عد)2( وغيره: إنهم 
ا َس��ِمعوا ُمَهاَجر رس��ول اهلل  إلى المدينة رَجع منهم ثالثة  لمَّ
وثالث��ون رجاًل، ومن النس��اء ثم��اين نِس��وة، فمات منهم رج��الن بمكة، 

وُحبَِس بمكة َسْبعُة نَفرٍ، وَشِهد بدًرا منهم أربعة وعشرون رجال)3(.

انظر: سيرة ابن هشام )360/1(.  )1(
انظر: الطبقات الكبرى )100/1(.  )2(

انظر: زاد المعاد )32-31/3(.  )3(
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L   َوْهم يف ذكر أبي موسى األشعري  J
وَعدَّ ابُن إس��حاق)1( َأَبا موس��ى األش��عري  فيم��ن هاَجر إلى 

الحبشة الهجرَة الثانية، وهذا من أوهامه على جاللة َقْدِره.

قال الحافظ ابن كثير: ذَكر محمد بن إسحاق يف جملة َمن هاجر إلى 
أرض الحبش��ة أبا موسى األش��عري عبد اهلل بن قيس ، وما أدري 
ما َحَمله على ذلك؛ فإن هذا أمر ظاهٌر ال َيْخَفى على َمن هو دونه يف هذا 
الش��أن، وقد أنَكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أه��ل المغازي، وقالوا: 
إن أبا موس��ى إنما هاَجر من اليمن إلى الحبشة إلى عنِد جعفر، كما جاء 

.)3(
 ًحا به يف الصحيح)2( من روايته ذلك مصرَّ

وقال اإلمام ابن القيم: وليس ذلك مما َيخَفى على َمن هو دوَن محمد 
بن إسحاق َفضاًل عنه، وإنما نَشأ الَوهم أن أبا موسى هاَجر من اليمن إلى 
ا َسِمع بهم، ثم َقِدم معهم على  أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لمَّ
ًحا ب��ه يف الصحيح؛ فَعدَّ  رس��ول اهلل  بخيب��ر، كما ج��اء مصرَّ
ذلك ابُن إس��حاق ألبي موس��ى ِهج��رًة، ولم يُقل: إنه هاج��ر من مكة إلى 

انظر: سيرة ابن هشام )361/1(.  )1(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3876( -  ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث - )2505( )169(.  
انظر: كالم الحافظ ابن كثير يف الفصول يف سيرة الرسول )ص 59(.   )3(
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الحبشة لُِينَْكَر عليه)1(.

ورَوى اإلمام البيهقي يف دالئل النبوة بسند صحيح عن أبي ُبردة، عن 
أبيه أبي موس��ى األش��عري  قال: َأَمَرَنا َرُسوُل اهللِ  َأْن 
َننَْطِلَق َمَع َجْعَفرِ ْبِن َأبِي َطالٍِب  إَِلى َأْرِض اْلَحَبَش��ِة، َقاَل: َفَقِدْمنَا، 
ْم ِمنُْكْم َأَحٌد، َأَنا َخطِيُبُكُم اْلَيْوَم، َقاَل:  َفُبِع��َث إَِلْينَا، َقاَل َلنَا َجْعَف��ٌر: اَل َيَتَكلَّ
، َوُهَو َجالٌِس فِي َمْجِلِس��ِه، َفَزَبَرَن��ا)2( َمْن ِعنَْدُه ِمَن  َفاْنَتَهْينَ��ا إَِلى النََّجاِش��يِّ
ِه، َقاَل  ْهَباِن: اْسُجُدوا لِْلَمِلِك، َفَقاَل َجْعَفٌر: اَل َنْسُجُد إاِلَّ لِلَّ يِسيَن َوالرُّ اْلِقسِّ
ِه، قال: َوَما َذاَك؟  : َوَما َمنََعَك َأْن َتْسُجَد؟ َقاَل: اَل َنْسُجُد إاِلَّ لِلَّ َلُه النََّجاِشيُّ
َر بِِه ِعيَسى ْبُن  ُسوُل الَِّذي َبشَّ قال: إِنَّ اهللَ  َبَعَث إَِلْينَا َرُسوَلُه، َوُهَو الرَّ
َمْرَيَم، َيْأتِي ِمْن َبْعِدي اْس��ُمُه َأْحَمُد، َفَأَمَرَنا َأْن َنْعُبَد اهللَ َواَل ُنْش��رَِك بِِه َشْيًئا، 

َكاَة، َوَأَمَر بِاْلَمْعُروِف َوَنَهى َعِن اْلُمنَْكرِ.  اَلَة، َوُنْؤتَِي الزَّ َوُنِقيَم الصَّ

َفَأْعَج��َب النََّجاِش��يَّ َقْوُل��ُه، َقاَل: َفَما َيُق��وُل َصاِحُبَك فِي اْب��ِن َمْرَيَم؟ 
َق��اَل: َيُقوُل فِيِه: ُهَو ُروُح اهللِ َوَكِلَمُتُه، َأْخَرَجُه ِم��َن اْلَعْذَراِء اْلَبُتوِل الَّتِي َلْم 
يِسيَن  َيْقَرْبَها َبَش��ٌر، َفَتنَاَوَل النََّجاِشيُّ ُعوًدا ِمَن اأْلَْرِض َفَقاَل: َيا َمْعَشَر اْلِقسِّ
ْهَباِن، َما َيِزيُد َهُؤاَلِء َعَلى َما َتُقوُلوَن فِي اْبِن َمْرَيَم َما َتِزُن َهِذِه! َمْرَحًبا  َوالرُّ
��َر بِِه ِعيَسى  ُه َبشَّ ُه َرُس��وُل اهللِ، َوأنَّ بُِكْم َوبَِمْن ِجْئُتْم ِمْن ِعنِْدِه، َفَأَنا َأْش��َهُد َأنَّ
ْب��ُن َمْرَيَم، َوَلْواَل َما َأَنا فِيِه ِمَن اْلُمْل��ِك أَلََتْيُتُه َحتَّى َأْحِمَل َنْعَلْيِه، اْمُكُثوا فِي 

انظر: زاد المعاد )34/3(.  )1(
َزَبره: انَتَهره. انظر: لسان العرب )12/6(.  )2(
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َأْرِضي َما ِشْئُتْم، َوَأَمَر َلنَا بَِطَعاٍم َوكِْسَوٍة.

قال اإلمام البيهقي: هذا إسناد صحيح، وظاِهُره يُدلُّ على أن أبا موسى 
 كان بمكة، وأنه خَرج مع جعفر بن أبي طالب  إلى أرض 
الحبش��ة، والصحيح عن يزيد بن عبد اهلل بن أبي ُبردة، عن جده أبي ُبردة، 
عن أبي موس��ى  أن��ه بَلَغهم َمخَرج رس��ول اهلل  وهم 
باليم��ن، فخَرجوا مهاِجرِين يف بضٍع وخمس��ين رجاًل يف س��فينة، فألَقْتُهم 
  س��فينتهم إلى النجاش��ي بالحبش��ة، فواَفُقوا جعفر بن أبي طالب
وأصحابه عنده، فأَمَرهم جعفر  باإلقامة، فأقاموا حتى َقِدموا على 
رس��ول اهلل  زمن خيبر)1(، فأبو موسى  َشِهد ما جَرى 
بين جعفر وبين النجاش��ي، فأخبر عنه، ولَع��لَّ الراوَي َوِهم يف قوله: أَمَرنا 

رسول اهلل  أن َننَْطِلق، واهلل أعلم)2(.

***
L  تعقُّب قريش مهاِجري احلبشة  J

فلم��ا رأت قري��ش أن أصح��اب النب��ي  آِمُن��ون بأرض 
الحبش��ة، وأنهم أصابوا بها داًرا واس��تقراًرا وُحْس��َن ِجوار من النجاشي؛ 
بَعَثت إلى النجاش��ي رُجَلي��ن، هما: عمرو بن الع��اص، وعبد اهلل بن أبي 

هذه رواية البخاري - رقم الحديث )4230( - ومسلم رقم الحديث )2502(.    )1(
انظر: دالئل النبوة )300/2( لإلمام البيهقي.  )2(
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ربيعة؛ لُيْس��ِلم لهما أصحاب النب��ي ، فقد رَوى اإلمام أحمد 
ا َنَزْلنَا  يف مس��نده بسند حس��ن عن أم المؤمنين أم سَلمة  قالت: َلمَّ
، َأِمنَّا َعَلى ِدينِنَا، َوَعَبْدَنا اهللَ،  َأْرَض اْلَحَبَشِة َجاَوْرَنا بَِها َخْيَر َجاٍر؛ النََّجاِشيَّ
ا َبَلَغ َذلَِك ُقَرْيًشا اْئَتَمُروا َأْن َيْبَعُثوا إَِلى  اَل ُنْؤَذى َوال َنْسَمُع َشْيًئا َنْكَرُهُه، َفَلمَّ
ا ُيْسَتْطَرُف  النََّجاِشيِّ فِينَا َرُجَلْيِن َجْلَدْيِن)1(، َوَأْن ُيْهُدوا لِلنََّجاِشيِّ َهَداَيا ِممَّ
��َة، َوَكاَن ِمْن َأْعَجِب َما َيْأتِي��ِه ِمنَْها إَِلْي��ِه اأْلََدُم)2(، َفَجَمُعوا َلُه  ِم��ْن َمَتاِع َمكَّ
َأَدًما َكثِيًرا، َوَلْم َيْتُرُك��وا ِمْن َبَطاِرَقتِِه)3( بِْطرِيًقا إاِل َأْهَدْوا َلُه َهِديًَّة، ُثمَّ َبَعُثوا 
، وَعْمرِو ْبِن اْلَعاِص  بَِذلَِك َمَع َعْبِد اهللِ ْبِن َأبِي َربِيَعَة ْبِن اْلُمِغيَرِة اْلَمْخُزوِميِّ
، َوَأَمُروُهَما َأْمَرُهْم، َوَقاُلوا َلُهَما: اْدَفُعوا إَِلى ُكلِّ بِْطرِيٍق  ��ْهِميِّ ْبِن َوائٍِل السَّ
ُموا لِلنََّجاِشيِّ َهَداَياُه، ُثمَّ َسُلوُه  َتُه َقْبَل َأْن ُتَكلُِّموا النََّجاِشيَّ فِيِهْم، ُثمَّ َقدِّ َهِديَّ

َمُهْم. َأْن ُيْسِلَمُهم إَلْيُكْم َقْبَل َأْن ُيَكلِّ

، َوَنْحُن ِعنَْدُه بَِخْيرِ َداٍر،  َقاَلْت : َفَخَرَجا، َفَقِدَما َعَلى النََّجاِشيِّ
َتُه َقْبَل َأْن  َوِعنْ��َد َخْيرِ َجاٍر، َفَلْم َيْبَق ِم��ْن َبَطاِرَقتِِه بِْطرِيٌق إاِل َدَفَعا إَِلْي��ِه َهِديَّ
ُه َقْد َصَبا)4( إَِلى َبَلِد اْلَمِلِك  ، ُثمَّ َقاال لُِكلِّ بِْطرِيٍق ِمنُْهْم: إِنَّ َما النََّجاِش��يَّ ُيَكلِّ
ِمنَّا ِغْلَماٌن ُس��َفَهاُء، َفاَرُقوا ِدي��َن َقْوِمِهْم َوَلْم َيْدُخُلوا فِ��ي ِدينُِكْم، َوَجاؤوا 

َجْلًدا: أي: قويًّا يف نفسه وجسمه. انظر: النهاية )275/1(.   )1(
اأَلَدم: الِجلد. انظر: لسان العرب )96/1(.  )2(

البطارق��ة: جمع بِْطري��ق، وهو الحاذق بالحرب وأمورها، بلغ��ة الروم، وهو ذو منصب   )3(
م عندهم. انظر: النهاية )134/1(.   وتقدُّ

صبا إلى الشيء: مال. انظر: لسان العرب )284/7(.  )4(
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بِِدي��ٍن ُمْبَتَدٍع، اَل َنْعرُِفُه َنْحُن َوال َأْنُتْم، َوَقْد َبَعَثنا إَِلى اْلَمِلِك فِيِهِم أْش��َراُف 
ْمنَا اْلَمِلَك فِيِهْم َفُتِش��يُروا َعَلْيِه بَِأْن ُيْسِلَمُهم  ُهم إَلْيِهْم، َفإَِذا َكلَّ َقْوِمِهْم؛ لِنَُردَّ
َمُهْم، َفإِنَّ َقْوَمُهْم َأَعَلى بِِهْم َعْينًا)1(، َوَأْعَلُم بَِما َعاُبوا َعَلْيِهْم،  إَلْينَ��ا َوال ُيَكلِّ

َفَقاُلوا َلُهَما: َنَعْم.

َماُه َفَقاال َلُه:  ، َفَقبَِلَها ِمنُْهَما، ُثمَّ َكلَّ َبا َهَداَياُهم إَلى النََّجاِشيِّ ُهَما َقرَّ ُثمَّ إِنَّ
ُه َقْد َصَبا إَِلى َبَلِدَك ِمنَّا ِغْلَماٌن ُس��َفَهاُء، َفاَرُقوا ِديَن َقْوِمِهْم،  َأيَُّها اْلَمِلُك، إِنَّ
َوَل��ْم َيْدُخُلوا فِي ِدينَِك، َوَجاؤوا بِِديٍن ُمْبَتَدٍع اَل َنْعرُِفُه َنْحُن َوال َأْنَت، َوَقْد 
ُهم  َبَعَثنا إَِلْيَك فِيِهم أْشَراُف َقْوِمِهْم ِمْن آَبائِِهْم َوَأْعَماِمِهْم َوَعَشائِرِِهْم؛ لَِتُردَّ

إَلْيِهْم، َفُهْم َأَعَلى بِِهْم َعْينًا، َوَأْعَلُم بَِما َعاُبوا َعَلْيِهْم َوَعاَتُبوُهْم فِيِه. 

َقاَل��ْت : َوَلْم َيُكْن َش��ْيٌء َأْبَغ��َض إَِلى َعْبِد اهللِ ْب��ِن َأبِي َربِيَعَة، 
َوَعْمرِو ْبِن اْلَعاِص ِمْن َأْن َيْسَمَع النََّجاِشيُّ َكالَمُهْم، َفَقاَلْت َبَطاِرَقُتُه َحْوَلُه: 
َه��ا اْلَمِلُك، َقْوُمُه��ْم َأَعَلى بِِهْم َعْينً��ا، َوَأْعَلُم بَِما َعاُب��وا َعَلْيِهْم؛  َصَدُق��وا َأيُّ

اُهم إَلى باِلِدِهْم َوَقْوِمِهْم. َفَأْسِلْمُهم إَلْيِهَما، َفْلَيُردَّ

، ُثمَّ َقاَل: اَل َهْيُم اهللِ، إًِذا اَل ُأْسِلُمُهْم إَِلْيِهَما،  َقاَلت: َفَغِضَب النََّجاِش��يُّ
َوال ُأَكاُد َقْوًم��ا َجاَوُرونِ��ي، َوَنَزُلوا بِ��الِدي، َواْخَتاُرونِي َعَلى َمْن ِس��َواَي، 
َحتَّى َأْدُعَوُهْم َفَأْسَأَلُهْم َماَذا َيُقوُل َهَذاِن فِي َأْمرِِهْم، َفإِْن َكاُنوا َكَما َيُقوالِن 

��هيلي يف الروض اأُلُنف )113/2(: أي َأْبَصُر بهم، أي: َعْينُهم وإبصارهم فوق  قال السُّ  )1(
عين غيرهم يف أمرهم. 
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َأْس��َلْمُتُهم إَلْيِهَما َوَرَدْدُتُهم إَلى َقْوِمِهْم، َوإِْن َكاُن��وا َعَلى َغْيرِ َذلَِك َمنَْعُتُهْم 
ِمنُْهَما، َوَأْحَسنُْت ِجَواَرُهْم َما َجاَوُرونِي. 

  ُِث��مَّ َأْرَس��َل إَِلى َأْصَح��اِب َرُس��وِل اهلل : َقاَل��ْت
��ا َجاَءُه��ْم َرُس��وُلُه اْجَتَمُع��وا، ُثمَّ َق��اَل َبْعُضُه��ْم لَِبْعٍض: َما  َفَدَعاُه��ْم، َفَلمَّ
ُجِل إَِذا ِجْئُتُموُه؟ َقاُلوا: َنُقوُل -َواهللِ- َما َعِلْمنَا َوَما َأَمَرَنا بِِه َنبِيُّنَا  َتُقوُلوَن لِلرَّ
ا َجاؤوُه، َوَقْد َدَعا النََّجاِش��يُّ  ، َكائٌِن فِي َذلَِك َما ُهَو َكائٌِن. َفَلمَّ
يُن الَِّذي  َأَس��اِقَفَتُه)1( َفنََش��ُروا َمَصاِحَفُهْم َحْوَلُه، َس��َأَلُهْم َفَقاَل: َما َه��َذا الدِّ
َفاَرْقُتْم فِيِه َقْوَمُكْم، َوَلْم َتْدُخُلوا فِي ِدينِي َوال فِي ِديِن َأَحٍد ِمْن َهِذِه اأْلَُمِم؟ 

َمُه َجْعَفُر بُن َأبِي َطالٍِب) )2 َفَقاَل  َقاَلْت: : َفَكاَن الَِّذي َكلَّ

األْسُقف: هو عالم رئيس من علماء النصارى ورؤسائهم. انظر: النهاية )341/2(.  )1(
روى اإلم��ام الترم��ذي يف جامعه - رقم الحديث ))4097( - واإلمام أحمد يف مس��نده   )2(
- رقم الحديث )9353( بس��ند صحيح عن أبي هريرة  قال: ما احَتَذى النَِّعال، 
وال انَتَع��َل، وال َركَِب الَمَطاَيا، وال َركَِب الُكوَر بعد رس��ول اهلل  أفضل من 

جعفر.
زاد اإلمام أحمد: يعني يف الجود والكرم.

رج وآلته للفرس. انظر: النهاية  الُكور-بضم الكاف-: هو َرْحل الناقة بأداته، وهو كالسَّ
.)181/4(

ق��ال الحافظ اب��ن كثير يف البداية والنهاية )648/4(: وهذا إس��ناد جي��د إلى أبي هريرة 
يق والفاروق،  دِّ له يف الكرم، فأما الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصِّ ، وكأنه إنما ُيفضِّ
ب��ل وعثمان بن عفان، أفضل منه، وأما أخوه عل��ي  فالظاهر أنهما متكافئان، أو 

عليٌّ أفضل منه.  
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َلُه: َأيَُّها اْلَمِلُك، ُكنَّا َقْوًما َأْهَل َجاِهِليٍَّة َنْعُبُد اأْلَْصنَاَم، َوَنْأُكُل اْلَمْيَتَة، َوَنْأتِي 
ِعيَف،  اْلَفَواِحَش، َوَنْقَطُع اأْلَْرَحاَم، َوُنِس��يُء اْلِجَواَر؛ َيْأُكُل اْلَقِويُّ ِمنَّا الضَّ
َفُكنَّ��ا َعَل��ى َذلَِك َحتَّ��ى َبَعَث اهللُ إَِلْينَا َرُس��واًل ِمنَّ��ا َنْعرُِف َنَس��َبُه، َوِصْدَقُه، 
َدُه، َوَنْعُبَدُه، َوَنْخَلَع َما ُكنَّا َنْعُبُد َنْحُن  َوَأَماَنَتُه، َوَعَفاَفُه، َفَدَعاَنا إَِلى اهللِ لِنَُوحِّ
َوآَباُؤَن��ا ِمْن ُدونِِه ِم��َن الِحَجاَرِة َواأْلَْوَثاِن، َوَأَمَرَنا بِِص��ْدِق اْلَحِديِث، َوَأَداِء 
َماِء،  ِحِم، َوُحْس��ِن اْلِجَواِر، َواْلَك��فِّ َعِن اْلَمَحاِرِم، َوالدِّ اأْلََماَنِة، َوِصَلِة الرَّ
وِر، َوَأْكِل َماَل اْلَيتِيِم، َوَقْذِف اْلُمْحَصنَِة،  َوَنَهاَنا َعِن اْلَفَواِحِش، َوَقْوِل ال��زُّ
َكاِة،  ��الِة، َوالزَّ َوَأَمَرَن��ا َأْن َنْعُب��َد اهللَ َوْحَدُه اَل ُنْش��رُِك بِِه َش��ْيًئا، َوَأَمَرَنا بِالصَّ
َبْعنَاُه َعَلى  ْقنَاُه َوآَمنَّا بِ��ِه َواتَّ د عليه أموَر اإلس��الم-، َفَصدَّ َياِم)1(-فَعدَّ َوالصِّ
َم َعَلْينَا،  ْمنَا َما َحرَّ َم��ا َجاَء بِِه، َفَعَبْدَنا اهللَ َوْحَدُه، َفَلْم ُنْش��رِْك بِِه َش��ْيًئا، َوَحرَّ
وَنا  ُبوَنا َوَفَتنُوَنا َعْن ِدينِنَا؛ لَِيُردُّ َوَأْحَلْلنَ��ا َما َأَحلَّ َلنا، َفَعَدا َعَلْينَا َقْوُمنَ��ا، َفَعذَّ
إَِلى ِعَباَدِة اأْلَْوَثاِن ِمْن ِعَباَدِة اهللِ، َوَأْن َنْسَتِحلَّ َما ُكنَّا َنْسَتِحلُّ ِمَن الَخَبائِِث، 
وا َعَلْينَا، َوَحاُلوا َبْينَنَا َوَبْيَن ِدينِنَا، َخَرْجنَا إَِلى  ا َقَهُروَنا َوَظَلُموَنا، َوَش��قُّ َفَلمَّ
َبَلِدَك، َواْخَتْرَناَك َعَلى َمْن ِسَواَك، َوَرِغْبنَا فِي ِجَواِرَك، َوَرَجْوَنا َأْن اَل ُنْظَلَم 

ِعنَْدَك َأيَُّها اْلَمِلُك!

ا َجاَء بِِه َعِن اهللِ ِمْن َشْيٍء؟ َفَقاَل  : َهْل َمَعَك ِممَّ َقاَلْت: َفَقاَل َلُه النََّجاِشيُّ
. َفَقَرَأ َعَلْيِه َصْدًرا  : َفاْقَرْأُه َعَليَّ َل��ُه َجْعَفٌر : َنَعْم. َفَقاَل َلُه النََّجاِش��يُّ

ه��و ُمطَل��ق الص��الة والصدقة والصي��ام، وليس الف��رض؛ ألن الصالة لم ُتف��َرض إال يف   )1(
اإلسراء والمعراج، وأما الزكاة والصيام فلم ُتفَرض إال يف المدينة بعد الهجرة. 
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من ﴿ٱ ٻ﴾، َفَبَكى -َواهللِ- النََّجاِش��يُّ َحتَّ��ى َأْخَضَل لِْحَيَتُه)1( 
َوَبَكْت َأَس��اِقَفُتُه َحتَّى َأْخَضُلوا َمَصاِحَفُهْم ِحيَن َس��ِمُعوا َما َتال َعَلْيِهْم، ُثمَّ 
: إِنَّ َهَذا َوالَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى َلَيْخُرُج ِمْن ِمْشَكاٍة َواِحَدٍة)2(،  َقاَل النََّجاِشيُّ

اْنَطِلَقا، َفَواهللِ اَل ُأْسِلُمُهم إَلْيُكِم َأَبًدا، َوال ُأَكاُد!

ا َخَرَجا ِمْن ِعنِْدِه، َقاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص:  َقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة : َفَلمَّ
َواهللِ أَلَُنبَِّئنَُّه��ْم َغًدا َعْيَبُهْم ِعنَْدُهْم، ُثمَّ َأْس��َتْأِصُل بِِه َخْضَراَءُهْم)3(. َفَقاَل َلُه 
ُجَلْي��ِن فِينَا-: اَل َتْفَع��ْل؛ َفإِنَّ َلُهم  َعْب��ُد اهللِ ْب��ُن َأبِي َربِيَع��َة -َوَكاَن َأْتَقى الرَّ
ُهْم َيْزُعُموَن َأنَّ ِعيَسى  ُه َأنَّ َأْرَحاًما، َوإِْن َكاُنوا َقْد َخاَلُفوَنا! َقاَل: َواهللِ أَلُْخبَِرنَّ

ْبَن َمْرَيَم َعْبٌد.

َقاَل��ْت ُأمُّ َس��َلَمَة : ُثمَّ َغَدا َعَلْي��ِه اْلَغَد، َفَقاَل َل��ُه: َأيَُّها اْلَمِلُك، 
ا  ُهْم َيُقوُلوَن فِي ِعيَس��ى ْبِن َمْرَيَم َقْواًل َعظِيًما؛ َفَأْرِسِل إَلْيِهْم َفاْسَأْلُهْم َعمَّ إِنَّ

َيُقوُلوَن فِيِه. َفَأْرَسَل إَِلْيِهْم َيْسَأُلُهْم َعنُْه.

أخَضَل لحيته: َبلَّها بالدموع. انظر: النهاية )44/2(.  )1(
ق��ال اإلمام ابن القي��م يف بدائع الفوائد )570/2(: يعني: إذا كان موس��ى صادًقا وكتابه   )2(
حق، فهذا كذلك؛ إذ من المحال أن يخرج ش��يئان من مش��كاة واحدة، ويكون أحدهما 
��ا محًضا؛ ف��إن هذا ال يك��ون إال مع غاي��ة التباي��ن والتنافر؛   باط��اًل محًض��ا واآلخر حقًّ
ق الكتب المتقدمة، وهي بش��رت به وبمن جاء به، فقام الدليل على صدقه  فالقرآن َصدَّ
مه ومطابقته  مه ب��ه، ومن جهة تصديقه لِما تقدَّ من الوجهين مًعا؛ من جهة بش��ارة َمن تقدَّ

ْل. له. فتأمَّ
خضراءهم: دهماءهم وَسَواَدهم. انظر: النهاية )40/2(.   )3(
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َقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة : َوَلْم َينِْزْل بِنَا ِمْثُلُه، َفاْجَتَمَع اْلَقْوُم، َفَقاَل َبْعُضُهْم 
لَِبْعٍض: َماَذا َتُقوُلوَن فِي ِعيَسى إَِذا َسَأَلُكْم َعنُْه؟ َقاُلوا: َنُقوُل -َواهللِ- فِيِه َما 

َقاَل اهللُ، َوَما َجاَء بِِه َنبِيُّنَا  َكائِنًا فِي َذلَِك َما ُهَو َكائٌِن. 

��ا َدَخُلوا َعَلْيِه َقاَل َلُهْم: َما َتُقوُلوَن فِي ِعيَس��ى ْب��ِن َمْرَيَم؟ َفَقاَل َلُه  َفَلمَّ
:َنُقوُل فِيِه الَِّذي َج��اَء بِِه َنبِيُّنَا : َجْعَف��ُر ْبُن َأبِ��ي َطالٍِب 

ُهَو َعْبُد اهللِ َوَرُسوُلُه، َوُروُحُه َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إَِلى َمْرَيَم اْلَعْذَراِء اْلَبُتوِل. 

َقاَلْت: َفَضَرَب النََّجاِشيُّ َيَدُه إَِلى اأْلَْرِض، َفَأَخَذ ِمنَْها ُعوًدا ُثمَّ َقاَل: َما 
َعَدا عيسى ْبُن َمْرَيَم َما ُقْلَت َهَذا اْلُعوَد. َفَتنَاَخَرْت َبَطاِرَقُتُه َحْوَلُه ِحيَن َقاَل 
��ُيوُم:  َما َقاَل، َفَقاَل: َوإِْن َنَخْرُتْم َواهللِ، اْذَهُبوا، َفَأْنُتْم ُس��ُيوٌم بَِأْرِضي -والسُّ
َم، َفَما  َم، ُثمَّ  َمْن  َس��بَُّكْم  ُغرِّ َم، ُثمَّ َمْن َس��بَُّكْم ُغرِّ اآْلِمنُوَن-، َمْن َس��بَُّكْم ُغرِّ
ْبُر بِِلَس��اِن اْلَحَبَش��ِة:  ُأِح��بُّ َأنَّ لِي َدْبًرا َذَهًبا َوَأنِّي آَذْيُت َرُجاًل ِمنُْكْم -َوالدَّ
وا َعَلْيِهَم��ا َهَداَياُهَم��ا، َفال َحاَج��َة َلنا بَِها، َفَواهللِ َم��ا َأَخَذ اهللُ  اْلَجَب��ُل-، ُردُّ
 ، ْشَوَة فِيِه، َوَما َأَطاَع النَّاَس فِيَّ ْش��َوَة ِحيَن َردَّ َعَليَّ ُمْلكِي، َفآُخَذ الرِّ ِمنِّي الرِّ
َفُأطِيَعُه��ْم فِيِه. َقاَلْت: َفَخَرَجا ِمْن ِعنِْده َمْقُبوَحْي��ِن َمْرُدوًدا َعَلْيِهَما َما َجاَءا 

بِِه، َوَأَقْمنَا ِعنَْدُه بَِخْيرِ َداٍر َمَع َخْيرِ َجاٍر)1(.

***

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )1740( )22498(.    )1(
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L  بقاء الصحابة يف احلبشة  J
  وَمن معه م��ن الصحابة  َبِق��َي جعفر بن أب��ي طالب
يف الحبش��ة إل��ى الس��نة الس��ابعة للهجرة، وذل��ك حين افتتح رس��ول اهلل 

 خيبر، كما سيأتي عند الحديث عن غزوة خيبر.

***
L  املقاطعة اجلائرة  J

قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب النبي  قد 
نزلوا بلًدا أصابوا به أمنًا وقراًرا، وأن النجاش��ي قد منَع َمن لجأ إليه منهم، 
  قد أس��َلَم، فكان هو وحم��زة بن عبد المطلب  وأن ُعَم��ر
مع رس��ول اهلل  وأصحابه، وجعل اإلس��الم يفُشو يف القبائل؛ 
اجَتَمعوا وائَتَمروا بينهم أن يكُتبوا كتاًبا َيتعاَقدون فيه على بني هاشم وبني 

المطَِّلب، على أن:

ال ُينكِحوا إليهم وال ُينكِحوهم.- 1

وال َيبيعوهم شيًئا، وال َيبتاعوا)1( منهم.- 2

فلم��ا اجَتَمع��وا لذلك كَتبوه يف صحيف��ة، ثم تعاَه��دوا وتواَثقوا على 
ذلك، ثم علَّقوا الصحيفة يف جوف الكعبة؛ توكيًدا على أنفسهم.

ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب )557/1(.   )1(



86 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

ِلب إلى أبي  فلم��ا فَعَلت ذلك قريش انحازت بنو هاش��م وبن��و المطَّ
ِلب، فدخلوا معه يف ِش��ْعبه واجَتَمعوا إليه، وخرج من  طالب بن عبد الُمطَّ
ى بن عبد المطلب إلى قريش، فظاَهَرهم)1(. بني هاشم أبو لهب عبد الُعزَّ

ورَوى الش��يخان يف صحيَحيهم��ا ع��ن أبي هري��رة  قال: قال 
 لنا رس��ول اهلل  ونحن بِمنً��ى)2(: »َنْحُن َناِزُلوَن َغًدا بَخْيِف)3(
َبنِ��ي ِكَناَنَة، َحْيُث َتَقاَس��ُموا عَل��ى الُكْفِر«)4(، وذلَك أنَّ ُقَرْيًش��ا وبني كِنَاَنَة 

ظاَهرهم: عاوَنهم وناصرهم. انظر: النهاية )152/3(.  )1(
والخبر يف سيرة ابن هشام )388/1(.

يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )1589(: حين أراد قدوم مكة.  )2(
ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )4282(: زمن الفتح.

ته. ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )4283(: يف َحجَّ
ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )4285(: حين أراد ُحنَينًا.

ق��ال الحافظ يف الفتح )328/8(: قوله: حي��ن أراد ُحنَينًا أي: يف غزوة الفتح؛ ألن غزوة 
ُحنين عقب الفتح، وقد تقدم يف الباب المذكور يف الحج من رواية ُش��عيب عن الزهري 
بلف��ظ: حين أراد قدوم مكة، وال مغاي��رة بين الروايتين، بطري��ق الجمع المذكور، لكن 
َذَك��ره هناك أيًضا من رواي��ة األوزاعي عن الزهري بلفظ: قال وه��و بمنًى: نحن نازلون 
غًدا بَخيف بني كنانة، وهذا يدل على أنه قال ذلك يف حجته ال يف غزوة الفتح، فهو شبيه 

د، واهلل أعلم. بالحديث الذي قبله يف االختالف يف ذلك، وَيحتِمل التعدُّ

الَخْي��ُف -بفتح الخ��اء-: ما ارتفع عن مجرى الس��يل وانحدر عن ِغَل��ظ الجبل. انظر:   )3(

النهاية )88/2(.  
قال اإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )357/2(: قصد رسول اهلل  إظهار ِشعار=  )4( 
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َتَحاَلَفْت عَلى َبنِي َهاِش��ٍم وَبنِي الُمطَِّل��ِب: َأالَّ ُينَاكُِحوُهْم واَل ُيَبايُِعوُهْم)1( 
.)3(

 حتَّى ُيْسِلُموا)2( إَلْيِهُم رسوَل اهلل

زاد أبو داود يف ُسَننه: قال الزهري: والَخيف: الوادي)4(.

قال اإلمام النووي: ومعنى )تقاَس��موا على الكف��ر(: تحاَلفوا وتعاَهدوا 
عليه، وهو تحاُلُفهم على إخراج النبي  وبني هاشم وبني الُمطَّلب 
��ْعب، وهو َخيف بن��ي كنانة، وكَتبوا بينه��م الصحيفة  م��ن مكة إل��ى هذا الشِّ

المشهورة، وكَتبوا فيها أنواًعا من الباطل، وقطيعة الرحم، والكفر)5(.

***

 ، اإلسالم يف المكان الذي أظهروا فيه ِشعار الكفر والعداوة على رسول اهلل  =
وهذه كانت عادته -صلوات اهلل وسالمه عليه- أن يقيم شعار التوحيد يف مواضع شعار 

الكفر والشرك.
زاد أبو داود يف ُسنَنه: وال ُيؤُووهم.   )1(

قال الحافظ يف الفتح )248/4(: ُيْسِلموا: بضم أوله، وإسكان المهملة، وكسر الالم.  )2(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1590( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )344/1314(.
أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )2010(.   )4(

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )52/9(.  )5(
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L  نقض الصحيفة وإنهاء املقاطعة  J
ثم س��عى يف َنْقض تل��ك الصحيفة الجائرة بعُض َم��ن كان كارًها لها 
من رجال قريش، فقام هش��ام بن عمرو بن الحارث فمش��ى إلى الُمْطِعم 
ب��ن َع��ِديٍّ وجماعة من قريش، فأجابوه إلى ذلك، وقد َأْطَلع اهلل س��بحانه 
رس��وَله  على أمر صحيفتهم، وأنه أرَس��َل عليها األََرَضة)1(، 
ه أبا طالب،  فأَكَلت جميع ما فيها ِمن َجور وقطيعة وظلم، فأخَبر بذلك عمَّ
فخَرج على قريش وأخَبرهم بما قال ابُن أخيه  فدخلوا الكعبة 
وأنَزلوا الصحيفة، فإذا بها كما أخَبر رسول اهلل ، ثم رجع بنو 

هاشم وبنو الُمطَِّلب إلى مكة)2(.

***

ِمي��رِيُّ يف حي��اة الحي��وان )35/1(: األََرَض��ة -بفت��ح الهم��زة وال��راء والضاد   ق��ال الدَّ  )1(
المعجمة-: ُدَويبَّة صغيرة تأكل الَخَشب. 

انظر: سيرة ابن هشام )388/1( - زاد المعاد )38-36/1(.   )2(
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L  وفاة أبي طالب  J
��ْعب،  ��َي أب��و طالب عمُّ النب��ي  بعد خروجه من الشِّ ُتُوفِّ
وذل��ك يف أواخر العام العاش��ر للبعثة -واخُتِلف يف تعيين الش��هر-، فلما 
اشتكى وبَلغ قريًش��ا ثَِقُله قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب، 

فليأُخْذ لنا على ابن أخيه ولُيعطِِه ِمنَّا.

رَوى اإلم��ام التِّرِم��ذي يف جامع��ه والحاك��م يف مس��تدَرِكه -واللف��ظ 
للحاك��م- عن ابن عباس  قال: َمرَِض َأُبو َطالٍِب، َفَجاَءْت ُقَرْيٌش، 
َفَجاَء النَّبِيُّ  َوِعنَْد َرْأِس َأبِي َطالٍِب َمْجِلُس َرُجٍل، َفَقاَم َأُبو َجْهٍل 

َكْي َيْمنََعُه َذاَك)1( إَِلى َأبِي َطالٍِب، َفَقاَل: َيا ْبَن َأِخي، َما ُترِيُد ِمْن َقْوِمَك؟ 

َما  ُأِريُد  ِمْنُهْم  َكِلَمًة َتِذلُّ َلُهْم بَِها اْلَعَرُب  ، إِنَّ َق��اَل : »َيا َعمِّ
 : ى إَِلْيِهْم بَِه��ا ِجْزَيُة اْلَعَجِم!« َقاَل: َكِلَمًة َواِحَدًة؟! َقاَل َوُتَؤدَّ
»َكِلَمًة َواِحَدًة« َقاَل: َما ِهَي؟ َقاَل َرُس��وَل اهللِ : »اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل« 
َقاَل: َفَقاُلوا: َأَجَعُلوا اآْللَِهَة إَِلًها َواِحًدا، إِنَّ َهَذا لَِشْيٌء ُعَجاٌب! َقاَل: َوَنَزَل 

فِيِهْم: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ َحتَّى َبَلَغ ﴿گ گ گ ڳ ڳ ﴾)2(.

)1(  يعني: يمنع النبي  من الجلوس فيه.
س��ورة ص - اآلي��ات )1-7( - والخب��ر أخرجه الترم��ذي يف جامعه - رق��م الحديث   )2(
)3512( - والحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )3659( - وقال الترمذي: حديث 

حه الحاكم. حسن صحيح، وَصحَّ
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ا  ورَوى الش��يخان يف صحيحيهم��ا عن المس��يَّب ب��ن َحْزن ق��ال: َلمَّ
َحَض��َرْت َأَب��ا َطالِ��ٍب الَوَفاُة َج��اَءُه َرُس��وُل اهللِ  َفَوَج��َد ِعنَْدُه 
َأَب��ا َجْه��ِل ْبَن ِهَش��اٍم، َوَعْبَد اهللِ ْبَن َأبِي ُأَميَّ��َة ْبِن الُمِغيَرِة، َفَقاَل َرُس��وُل اهللِ 
، ُق��ْل: ال إَِلَه إاِلَّ اهلُل؛ َكِلَمًة ُأَح��اجُّ َلَك بَِها ِعْنَد اهللِ«  : »َأْي َع��مِّ
ِة َعْبِد الُمطَِّلِب؟ َفَلْم  َفَقاَل َأُبو َجْه��ٍل َوَعْبُد اهللِ ْبُن َأبِي ُأَميََّة:  َأَتْرَغُب  َعْن  ِملَّ
َيَزْل َرُس��وُل اهللِ  َيْعرُِضَها َعَلْيِه، َوُيِعيَدانِِه بِتِْلَك الَمَقاَلِة، َحتَّى 
ِة َعْبِد الُمطَِّلِب، َوَأَبى َأْن َيُقوَل: ال  َمُهْم: َعَلى ِملَّ َق��اَل َأُبو َطالٍِب آِخ��َر َما َكلَّ
ْغِفَرنَّ َلَك َما َلْم  ْس��تَ إَِلَه إاِلَّ اهللُ )1(، َفَقاَل َرُس��وُل اهللِ : »َواهللِ، أَلَ

ُأْنَه َعْنَك« َفَأْنَزَل اهللُ: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾)2(، وأنَزل اهلل 

يف أبي طالب: ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴾)3(.

قال اإلمام ابن القيم يف مدارج السالكين )89/2(: وهل كان على أبي طالب عند الوفاة   )1(
أَضرُّ من ُقَرناء الس��وء! لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له س��عادة 

األبد!
سورة التوبة - آية )113(.   )2(

س��ورة القصص - آية )56( - أخرجه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4772(   )3(
- ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث - )24( )39(.

قال الحافظ يف الفتح )593/7(: أما نزول هذه اآلية الثانية فواضح يف قصة أبي طالب، 
وأما نزول التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن اآلية المعلَّقة باالس��تغفار نزلت بعد 

ة يف حقه ويف حق غيره.  أبي طالب بمدة، وهي عامَّ
 وق��ال يف موض��ع آخر يف الفت��ح )459/9(: وُيؤي��د تأخير النزول -أي اآلي��ة األولى- =
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ورَوى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أبي هريرة  قال: َقاَل َرُسوُل 
ِه: »ُقْل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َأْشَهْد َلَك بَِها َيْوَم اْلِقَياَمِة« َقاَل:  اهللِ  لَِعمِّ
َما َحَمَلُه  َعَلى  َذلَِك  اْلَجَزُع، أَلَْقَرْرُت بَِها  َلْواَل َأْن ُتَعيَِّرنِي ُقَرْيٌش؛ َيُقوُلوَن: إِنَّ

َعْينََك. َفَأْنَزَل اهللُ: ﴿ک ک ک گ گ﴾)1(.

 قال الحافظ ابن كثير: يقول اهلل لرسوله -صلوات اهلل وسالمه عليه-:
إن��ك يا محم��د ﴿ک ک ک گ گ﴾)2( أي: ليس إليك ذلك، إنما 
ة الدامغة،  عليك البالغ، واهلل َيهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والُحجَّ
كما قال تعالى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾)3(، 
وق��ال: ﴿خب مب ىب يب جت حت خت ﴾)4(، وه��ذه اآلي��ة 

أخ��ص من هذا كله؛ فإنه ق��ال: ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾)5( أي: هو أعلم بمن َيستحق الِهداية 

م يف تفس��ير براءة من اس��تغفاره  للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك؛  = ما تقدَّ
م الس��بب، وُيش��ير إلى ذل��ك أيًضا قوله يف حديث  فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدَّ
الباب: وأنزل اهلل يف أب��ي طالب: ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴾؛ 

ألنه ُيشِعر أن اآلية األولى نزلت يف أبي طالب ويف غيره، والثانية نزلت فيه وحده.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )25( )42(.    )1(

سورة القصص - آية )56(.  )2(
سورة البقرة - آية )272(.    )3(

سورة يوسف - آية )103(.  )4(

سورة القصص - آية )56(.  )5(
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مم��ن َيس��تحق الَغَواية، وقد ثبت يف الصحيحين أنه��ا نزلت يف أبي طالب 
ه،  َعمِّ رس��ول اهلل ، وق��د كان يُحوطه وينُص��ره ويقوم يف صفِّ
ويحبُّه حبًّا ش��ديًدا َطَبعيًّا ال شرعيًّا، فلما حضرته الوفاة وحان أجله، دعاه 
رس��ول اهلل  إلى اإليمان والدخول يف اإلس��الم، فسَبق القَدر 
فيه، واخُتطِف من يده، فاس��تمر على ما كان عليه من الكفر، وهلل الحكمة 

البالغة)1(.

وق��ال اإلمام اب��ن القيم: قال اهلل تعالى لرس��وله: ﴿ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴾)2(، وقال: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾)3( والهادي: 
ه��و الدليل ال��ذي يُدلُّ بهم يف الطريق إلى اهلل وال��دار اآلخرة، وال يناقض 

ه��ذا قول��ه تعال��ى: ﴿ک ک ک گ گ ﴾، وقول��ه تعالى: ﴿گ ڳ 
��م به��ذا وهذا،  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾)4(؛ ف��إن اهلل س��بحانه تكلَّ
اللة والبيان، وهو الهادي هدايَة التوفيق واإللهام؛  فُرُس��ُله الُهَداة هدايَة الدَّ
ا، واهلل سبحانه هو الموفِّق الُمِلهم الخالق للهدى  ء حقًّ فالرس��ل هم األدالَّ

يف القلوب)5(.

انظر: تفسير ابن كثير )246/6(.  )1(
سورة الشورى - آية )52(.  )2(

سورة الرعد - آية )7(.  )3(
سورة فاطر - آية )8(.  )4(

انظر: مدارج السالكين )527/4(.    )5(
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ر اهلل له)1( اإليم��ان؛ لَِما له تعالى يف  وق��ال الحافظ اب��ن كثير: ولم ُيقدِّ
ة القاطعة البالغ��ة الدامغة التي يجب  ذل��ك من الحكم��ة العظيمة، والُحجَّ
اإليمان بها والتسليم لها، ولوال ما نهانا اهلل عنه من االستغفار للمشركين 

ْمنا عليه)2(. اَلسَتْغَفرنا ألبي طالب وتَرحَّ

***
L  ه أبي طالب J  شفاعة النيب  لعمِّ

  روى الش��يخان يف صحيحيهما عن العباس بن عبد الُمطَّلب
َيُحوُط��َك  كاَن  َك؟ ف��واهلل  ما أْغنَْيَت عن َعمِّ  : للنب��ي  ق��ال 
وَيْغَضُب َلَك! فقال رسول اهلل : »هو يف َضْحَضاٍح)3( ِمن َناٍر، 

ْرِك األْسَفِل ِمَن النَّار«)4(. وَلْواَل أَنا َلكاَن يف الدَّ

ورَوى الشيخان يف صحيَحيهما عن أبي سعيد الُخْدريِّ  قال: 
��ه أبو طالب، فقال رس��ول اهلل  إن رس��ول اهلل  ُذك��ر عنده عمُّ
ُه َتْنَفُعُه َش��َفاَعتي َيوَم الِقَياَمِة، فُيْجَعُل يف َضْحَضاٍح ِمن  : »َلَعلَّ

أي: ألبي طالب.   )1(
انظر: البداية والنهاية )138/3(.   )2(

ْحضاح من الم��اء: ما يبلغ  ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )592/7(: هو اس��تعارة؛ ف��إن الضَّ  )3(
الكعَب، والمعنى أنه ُخفِّف عنه العذاب. 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3883( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث - )209( ) 357(. 
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ناٍر َيْبُلُغ َكْعَبْيِه، َيْغِلي منه ِدَماُغُه«)1(.

ق��ال الحافظ يف الفتح: والنفع الذي حصل ألبي طالب من خصائصه 
.)2(

 ببركة النبي

L   وفاة خدجية بنت خويلد  J
َيت أمُّ المؤمنين خديجة بنت ُخَويِلد  يف نفس العام الذي  ُتوفِّ
��َي فيه أبو طالب، وذلك يف العام العاش��ر للبعثة، قب��ل الهجرة بثالث  ُتُوفِّ

سنين.

قال ابن إس��حاق: ثم إن خديجة بنت ُخَويلد وأبا طالب هَلكا يف عام 
واحد)3(.

َيت  ورَوى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن عروة ب��ن الزبير قال: ُتوفِّ
خديجة قبل َمْخَرج النبي  إلى المدينة بثالث سنين)4(.

قال الحافظ يف الفتح: كان موتها  قبل الهجرة بثالث س��نين، 
وذلك بعد المبعث -على الصواب- بعشر سنين)5(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3885( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )210(. 

انظر: فتح الباري )594/7(.  )2(
انظر: سيرة ابن هشام )30/2(.   )3(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3896(.   )4(
انظر: فتح الباري )513/7(.  )5(



تأليف / موسى بن راشد العازمي95

املختصر يف السرية النبوية

L   َفْضل أم املؤمنني خدجية  J
رَوى الشيخان يف صحيَحيهما عن أبي هريرة  قال: أتى جبريُل 
النبيَّ  فقال: يا رسول اهلل، هذه خديجة قد َأَتت، معها إناء فيه 
إَِدام، أو طعام، أو َش��َراب، ف��إذا هي َأَتْتَك فاْقَرْأ عليها الس��الم من َربِّها)1( 
ْرها ببيت يف الجنة من َقَصب)2( ال َصَخَب)3( فيه وال َنَصَب)4(. وِمنِّي، وبشِّ

ورَوى الشيخان يف صحيَحيهما عن علي بن أبي طالب  قال: 
قال : »خيُر نسائها مريم، وخيُر نسائها خديجة«)5(.

ق��ال اإلمام النووي: األظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نس��اء 
األرض يف عصرها)6(.

 ق��ال اإلم��ام اب��ن القي��م يف َج��الء األفه��ام )ص 349(: وم��ن خصائصه��ا  )1( 
أن اهلل س��بحانه بعث إليها الس��الم مع جبريل ، فبلَّغها النبي  ذلك، 

ٌة لم تكن لِِسواها! وهذه -َلَعْمُر اهلل- خاصَّ
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مسلم )162/15(: قال جمهور العلماء: المراد   )2(

ف. به: قَصُب اللؤلؤ المجوَّ
َخب: هو الصياح والمنازعة برفع الصوت. قال الحافظ يف الفتح )518/7(: الصَّ  )3(

قال الحافظ يف الفتح )518/7(: النََّصب: هو التعب.  )4(
والحدي��ث أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3820( - ومس��لم يف 

صحيحه - رقم الحديث )2432(.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3815( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(

الحديث )2430(.  
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )161/15(.  )6(
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ده وابن ِحبَّان يف صحيحه بس��ند صحيح  ورَوى اإلمام أحمد يف ُمس��نَ
ع��ن ابن عب��اس  قال: َخ��طَّ رس��ول اهلل  يف األرض 
أربع��ة خطوط فق��ال: »َأَتْدُرون ما ه��ذا؟« قالوا: اهلل ورس��وله أعَلُم. قال 
: »أفضل نس��اء أهل الجن��ة: خديجة بن��ت ُخَويلد، وفاطمة 

بنت محمد، وآِسَية بنت ُمَزاِحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران«)1(.

ورَوى اإلمام أحمد يف ُمسَنده، والتِّرِمذي يف جامعه بسند صحيح عن 
أن��س بن مالك  قال: قال رس��ول اهلل : »َحْس��ُبك من 
نس��اء العاَلمين: مريم ابنة عم��ران، وخديجة بنت ُخَويل��د، وفاطمُة ْبَنُت 

محمد، وآِسَية امرأة فرعون«)2(.

 قال اإلمام القرطبي:  ظاهر القرآن واألحاديث يقتضي أن مريم أفضل 
اء إلى آخر امرأة تقوم عليها الس��اعة، ثم  من جميع نس��اء العاَل��م؛ من َحوَّ
بعدها يف الفضيلة فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية بنت ُمزاحم امرأُة فرعون)3(.

***

)1(  أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )2668( - وابن حبان يف صحيحه - 
رقم الحديث )7010(.

)2(  أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )12391( - والترمذي يف جامعه - رقم 
الحديث )4216( - وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

انظر: تفسير القرطبي )127/5(.  )3(
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L  بعد وفاة عمه أبي طالب  اشتداد إيذاء قريش للنيب J

قال ابن إس��حاق: فلما هَل��ك أبو طالب نالت قريش من رس��ول اهلل 
 َما لم تُكن َتْطَمع به يف حياة أبي طالب!)1(.

اهلل  رس��ول  أن  األخب��ار  تواَت��َرت  الُمس��تدَرك:  يف  الحاك��م  وق��ال 
 لم��ا م��ات عم��ه أبو طال��ب َلِقَي ه��و والمس��لمون أًذى من 

المشركين بعد موته)2(.

وقال الحافظ ابن كثير: وعندي أن غالب ما ُروي من َطْرِحهم َسال)3( 
الَجُزور)4( بين َكتَِفيه  وهو ُيصلِّي، وكذلك ما أخَبَر به عبد اهلل 
ب��ن عمرو ب��ن العاص  ِمن َخنِْقهم لرس��ول اهلل  خنًقا 
يق ، وكذلك َعْزُم أبي جهل  دِّ ش��ديًدا حتى حال دونه أبو بك��ر الصِّ
��ي فِحيَل بينه  -لعن��ه اهلل- عل��ى أن َيَطأ على عنق��ه  وهو ُيصلِّ

وبين ذلك، مما أشَبَه ذلك- كان بعد وفاة أبي طالب، واهلل أعلم)5(.

انظر: سيرة بن هشام )30/2(.    )1(
انظر: المستدرك )215/5(.  )2(

��الَ: هو الجل��د الرقيق الذي يخرج فيه الول��د من بطن أمه ملفوًفا فيه. وهو بالنس��بة  السَّ  )3(
لآلدميات ُيسمى الَمِشيمة. انظر: النهاية )357/2(.  

الَجزور: البعير ذكًرا أو أنثى. انظر: النهاية )258/1(.   )4(
انظر: البداية والنهاية )146/3(.   )5(
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ورَوى الحاكم يف الُمس��تدَرك بس��ند جيد عن عائشة  قالت: 
َي أبو طالب«)2(. ًة)1( حتى ُتُوفِّ قال : »ما زالت قريش كاعَّ

ورَوى ابن إسحاق يف السيرة بسند صحيح مرَسل عن عروة بن الزبير 
قال: ق��ال : »ما نالت مني قريش ش��يًئا أكَرُهه حتى مات أبو 

طالب«)3(.

ده والحاكم يف الُمس��تدَرك بس��ند حسن  ورَوى اإلمام أحمد يف ُمس��نَ
عن ابن عباس  قال: دخلت فاطمة على رسول اهلل  وهي 
تبكي، فقال رسول اهلل : »يا ُبَنيَّة، ما ُيبكيك؟« قالت: يا أبِت، 
ِت  م��ا ل��ي ال َأبكي، وهؤالء الَم��أَل من قري��ش يف الِحْجر َيتعاَق��دون بالالَّ
ى وَمنَاَة الثالثِة األخرى، لو قد َرَأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس  والُع��زَّ
 : منهم رجل إال وقد َعَرف َنصيبه من دمك! فقال رسول اهلل
��ة، ائتِني بَوُض��وٍء« فتوضأ رس��ول اهلل  ث��م خرج إلى  »ي��ا ُبَنيَّ
المسجد، فلما رَأوه قالوا: ها هو ذا! فَطْأَطأوا رؤوَسهم، وسَقَطت ْأَذَقاُنهم 
بين ُثِديِّهم فلم َيرَفعوا أبصارهم، فَتناَول رسول اهلل قبضة من 

، وهو الجب��ان أراد أنهم كانوا يجُبنُ��ون عن أذى النبي  يف  ��ة: جمع كاعٍّ كاعَّ  )1(
حياة أبي طالب، فلما مات اجترؤوا عليه. انظر: النهاية )156/4(.

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4289(.  )2(
أخرجه ابن إسحاق يف السيرة )30/2(.  )3(
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تراب فَحَصَبهم)1( بها وقال: »ش��اَهت الوج��وُه!« فما أصاب رجاًل منهم 
َحَصاٌة ِمن َحَصاته إال ُقتَِل يوم بدٍر كافًرا)2(.

ورَوى الحاكم يف الُمستدَرك واإلمام أحمد يف فضائل الصحابة بسند 
صحيح عن أنس  قال: لقد ضَرُبوا رس��ول اهلل  حتى 
ُغش��ي عليه! فقام أبو بكر ، فجعل ُينادي ويقول: َويَلُكم! أَتقُتلون 
رج��اًل أن يق��ول: َربِّ��َي اهلل؟! قالوا: َمن ه��ذا؟ قالوا: هذا ابن أب��ي ُقَحافة 

الَمجنوُن)3(!

َبير، قال: س��ألُت  ورَوى اإلمام البخاري يف صحيحه عن عروة بن الزُّ
اب��ن عمرو ب��ن العاص: َأْخبِْرين بأَش��دِّ ش��يء صنَع��ه المش��ركون بالنبي 
، ق��ال: بينم��ا النبي  ُيصلي يف حج��ر الكعبة، إذ 
أقَبَل ُعقبة بن أبي ُمَعيط، فوضع ثوبه يف عنقه، فَخنَقه خنًقا ش��ديًدا، فأقبل 
أب��و بكر  حت��ى أَخذ بَمنْكِبه ودَفَعه ع��ن النبي  وقال: 

َأَتقَتلون رجاًل أن يقول: َربَِّي اهلل؟!)4(.

حَصَبهم: أي رماهم بالحصباء، والحصباء: الحصى الصغار. انظر: النهاية )378/1(.   )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2762( - والحاكم يف المس��تدرك -   )2(

رقم الحديث )592(.  
أخرج��ه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحدي��ث )4473( - واإلم��ام أحمد يف فضائل   )3(

الصحابة - رقم الحديث )218(.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3856(.   )4(
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ده بس��ند حس��ن عن  ورَوى ابن ِحبَّان يف صحيحه وأبو َيْعَلى يف ُمس��نَ
عم��رو ب��ن العاص  قال: م��ا رأيُت قريًش��ا أرادوا َقْتَل رس��ول اهلل 
 إال يوًم��ا، رأيُته��م وهم جلوس يف ظِلِّ الكعبة، ورس��ول اهلل 
 ُيصل��ي عن��د الَمق��ام، فقام إلي��ه ُعقبة بن أب��ي ُمَعيط، فجعل 
رداءه يف ُعنُق��ه ث��م َجَذَبُه، حتى َوَج��ب)1( لُِرْكَبَتي��ه  وَتصاَيح 
، حتى أَخذ  الن��اس، فَظنُّوا أن��ه مقتول، قال: وأقَبل أبو بكر  َيش��َتدُّ
بَضْبَعْي رس��ول اهلل  ِمن ورائ��ه، وهو يقول: َأَتقَتلون رجاًل أن 

.)2(
 يقول: َربَِّي اهلل؟! ثم انصَرفوا عن النبي

ورَوى الش��يخان يف صحيَحيهما -واللفظ لمس��لم- ع��ن عبد اهلل بن 
مسعود  قال: بينما رسول اهلل  ُيصلي عند البيت، وأبو 
جهل وأصحاب ل��ه جلوس، وقد ُنِحَرت َجُزور باألمس، فقال أبو جهل: 
أيُُّكم يقوم إلى َس��اَل َجُزور بني فالن فيأُخ��ُذه فَيُضُعه يف)3( َكتَِفْي محمد إذا 
سَجد؟ فانَبَعث َأْشَقى القوم)4( فأَخَذه، فلما سَجد النبي  وَضَعه 
بين َكتَِفيه، قال: فاس��َتْضَحكوا)5( وجَع��ل بعُضهم َيِميل على بعض)6( وأنا 

َوَجَب: أي: سقط إلى األرض. انظر: النهاية )135/5(.  )1(
أخرج��ه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )6569( - وأبو يعلى يف مس��نده - رقم   )2(

الحديث )7339(.
يف رواية اإلمام البخاري: على.    )3(

ًحا به يف رواية أخرى يف صحيح مسلم  هو عقبة بن أبي ُمَعيط -قبحه اهلل- كما جاء مصرَّ  )4(
- رقم الحديث )1794()108(.

يف رواية اإلمام البخاري: فجعلوا َيضَحكون.  )5(
قال الحافظ يف الفتح )466/1(: أي: من كثرة الضحك.  )6(
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 ، قائم أنُظُر، لو كانت لي َمنََعة)1( َطَرْحُته عن َظْهر رس��ول اهلل
والنب��ي  س��اجد م��ا َيْرَفع رأس��ه، حت��ى انَطلق إنس��ان فأخَبر 
فاطمَة، فجاءت، وهي ُجَوْيرِيٌة)2( فَطَرَحْته عنه، ثم أقَبَلت عليهم تشتُِمهم، 
فلما قضى النبي  صالت��ه رَفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا 
دعا دعا ثالًثا، وإذا س��أل س��أل ثالًثا، ثم ق��ال : »اللهم عليَك 
بقريش« ثالث مرات، فلما َس��ِمعوا صوته ذَهب عنه��م الضحك وخاُفوا 
دعوت��ه، ثم ق��ال : »اللهم عليك بأبي جهل بن هش��ام، وُعتبة 
��ة بن خَلف، وُعقبة  بن َربيعة، وَش��يبة بن َربيع��ة، والوليد بن ُعقبة)3(، وُأَميَّ
ب��ن أبي ُمَعيط« ق��ال عبد اهلل ابن مس��عود : فوال��ذي بَعث محمًدا 

ى َصْرَعى يوم بدٍر!)4(.  بالحق، لقد رأيُت الذين سمَّ

ده وابن ماَجْه بس��ند صحيح عن أنس بن  ورَوى اإلمام أحمد يف ُمس��نَ

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )128/12(: معناه: لو كان لي قوٌة َتمنَع   )1(
أذاهم، أو كان لي َعِشيرة بمكة َتْمنَُعني. 
هو تصغير جارية، يعني صغيرة.    )2(

ق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )129/12(: هكذا هو يف جميع نس��خ   )3(
مس��لم:  الوليد بن عقبة بالق��اف، واتفق العلماء على أنه غل��ط وصوابه: الوليد بن عتبة 
بالتاء، كما ذكره مس��لم يف رواية أبي بكر بن أبي ش��يبة بعد هذا، وقد ذكره البخاري يف 

صحيحه وغيره من أئمة الحديث على الصواب.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )240( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(

الحديث )1794( )107(.
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مال��ك  قال: ج��اء جبريل إلى النب��ي  ذات يوم، وهو 
جالٌس حزي��ٌن، قد ُخِض��َب)1( بالدماء، ضَربه بعض أه��ل مكة، فقال له: 
ما لك؟ فقال رس��ول اهلل : »فَعل بي ه��ؤالء وفعلوا« فقال له 

جبريل : أُتِحبُّ أن ُأِرَيَك آيًة؟)2( 

ق��ال رس��ول اهلل : »نع��م«، فنَظ��ر إلى ش��جرة م��ن وراء 
ال��وادي، فقال: اْدُع بتلك الش��جرة. فدعاها، فجاءت َتمش��ي حتى قامت 
بين يديه، فقال: ُمْرَها َفْلَتْرِجع. فأَمرها فرَجَعت إلى مكانها، فقال رس��ول 

اهلل : »َحْسبِي«)3(.

ُدونه؛  قال الشيخ على الطنطاوي: وانَطلقوا ُيؤذونه  وَيتوعَّ
لعل الترهيب َيفَعل فيه ما لم َيفَعل الترغيب... رَموا يف طريقه الشوك وهو 
ماٍش، وألَقوا عليه أحشاء الناقة وهو ساجد، ورَموه يف الطائف بالحجارة 
وأَسالوا َدَمه، وَهِزئوا به، وَسلَّطوا عليه سفهاءهم، فلم ُيثِْر هذا كلُّه غَضَبه 
، ولكن أثار إشفاقه؛ إش��فاَق الكبير على األطفال الُمؤِذين، 
والعاقل عل��ى المجانين، وكان جواب��ه : »اللهم اْهِد قومي؛ 

. انظر: لسان العرب )117/4(.   ُخِضَب: أي: ابتلَّ  )1(
��نْدي يف ش��رح الُمس��نَد )141/7(: وهذا ي��دل على ما لك عن��د اهلل تعالى من  قال السِّ  )2(

الكرامة والشرف الذي َتنَْسى يف جنبه ما َيْلَحق بك من التعب يف تبليغ الرسالة.
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )12112( - وابن ماجه يف سننه - رقم   )3(

الحديث )4028(. 
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ها وعنادها، ولكن  فإنه��م ال يعلمون«)1(، وأوَغَلت قريش يف كفرها وَصدِّ
هل َتقِدر قريش أن ُتطفئ نور اهلل؟!)2(.

***
L  إىل الطائف  خروج الرسول  J

فلم��ا اش��تد البالء برس��ول اهلل  وأصحابه بع��د وفاة أبي 
طال��ب، خ��رج رس��ول اهلل  إل��ى الطائ��ف؛ رجاء أن ُي��ْؤُووه 
  وَينُص��روه عل��ى قوم��ه وَيمنَُعوه منه��م، وقَصد رس��ول اهلل
الطائف؛ إم��ا ألنها المركز الثاين للقوة والس��يادة يف الحجاز بعد مكة، أو 
��ْعدية من ه��وازن، وكانوا  ألن أخوال��ه  م��ن جهة َحِليمة السَّ
يقطنون)3( الطائف، فرأى رس��ول اهلل  أن يخُرج إلى الطائف 
ماش��ًيا على قَدَميه، ومعه مواله زيد بن حارث��ة  َيلَتِمس من َثِقيٍف 

النصر والَمنََعة له من قومه.

أخ��رج هذا الحديث بهذا اللفظ: البيهقي يف ش��عب اإليمان - رقم الحديث )1447(،   )1(
وق��ال: مرس��ل، وذكره األلب��اين يف ضعيف الجام��ع - رقم الحدي��ث )1636(، وقال: 

ضعيف.
 ورَوى اب��ن حب��ان يف صحيح��ه - رق��م الحدي��ث )973( بس��ند حس��ن ع��ن س��هل
بن سعد الساعدي  قال: قال رسول اهلل : "اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم 

ال يعلمون”. 
انظر: كتاب رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي )ص 13 - 14(.   )2(

قطن بالمكان: أقام به. انظر: لسان العرب )11 / 231 (.  )3(
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L  إىل الطائف  وصول الرسول  J
فلم��ا بلغ رس��ول اهلل  الطائف عَمد إل��ى ثالثة إخوة هم 
يومئذ س��اَدة َثِقيف وأش��رافهم، وهم: َعْبُد يالِيَل ومس��عود وَحبِيب، أبناء 
َعم��رو ب��ن ُعَمير، فجَلس إليهم رس��ول اهلل  ودعاهم إلى اهلل 
وإل��ى ُنصرة اإلس��الم، فقال أحده��م: هو َيْمُرط ثي��اب الكعبة إن كان اهلل 
أرَس��َلك! وقال اآلَخر: أَما وجد اهلل أحًدا ُيرِس��ُله غي��رك؟! وقال الثالث: 
ُم��ك أب��ًدا؛ لئن كنَت رس��واًل من اهلل كما تق��ول، ألنت أعَظُم  واهلل ال ُأكلِّ
خطًرا م��ن أن َأُردَّ عليك الكالم، ولئن كنُت َتكِذب على اهلل، ما ينبغي لي 

أن ُأكلَِّمك!

فقام رس��ول اهلل  ِمن عنِدهم وق��د َيئِس من ُنصرة َثِقيف، 
وق��ال لهم: »إذا فَعلُتم ما فَعلُتم فاكُتُموا عني«، فلم يفعلوا، وأقام رس��ول 
اهلل  بينهم عش��رة أيام، فَأْغَروا به سفهاءهم وَعبِيدهم يسبُّونه 
وَيِصيح��ون ب��ه، وآَذوه مع ذلك أش��د األذى، ونالوا منه ما ل��م َينَْله قومه، 
ين وجعل��وا َيرُمونه  وقال��وا ل��ه: اخُرج من بلدن��ا. ووقف س��فهاؤهم َصفَّ
بالحج��ارة حتى َدِمَيت قدم��اه ، وزيد بن حارثة  َيِقيِه 
بنفسه، حتى أصابه ِشَجاج يف رأسه! فانصرف رسول اهلل  من 

الطائف إلى مكة محزوًنا.
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همَّ  ويف َمْرِجع��ه  ذلك دعا ربه بالدعاء المش��هور: »اللَّ
َة ِحيَلتِي، َوَهَوانِي َعَلى النَّاِس، َيا َأْرَحَم  تِي، َوِقلَّ إَلْيَك َأْش��ُكو َضْعَف ُقوَّ
ْضَعِفيَن، َوَأْنَت َربِّي، إَل��ى َمْن َتِكُلنِي؟ إَلى  اِحِميَن، َأْنَت َربُّ اْلُمْس��تَ الرَّ
ْكَتُه َأْمِري؟ إْن َلْم َيُكْن بَِك َعَليَّ َغَضٌب  ُمنِي)1( َأْم إَلى َعُدوٍّ َملَّ َبِعيٍد َيَتَجهَّ
َف��اَل ُأَبالِ��ي، َوَلِك��نَّ َعاِفَيَتَك ِهَي َأْوَس��ُع لِي، َأُع��وُذ بُِنوِر َوْجِه��َك الَِّذي 
ْنَيا َواآْلِخَرِة، ِمْن َأْن ُتْنِزَل بِي  ُلَماُت، َوَصَلَح َعَلْيِه َأْمُر الدُّ َأْش��َرَقْت َلُه الظُّ
َغَضَبَك، َأْو َيِحلَّ َعَليَّ َسَخُطَك، َلَك اْلُعْتَبى َحتَّى َتْرَضى، َواَل َحْوَل َواَل 

َة إالَّ بَِك«)2(. ُقوَّ

***
L   نزول جربيل ومَلك اجلبال  J

  جبريل  إل��ى رس��وله  فأرس��ل اهلل
ومعه مَلك الجبال  َيسَتْأِمُره، فقد أخرج الشيخان يف صحَيحيهما 
ع��ن أم المؤمني��ن عائش��ة  أنه��ا قال��ت للنب��ي : َهْل 
 : َأَت��ى َعَلْي��َك َي��ْوٌم َكاَن َأَش��دَّ ِمْن َي��ْوِم ُأُحٍد، قال رس��ول اهلل
»َلَق��ْد  َلِقيُت  ِمْن  َقْوِم��ِك َما َلِقيُت، َوَكاَن َأَش��دَّ َما َلِقيُت ِمْنُهْم َي��ْوَم الَعَقَبِة، 
إِْذ َعَرْض��ُت َنْفِس��ي َعَلى اْبِن َعْب��ِد َيالِيَل ْبِن َعْبِد ُكاَلٍل، َفَل��ْم ُيِجْبنِي إَِلى َما 

مني: أي يلقاين بالغلظة والوجه الكريه. انظر: النهاية )311/1(. يتجهَّ  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )32/2 - 33( - زاد المعاد )39/3(.   )2(
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َأَرْدُت، َفاْنَطَلْق��ُت َوَأَنا َمْهُم��وٌم َعَلى َوْجِهي، َفَلْم َأْس��َتِفْق)1( إاِلَّ َوَأَنا بَِقْرِن 
ْتنِي، َفَنَظْرُت َفإَِذا ِفيَها  َعالِِب)2( َفَرَفْعُت َرْأِس��ي، َفإَِذا َأَنا بَِس��َحاَبٍة َقْد َأَظلَّ الثَّ
وا َعَلْيَك،  َع َقْوَل َقْوِم��َك َلَك َوَما َردُّ ِجْبِري��ُل، َفَناَدانِي َفَقاَل: إِنَّ اهللَ َقْد َس��مِ
َوَقْد َبَعَث إَِلْيَك َمَلَك الِجَباِل لَِتْأُمَرُه بَِما ِش��ْئَت ِفيِهْم، َفَناَدانِي َمَلُك الِجَباِل 
َت؛ إِْن ِشْئَت َأْن ُأْطبَِق  ُد، َفَقاَل: َذلَِك ِفيَما ِش��ئْ َم َعَليَّ ُثمَّ َقاَل: َيا ُمَحمَّ َفَس��لَّ
بِيُّ : »َبْل َأْرُجو َأْن ُيْخِرَج اهلُل  َعَلْيِهُم اأَلْخَشَبْيِن؟«)3(، َفَقاَل النَّ

ِمْن َأْصاَلبِِهْم َمْن َيْعُبُد اهللَ َوْحَدُه اَل ُيْشِرُك بِِه َشْيًئا«)4(.

ق��ال الحاف��ظ اب��ن كثير: فم��ا الجم��ع بين ه��ذا وبين قول��ه تعالى يف 
هذه اآلي��ة الكريم��ة: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ائ ﴾)5(؟

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )130/12(: أي: لم َأفطِن لنفسي وأنتبه   )1(
لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه، إال وأنا عند َقْرن الثعالب؛ لكثرة همي الذي 

كنُت فيه.  
اخُتلف يف تحدي��د قرن الثعالب؛ فقيل: هو ميقات أهل نجد؛ َقْرن المنازل، وقيل غيره،   )2(

واهلل أعلم. 
ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )463/6(: هما جب��ال مكة: أبو ُقبي��س، وال��ذي ُيقابله، وكأنه   )3(

ُقَعيِقعان. 
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3231( - ومس��لم يف صحيحه -   )4(

رقم الحديث )1795(. 
سورة األنعام - آية )58(.   )5(
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فالجواب -واهلل أعلم-: أن هذه اآلية دلَّت على أنه لو كان إليه وقوع 
الع��ذاب الذي َيطُلبونه حال طَلبِهم ل��ه، أَلَْوَقَعه بهم، وأما الحديث فليس 
فيه أنهم س��ألوه وقوع الع��ذاب بهم، بل عَرض عليه َمَل��ك الجبال أنه إن 
��َذان َيكَتنَِفانها جنوًبا  ش��اء أطَبَق عليهم األَْخَش��َبين، وهما َجَب��اَل مكة، اللَّ

وشمااًل؛ فلهذا اسَتْأَنى بهم، وسأل الرفق لهم)1(.

***
L  ٍّمكة يف جوار امُلْطِعم بن َعِدي  دخول الرسول  J

رجع رس��ول اهلل  إلى مكة، وقوُمه أَشدُّ ما كانوا عليه من 
. خالفه وَعدائه، ودَخلها يف ِجوار الُمْطِعم بن َعِديٍّ

 ، ولم َيْنَس رس��ول اهلل  هذا المعروف للُمْطِعم بن َعِديٍّ
َمني  )2( حيًّا، ثم كلَّ فق��ال  يوم بدر: »لو كان الُمْطِعم بن َعِديٍّ

ْتَنى)3(، َلتَرْكُتهم له«)4(. يف هؤالء النَّ

انظر: تفسير ابن كثير )264/3(.  )1(
ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء والصفات )206/2(: م��ات الُمطِعم بن َعديٍّ   )2(

َير وغيرهم.   كافًرا قبل يوم بدر بال خالف بين أهل التواريخ والسِّ
النَّتن: الرائحة الكريهة. انظر: لسان العرب )36/14(.  )3(

تعال��ى:  كقول��ه  لكفره��م،  نتن��ى؛  س��ماهم   :)12/5( النهاي��ة  يف  األثي��ر  اب��ن   ق��ال 
﴿ ٿ ٿ ٿ ﴾.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4024(.   )4(
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ق��ال اإلمام الذهب��ي: وكان الُمْطِعم ب��ن َعِديٍّ هو ال��ذي قام يف نقض 
، وهو  ��رِّ ��ْعب، وَيِصُلهم يف السِّ صحيفة القطيعة، وكان يحنُو على أهل الشِّ
الذي أجار النبي  حين رجع من الطائف حتى طاف بُعمرة)1(.

وقال الحافظ يف الفتح: قوله : »َلتَرْكُتهم له«: أي: بغير فِداء)2(.

***
L  اإلسراء واملعراج  J

أكَرم اهلل  رس��وَله  برحلة اإلس��راء والمعراج، 
وذلك بعد س��نوات طويلة من الدعوة، وكانت هذه الرحلة المباركة بمثابة 
. ؛ لُيبيِّن اهلل له مكانته ومنزلته من اهلل مكافأة لرسول اهلل

قال اإلمام ابن القيم: كانت كرامة رس��ول اهلل باإلس��راء 
مفاجأة من غير ميعاد؛ لُيحَمل عنه ألم االنتظار، وُيفاَجأ بالكرامة َبغتة)3(.

تعال��ى:  فق��ال   اإلس��راء يف س��ورة اإلس��راء،  اهلل   ذك��ر 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
وذك��ر   ،)4(﴾ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

انظر: سير أعالم النبالء )95/3(.   )1(
انظر: فتح الباري )60/8(.  )2(

انظر: بدائع الفوائد )1163/3(.   )3(
سورة اإلسراء - آية )1(.    )4(
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 المعراج يف سورة النجم، فقال تعالى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾)1(.

قال اإلمام القرطبي: ثَبت اإلسراء يف جميع مصنفات الحديث، وُروي 
عن الصحابة يف كل أقطار اإلسالم؛ فهو من المتواتر بهذا الوجه)2(.

وق��ال اإلمام ابن القيم: تواترت األحادي��ث الصحيحة التي أجَمَعت 
األم��ة على صحتها وقبولها، بأن النبي  ُعرِج به إلى ربه، وأنه 
  وبين اهلل  د بين موس��ى ��موات الس��بع، وأنه تردَّ جاَوز السَّ

مراًرا يف شأن الصالة وتخفيفها)3(.

***
L  اخلالف يف حتديد وقت هذه الرحلة  J

اخُتل��ف يف وقت رحلة اإلس��راء والمعراج اختالًف��ا كثيًرا، وال يثبت 
شيء يف تحديد وقتها.

قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمي��ة: لم َيُقم دلي��ل معلوم ال على َش��ْهرِها 
 وال على َعْش��رِها وال عل��ى َعينها، بل النقول يف ذل��ك ُمنَقطِعة، ليس فيها 

سورة النجم - آية )18-12(.  )1(
انظر: تفسير القرطبي )7/13(.  )2(

انظر: تهذيب السنن )258/3(.   )3(
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ما ُيقَطع به)1(.

وق��ال الحافظ يف الفت��ح: وقد اخُتِلف يف وقت المع��راج، فقيل: كان 
، إال إن ُحِمَل على أنه وقع حينئذ يف المنام. وذهب  قبل المبعث. وهو شاذٌّ
األكث��ر إلى أنه كان بعد المبع��ث، ثم اختلفوا؛ فقيل: قبل الهجرة بَس��نَة، 
قاله ابن سعد وغيره، وبه جَزم النووي، وباَلغ ابن حزم فنَقل اإلجماع فيه، 

وهو مردود؛ فإن يف ذلك اختالًفا كثيًرا يزيد على عشرة أقوال)2(.

***
L   اإلسراء واملعراج كان جبسده وروحه  J

ق��ال الحاف��ظ يف الفتح: اخَتَلف الس��لف بحس��ب اخت��الف األخبار 
ال��واردة؛ فمنهم َمن ذهب إلى أن اإلس��راء والمع��راج وَقَعا يف ليلة واحدة 
يف اليقظة بجسد النبي  وروحه بعد المبعث، وإلى هذا ذهب 
ثي��ن والفقهاء والمتكلِّمي��ن، وتواردت عليه  الجمه��ور من علماء الُمَحدِّ
ظواهر األخبار الصحيحة، وال ينبغي العدول عن ذلك؛ إذ ليس يف العقل 

ما ُيِحيله حتى َيحتاج إلى تأويل)3(.

  وق��ال الحافظ ابن كثير: األكث��رون من العلماء على أنه
ُأس��رَِى ببدن��ه وروح��ه يقظ��ة ال مناًم��ا، وال ُينَك��ر أن يك��ون رس��ول اهلل 

نقله عنه ابن القيم يف زاد المعاد )36/1(.   )1(
انظر: فتح الباري )602/7(.   )2(

انظر: فتح الباري )595/7(.    )3(
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 رأى قبل ذلك مناًما ثم رآه بعده يقظة؛ ألنه  كان 

  ال َيَرى رؤيا إال ج��اءت مثل َفَلق الصبح، والدليل على هذا قوله
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾)1( فالتسبيح إنما يكون عند األمور الِعظام، 
ولو كان مناًما لم يكن فيه كبير ش��يء، ولم يُكن مس��تعَظًما، وَلَما باَدَرت 

كفار قريش إلى تكذيبه، وَلَما ارَتدَّ جماعة ممن كان قد أسَلم.

وح والجس��د، وق��د قال َعزَّ  وأيًض��ا ف��إن العبد عبارة عن مجموع الرُّ

شأنه: ﴿ٻ ٻ ٻ ﴾)2(، وقال تعالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ﴾)3( ق��ال اب��ن عباس : هي رؤيا َعْين ُأِرَيَها رس��وُل 
وم)4(، وقال  قُّ اهلل  ليلة ُأْسرَِي به، والشجرة الملعونة شجرة الزَّ

تعال��ى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾)5(، والبص��ر م��ن آالت ال��ذات ال الروح، 

اقة، لها  وأيًض��ا فإنه  ُحِمَل عل��ى الُبَراق، وهو دابَّة بيض��اء برَّ

َلَمَع��ان، وإنما يكون هذا للب��دن ال للروح؛ ألنها ال تحتاج يف حركتها إلى 

َمْرَكب َتْرَكب عليه، واهلل أعلم)6(.

سورة اإلسراء - آية )1(.   )1(
سورة اإلسراء - آية )1(.   )2(

سورة اإلسراء - آية )60(.  )3(
أخرج أثر ابن عباس : اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث - )3888(.  )4(

)5(  سورة النجم، آية )17(.
انظر: تفسير ابن كثير )43/5 - 44(.   )6(
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L   قصة اإلسراء واملعراج  J
ع��ن أن��س ب��ن مال��ك، ع��ن مال��ك ب��ن َصْعَصَع��ة  أن النبي 
ثهم عن ليلة ُأسري به فقال: »َبْيَنَما  َأَنا  ِفي  الَحِطيِم« -وربما   حدَّ
«)3( -قال: َوَس��ِمْعُتُه  قال: »ِفي الِحْجِر)1(- ُمْضَطِجًعا، إِْذ َأَتانِي آٍت)2( َفَقدَّ
 َيُقوُل-: »َفَش��قَّ َما َبْي��َن َهِذِه إَِلى َهِذِه« -فقلت للج��اُرود وهو إلى َجْنبي: 

قال الحافظ يف الفتح )602/7(: هو شكٌّ من قتادة كما بينه اإلمام أحمد يف مسنده رقم   )1(
الحدي��ث )17835( عن عثمان عن همام، ولفظه: »بينا أن��ا نائم يف الحطيم« وربما قال 
قت��ادة: يف الِحجر، والمراد بالحطيم هنا الِحجر، وأبع��د من قال: المراد به ما بين الركن 
والمقام، أو بين زمزم والِحجر، وهو إن كان مخَتَلًفا يف الحطيم: هل هو الِحجر أم ال؟ لكن 
المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيها، ومعلوم أنه لم تتعدد؛ ألن القصة متحدة التحاد 
مخرجها، وقد وقع يف أول بدء الخلق يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3207( بلفظ: 
هري يف صحيح البخاري - رقم الحديث  »بينا أنا عند البيت«، وهو أعم، ووقع يف رواية الزُّ
)349( عن أنس عن أبي ذر   أن رسول اهلل  قال: »ُفِرج َسقف بيتي 
 وأنا بمكة«، ويف رواية الواقدي بأسانيده أنه  ُأسري به من ِشعب أبي طالب،
ويف حدي��ث أم هانئ عند الطبراين أنه  بات يف بيتها، قالت: ففقدته من الليل 
فقال: »إن جبريل أتاين«، والجمع بين هذه األقوال: أنه  نام يف بيت أم هانئ، 
وبيُتها عند ِش��عب أبي طالب، فُفرَِج سقُف بيته، وأضاف البيت إليه؛ لكونه كان يسكنه، 
فنزل منه المَلك، فأخرجه من البيت إلى المس��جد، فكان به مضطجًعا وبه أثر النعاس، 

ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد، فأركبه الُبراق.
  . قال الحافظ يف الفتح )604/7(: هو جبريل  )2(

. انظر: النهاية )20/4(. قِّ : هو القطع طوالً كالشَّ الَقدُّ  )3(
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ما َيعني به؟ قال: ِمن ُثْغَرة)1( َنْحِره إلى ِش��ْعَرتِه)2(- »َفاْس��َتْخَرَج َقْلبِي، ُثمَّ 
ُأتِيُت بَِطْسٍت ِمْن َذَهٍب َمْمُلوَءٍة إِيَماًنا، َفُغِسَل َقْلبِي، ُثمَّ ُحِشَي)3( ُثمَّ ُأِعيَد، 
ٍة ُدوَن الَبْغ��ِل َوَفْوَق الِحَماِر، َأْبَيَض« فق��ال له الجارود: هو  ُث��مَّ ُأتِيُت بَِدابَّ

الُبَراق يا أبا حمزة؟ 

قال أنس : نعم »َيَضُع َخْطَوُه ِعْنَد َأْقَصى َطْرِفِه«)4(.

  وكان الُبَراق ُمْس��َرًجا)5( ُمْلَجًما)6(، فلما أراد رسول اهلل

الثُّغرة: هي ُنقرة النحر فوق الصدر. انظر: النهاية )208/1(.    )1(
قال الحافظ يف الفتح )604/7(: بكسر الشين، أي: َشعر العانة.  )2(

ويف رواية اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )164( قال: »إلى أسفل بطنه«.
زاد اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )164(: »إيماًنا وحكمة«.  )3(

يف رواية ش��ريك يف صحيح البخ��اري - رقم الحديث )7517( قال: »فحش��ا به صدره 
ولغاديده«. يعني: عروق َحْلِقه. 

قال الحافظ يف الفتح )606/7(: وقد اش��تملت هذه القص��ة من خوارق العادة على ما 
ُيدِهش سامعه فضاًل عن شاِهده؛ فقد جرت العادة بأن َمن ُشقَّ بطنه وُأخرج قلُبه يموت 

ال محالة، ومع ذلك فلم ُيوثِّر فيه ذلك ضرًرا وال وجًعا، فضاًل عن غير ذلك!
َطْرفِه -بفتح الطاء وسكون الراء-: أي: َبَصرِه. انظر: لسان العرب )145/8(.  )4(

وأخ��رج ذلك إلى هذا الَقْدر: اإلمام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3887( - 
ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )164(.

ْرج: هو َرْحل الدابة. انظر: المعجم الوسيط )425/1(.  السَّ  )5(

اللِّج��ام: ه��و حب��ل أو عصا تدخل يف ف��م الدابة، وُتل��َزق إلى قفاه. انظر: لس��ان العرب   )6(

.)242/12(
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ٍد َتْفَعُل  أن َيْرَكب��ه اس��َتْصَعب)1( عليه، فقال ل��ه جبري��ل : َأبُِمَحمَّ
َهَذا؟! َفَما َركَِبَك َأَحٌد َقطُّ َأْكَرُم َعَلى اهللِ ِمنُْه!  َفاْرَفضَّ  َعَرًقا)2(.

قال رس��ول اهلل : »َفَرِكْبُتُه)3( َحتَّى َأَتْي��ُت َبْيَت اْلَمْقِدِس، 
ْنبَِياُء، ُثمَّ َدَخْلُت اْلَمْسِجَد«)4(. تِي َيْربُِط بِِه اأْلَ  َفَرَبْطُتُه  بِاْلَحْلَقِة الَّ

***
L   باألنبياء  إمامته  J

فلما دخل رس��ول اهلل  المسجد األقصى بصحبة جبريل 
 رأى األنبياء والمرَس��لين صفوًفا يف المسجد األقصى، أحياهم 

هم يف الصالة.  مه جبريل ؛ لَِيُؤمَّ اهلل جلَّت ُقْدَرته له، فَقدَّ

فق��د رَوى اإلم��ام أحم��د يف ُمس��َنده بس��ند صحي��ح عن اب��ن عباس 
 قال: فلما دخل النبي  المسجد األقصى قام ُيصلي، 

ق��ال الس��هيلي يف الروض اأُلُن��ف )194/2(: إنما اس��تصعب عليه؛ لُبع��د عهد البراق   )1(
. ومحمد  بركوب األنبياء قبله، وطول الفترة بين عيسى

.)305/11( األص��ول  جام��ع  انظ��ر:  وس��ال.  َعَرُق��ه  ج��رى  أي  عرًق��ا:  فارَف��ضَّ   )2( 
وأخ��رج ذلك إل��ى هذا القدر: اإلم��ام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )12672( - 

واإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )3397( وإسناده صحيح.
أي: البراق.   )3(

أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )162( )259(.  )4(
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ثم الَتَفت، فإذا النبيون أجَمُعون ُيصلُّون معه)1(.

ويف رواي��ة اإلمام مس��لم يف صحيحه عن أبي هريرة  قال: قال 
رسول اهلل : »فحانت الصالة فَأَمْمُتُهم«)2(.

***
L  َعْرُض اآلنية يف بيت املقدس  J

فلما فرغ رس��ول اهلل  من صالته باألنبياء  ُأتَِي 
بَقَدَحي��ن؛ أحدهم��ا فيه لبن، واآلخر فيه خمر، فقد روى اإلمام مس��لم يف 
 : قال: قال رس��ول اهلل  صحيحه ع��ن أنس بن مالك
يُت فيه ركعتين، ث��م خَرْجت، فجاءين جبريل  »ثم َدَخْلُت المس��جد فصلَّ
 بإن��اء م��ن خمر، وإن��اء من لبن، فاخت��رُت اللبن، فق��ال جبريل 

: اخَتْرَت الِفْطرَة«)3(.

***
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2324( - وأورده الحافظ ابن كثير يف   )1(

ح إسناده. تفسيره )28/5( وَصحَّ
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )172(.  )2(

��روا الِفْطرة هنا باإلسالم  قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )184/2(: فسَّ  )3(
واالس��تقامة، ومعناه -واهلل أعلم-: اخترَت عالمة اإلس��الم واالس��تقامة، وُجِعَل اللبن 

عالمة؛ لكونه سهاًل طيًبا طاهًرا سائًغا للشاربين. 
والحديث أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )162( )259(. 
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L  موات J  صعود الرسول  يف املعراج)1( إىل السَّ
ق��ال رس��ول اهلل : »ُثمَّ َأَخ��َذ  بَِي��ِدي)2( فَعَرَج)3( بِ��ي إَِلى 
َماِء:  ْنَيا َقاَل ِجْبِريُل لَِخاِزِن السَّ َماِء الدُّ ا ِجْئُت إَِلى السَّ ْنَيا)4(، َفَلمَّ َماِء الدُّ السَّ
اْفَت��ْح، قال: َمْن َهَذا؟ َقاَل: َهَذا ِجْبِريُل، َقاَل: َه��ْل َمَعَك َأَحٌد؟ َقاَل: َنَعْم، 
ا َفَتَح  ��ٌد ، َفَقاَل: ُأْرِس��َل إَِلْيِه؟)5( َق��اَل: َنَع��ْم، َفَلمَّ َمِع��ي ُمَحمَّ
ْنَيا، َفإَِذا َرُجٌل َقاِعٌد، َعَلى َيِمينِِه َأْس��ِوَدٌة)6(، َوَعَلى َيَساِرِه  ��َماَء الدُّ َعَلْوَنا السَّ

��لَّم، ذو َدَرج َيْرَقى فيها،  ق��ال الحاف��ظ ابن كثير يف تفس��يره )43/5(: المعراج هو كالسُّ  )1(
فَصِعد فيه إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السموات السبع.  

. يعني: جبريل  )2(
العروج: الصعود. انظر: النهاية )184/3(.  )3(

ق��ال الحافظ اب��ن كثير يف البداي��ة والنهاية )121/3(: والمقص��ود أنه  لما 
��لَّم، فصعد فيه إلى الس��ماء، ولم  فرغ من أمر بيت المقدس ُنِصَب له المعراج، وهو السُّ
يكن الصعود على الُبراق كما قد يتوهمه بعض الناس، بل كان الُبراق مربوًطا على باب 

مسجد بيت المقدس؛ ليرجع عليه إلى مكة.
يف رواي��ة أخ��رى يف صحي��ح البخ��اري - رق��م الحدي��ث )3887(: ق��ال رس��ول اهلل   )4(

: »فانطلق بي جبريل حتى أتى السماَء الدنيا«.
يف رواية أخرى يف صحيح البخاري رقم الحديث )3887(: وقد ُأرسل إليه؟   )5(

ويف رواي��ة اإلمام مس��لم يف صحيحه - رق��م الحديث )259/162(: وق��د ُبعث إليه؟ 
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مسلم )185/2(: مراده: وقد ُبعث إليه لإلسراء 
وصع��ود الس��موات؟ وليس مراده االس��تفهام عن أص��ل البعثة والرس��الة؛ فإن ذلك ال 

يخفى عليه إلى هذه المدة، فهذا هو الصحيح. واهلل أعلم.
أسِوَدة: جمع ِقلَّة لسواد: وهو الشخص. انظر: النهاية )376/2(.  )6(
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َأْسِوَدٌة، إَِذا َنَظَر ِقَبَل َيِمينِِه َضِحَك، َوإَِذا َنَظَر ِقَبَل َيَساِرِه َبَكى، َفَقاَل: َمْرَحًبا 
الِِح، ُقْلُت لِِجْبِريَل: َمْن َهَذا؟)1( َقاَل: َهَذا آَدُم،  الِِح َوااِلْبِن الصَّ بِ��يِّ الصَّ بِالنَّ
ِة،  َوَهِذِه اأَلْسِوَدُة َعْن َيِمينِِه َوِشَمالِِه َنَسُم َبنِيِه؛ َفَأْهُل الَيِميِن ِمْنُهْم َأْهُل الَجنَّ
اِر، َفإَِذا َنَظَر َعْن َيِمينِِه َضِحَك، َوإَِذا َنَظَر  تِي َعْن ِشَمالِِه َأْهُل النَّ َواأَلْسِوَدُة الَّ

ِقَبَل ِشَمالِِه َبَكى)2(!

***
L  إىل السماء الثانية  ُعُروُجه  J

انَِيِة، َفاْسَتْفَتَح  َماِء الثَّ قال رسول اهلل : »ُثمَّ ُعِرَج بَِنا إَِلى السَّ
ِجْبِري��ُل  َفِقيَل: َم��َن َأْنَت؟ َقاَل: ِجْبِريُل، ِقي��َل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: 
��ٌد، ِقيَل: َوَق��ْد ُبِعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبِعَث إَِلْيِه، َفُفتِ��َح لَنا، َفإَِذا َأَنا بِاْبَنِي  ُمَحمَّ
َبا  ا، َصَل��َواُت اهللِ َعَلْيِهَما، َفَرحَّ  اْلَخاَلِة  ِعيَس��ى ْبِن َمْرَيَم، َوَيْحَي��ى ْبِن َزَكِريَّ

َوَدَعَوا لِي بَِخْيٍر«)3(.

***
ق��ال الحاف��ظ يف الفتح )7/2(: ظاهره أنه س��أل عنه بعد أن قال ل��ه آدم: مرحًبا. ورواية   )1(
مالك بن صعصعة بعكس ذلك، وهي المعتَمدة، فُتحَمل هذه عليها؛ إذ ليس يف هذه أداة 

ترتيب.
أخ��رج ذل��ك إلى ه��ذا الَق��ْدر: اإلمام البخ��اري يف صحيح��ه - رقم الحدي��ث )349(   )2( 

- ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )163(. 
أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )162( )259(.  )3(
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L  إىل السماء الثالثة  ُعُروُجه  J
الَِثِة، َفاْسَتْفَتَح  َماِء الثَّ قال رسول اهلل : »ُثمَّ َعَرَج بِي إَِلى السَّ
ِجْبِري��ُل  َفِقيَل: َم��َن َأْنَت؟ َقاَل: ِجْبِريُل، ِقي��َل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: 
��ٌد ، ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َق��ْد ُبِعَث إَِلْيِه، َفُفتَِح لَنا،  ُمَحمَّ
َب  َفإَِذا  َأَنا  بُِيوُس��َف  إَِذا ُهَو َقِد ُأْعِطَي َش��ْطَر اْلُحْس��ِن)1(، َفَرحَّ

وَدَعا لِي بَِخْيٍر)2(.

ق��ال اإلمام ابن القيم يف بدائع الفوائد )1167/3(: قالت طائفة: المراد منه أن يوس��ف   )1(
 ُأوتَِي َش��ْطَر الحس��ن الذي أوتَِيُه محم��د ؛ فالنبي  بلغ 
الغاية يف الُحس��ن، ويوسف  بلغ َش��ْطر تلك الغاية، قالوا: ويحقِّق ذلك ما رواه 
الترمذي من حديث قتادة عن أنس  قال: ما بعث اهلل نبيًّا إالَّ َحَسَن الَوجِه، َحَسَن 

وت، وكان نبيُّكم  أحَسنَهم وجًها، وأحَسنَهم صوًتا. الصَّ
والظاهر: أن معناه: أن يوس��ف  اختص عن الناس بش��ْطر الُحس��ن، واش��ترك 
الناس كلهم يف ش��طره، فانفرد عنهم بشطره وحده، هذا ظاهر اللفظ، فلماذا ُيعدل عنه؟ 
 ، والالم يف )الُحسن( للجنس، ال للحسن المعين المعهود المختص بالنبي

 وما أدري ما الذي حملهم على العدول عن هذا إلى ما ذكروه!  
وحدي��ث أن��س  ال ُين��ايف هذا، بل ي��دل على أن النبي  كان أحس��ن 
األنبي��اء  وجًها وأحس��نهم صوًت��ا، وال يلزم من كونه  أحس��نهم 
وجًها أال يكون يوس��ف  اختص عن الناس بش��ْطر الُحس��ن، واش��تركوا هم يف 
الش��طر اآلخر، ويكون النبي  قد شارك يوسف  فيما اختص به من 

الشطر، وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاين. واهلل أعلم.
قلت: الحديث الذي ذكره اإلمام ابن القيم ذكره بالمعنى، وأخرجه اإلمام الترمذي يف الشمائل 

ا. - رقم الحديث )320( عن قتادة، وليس عن أنس ، وإسناده ُمرَسل ضعيف جدًّ
أخرج ذلك إلى هذا القدر: مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )162( )259(.  )2(
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L  إىل السماء الرابعة  ُعُروُجه  J
ابَِعِة،  ��َماِء الرَّ ق��ال رس��ول اهلل : »ُثمَّ ُع��ِرَج بَِن��ا إَِل��ى السَّ
َفاْس��َتْفَتَح ِجْبِريُل  ِقيَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: ِجْبِريُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ 
ٌد، َقاَل: َوَقْد ُبِع��َث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبِعَث إَِلْيِه، َفُفتِ��َح لَنا، َفإَِذا  َأَنا  َق��اَل: ُمَحمَّ
 : َب َوَدَعا لِي بَِخْيٍر« ثم قرأ رسول اهلل  بِإِْدِريَس ، َفَرحَّ

﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾)1()2(.

***
L  إىل السماء اخلامسة  ُعُروُجه  J

��َماِء اْلَخاِمَس��ِة،  قال رس��ول اهلل : »ُثمَّ ُع��ِرَج بَِنا إَِلى السَّ
َفاْسَتْفَتَح ِجْبِريُل  ِقيَل: َمْن َهَذا؟ َفَقاَل: ِجْبِريُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ 
ٌد، ِقيَل: َوَقْد ُبِع��َث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبِعَث إَِلْي��ِه، َفُفتَِح لَنا، َفإَِذا  َأَنا  َق��اَل: ُمَحمَّ

َب َوَدَعا لِي بَِخْيٍر«)3(.  بَِهاُروَن  َفَرحَّ

***

سورة مريم - آية )57(.  )1(
أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )162( )259(.  )2(
أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )162( )259(.  )3(
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L  إىل السماء السادسة  ُعُروُجه  J
اِدَس��ِة،  ��َماِء السَّ ق��ال رس��ول اهلل : »ُثمَّ ُع��ِرَج بَِنا إَِلى السَّ

َفاْس��َتْفَتَح ِجْبِريُل  ِقيَل: َمْن َهَذا؟ َقاَل: ِجْبِريُل، ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ 

ٌد، ِقيَل: َوَقْد ُبِع��َث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبِعَث إَِلْي��ِه، َفُفتَِح َلَنا، َفإَِذا َأَنا  َق��اَل: ُمَحمَّ

َب َوَدَعا لِي بَِخْيٍر«)1(. بُِموَسى  َفَرحَّ

***
L  إىل السماء السابعة  ُعُروُجه  J

��ابَِعِة،  ��َماِء السَّ قال رس��ول اهلل : »ُث��مَّ ُع��ِرَج بَِنا إَِلى السَّ

َفاْس��َتْفَتَح ِجْبِري��ُل  ، َفِقي��َل: َمْن َه��َذا؟ َقاَل: ِجْبِري��ُل، ِقيَل: َوَمْن 

ٌد . ِقيَل: َوَقْد ُبِعَث إَِلْيِه؟ َقاَل: َقْد ُبِعَث إَِلْيِه،  َمَعَك؟ َقاَل: ُمَحمَّ

َفُفتِ��َح لَنا َفإَِذا َأَنا بِإِْبَراِهيَم  ُمْس��نًِدا َظْهَرُه إَِل��ى  اْلَبْيِت  اْلَمْعُموِر)2(، 

أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )162( )259(.  )1(

قال الحافظ يف الفتح )453/6(: أكثر الروايات أنه يف السماء السابعة.   )2(

  ورَوى الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )3784( بسند صحيح عن أنس

ق��ال: قال رس��ول اهلل : »البيت المعمور يف الس��ماء الس��ابعة، يدخله كلَّ يوم 

سبعون ألف َمَلك، ال يعودون إليه حتى تقوم الساعة«.
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َوإَِذا ُهَو َيْدُخُلُه ُكلَّ َيْوٍم َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك)1( اَل َيُعوُدوَن إَِلْيِه«)2(.

ْم  ا َخَلْصُت َفإَِذا إِْبَراِهيُم ، فقال جبريل: َهَذا َأُبوَك َفَس��لِّ »َفَلمَّ
بِيِّ  الِ��ِح َوالنَّ ��اَلَم، َق��اَل: َمْرَحًب��ا بِااِلْبِن الصَّ ْمُت َعَلْيِه َفَردَّ السَّ َعَلْي��ِه. َفَس��لَّ

الِِح«)3(. الصَّ

ورَوى اإلمام التِّرِمذي يف جامعه بسند حسن بالشواهد عن ابن مسعود 
 قال: قال رسول اهلل : »َلِقيُت إبراهيم ليلة ُأْسِرَي بي، 
ربة،  َتَك منِّي الس��الم، وَأْخبِْرهم أن الجنة طيِّبة التُّ فقال: يا محمُد، َأْقِرْئ ُأمَّ
َعْذبة الماء، وأنها ِقيَعاٌن)4( وأن ِغَراَس��ها)5(: س��بحان اهلل، والحمد هلل، وال 

إله إال اهلل، واهلل أكبر«)6(.

***
قال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره )427/7(: يعني: يتعبدون فيه ويطوفون، كما يطوف   )1(

أهل األرض بكعبتهم، كذلك ذاك البيت، هو كعبة أهل السماء السابعة. 
أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )162( )259(.  )2(

أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3887(.   )3(
ق��ال المباركفوري يف تحفة األح��وذي )398/9(: قيعان -بكس��ر القاف- جمع قاع:   )4(

وهي األرض المستوية الخالية من الشجر.
قال المباركفوري يف تحفة األحوذي )398/9(: غراس��ها -بكسر الَغين- جمع َغْرس   )5(

-بالفتح: وهو ما ُيغرس، أي: يستره تراب األرض من نحو الَبْذر؛ لينُبَت بعد ذلك. 
أخرج��ه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )3767( - وأخرجه اإلمام أحمد يف   )6(

مسنده - رقم الحديث )23552( من حديث أبي أيوب األنصاري.
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L  َعْرُض اآلِنَية عند البيت املعمور  J
قال رس��ول اهلل : »ُثمَّ ُرِفَع لَي الَبْيُت الَمْعُموُر، ُثمَّ ُأتِيُت 
َبَن، َفَقاَل: هي  بإَناٍء ِمن َخْمٍر، وإَناٍء ِمن َلَبٍن، وإَناٍء ِمن َعَس��ٍل، فأَخْذُت اللَّ

ُتَك«)1(. الِفْطَرُة الَّتي أنت َعَلْيَها وُأمَّ

ويف رواية اإلمام مسلم: قال رسول اهلل : »ُثمَّ ُرِفَع لَي الَبْيُت 
الَمْعُموُر، َفُقلُت: يا ِجْبِريُل، ما هذا؟ قاَل: هذا الَبْيُت الَمْعُموُر، َيْدُخُلُه ُكلَّ 
َي��وٍم َس��ْبُعوَن أْلَف َمَلٍك، إَِذا َخَرُجوا منه َلْم َيُع��وُدوا فيه آِخَر ما َعَلْيِهم، ُثمَّ 
َبَن،  ، فاْخَتْرُت اللَّ ُأتِيُت بإناَءْيِن؛ أَحُدُهما َخْمٌر واآلَخُر َلَبٌن)2( َفُعِرضا َعَليَّ

ُتَك عَلى الِفْطَرِة«)3(. فِقيَل: أَصْبَت، أصاَب اهلُل بَك! ُأمَّ

��رُّ فيه)4( ما وقع يف بعض  ق��ال الحافظ يف الفتح: َيحتِمل أن يكون السِّ
طرق اإلس��راء أنه  َعطِش)5( فآَثَر اللبن دون غيره؛ لَِما فيه من 
حصول حاجته، دون الخمر والعس��ل، فهذا هو الس��بب األصلي يف إيثار 

أخ��رج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام البخ��اري يف صحيحه، كتاب مناقب األنصار، باب:   )1(
المعراج - رقم الحديث )3887(.

ق��ال الحافظ يف الفت��ح )618/7(: أما االختالف يف عدد اآلنية وما فيها فُيحمل على أن   )2(
بعض الرواة ذَكر ما لم يذكره اآلخر.  

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )164( )264(.   )3(
يعني: اختياره  اللبن على غيره.   )4(

الطريق التي أش��ار إليه��ا الحافظ أخرجه��ا البيهقي يف دالئل النب��وة )356/2(، وقال:   )5(
إسناده صحيح. 
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اللبن، وصاَدف مع ذلك ُرجحاَنه عليهما من عدة جهات)1(.

***
L  ِسْدرُة املُنتهى  J

ْدَرِة)2( الُمْنَتَهى)3(،  قال رسول اهلل : »ثم َذَهَب بي إلى السِّ
 وإذا وَرُقها كآذاِن الِفَيَلِة، وإذا َثَمُره��ا كالِقاَلِل)4(، فلما غِش��َيها من أمِر اهللِ 

ما َغِشَي، تغيَّرْت، فما أحٌد ِمن خْلِق اهللِ يستطيُع أن َيْنَعَتها؛ من ُحسنِها«)5(.

انظر: فتح الباري )203/11(.  )1(
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )185/2(: هكذا وقع يف األصول: "السدرة"  )2( 

باأللف والالم، ويف الروايات بعد هذا: "سدرة المنتهى". 
هي يف الس��ماء السابعة، وسبب تس��ميتها بذلك ما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم   )3(
  قال: لما ُأسري برسول اهلل  الحديث )173( عن عبد اهلل بن مسعود
انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهي يف السماء السادسة، إليها ينتهي ما ُيعَرج به من األرض 

فُيقبض منها، وإليها ينتهي ما ُيهبط به من فوقها فُيقبض منها.
قال الحافظ يف الفتح )615/7(: وال ُيعارض قوله : إنها يف السادسة ما دلت عليه 
بقية األخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل يف السماء السابعة؛ ألنه ُيحمل على أن أصلها يف 
السماء السادسة، وأغصانها وفروعها يف السابعة، وليس يف السادسة منها إال أصل ساقها.

يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3887(: »ِقالل َهَجر«.  )4(
والِق��اَلل -بكس��ر القاف- جمع ُقلَّة بض��م القاف: وهي الِجَرار التي ُيس��تقى بها. انظر: 

لسان العرب )288/11(.
وق��ال اب��ن األثي��ر يف النهاي��ة )91/4(: َهَجر: قري��ة قريبة م��ن المدينة، وليس��ت َهَجر 
البحري��ن، وكان��ت ُتعَمل بها الِقالل، تأخ��ذ الواحدة منها مزادة من الماء، ُس��ميت ُقلَّة؛ 

، أي: ُترَفع وُتحَمل.   ألنها ُتَقلُّ
أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )162( )259(.   )5(
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ويف رواي��ة اإلمام البخاري: قال رس��ول اهلل : »ثم انَطَلق 
بي حتى انَتَهى بي إلى ِسْدَرة الُمْنَتَهى، وَغِشَيها ألواٌن ال َأْدِري ما هي!«)1(.

ويف صحيح مس��لم: تال عبد اهلل بن مس��عود  قوله تعالى: ﴿ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾)2( فقال: َفَراٌش ِمن َذَهٍب)3(.

***
L  على صورته احلقيقية  جربيل  رؤيته  J

رأى رس��وُل اهلل  جبري��َل  عل��ى صورت��ه التي 
خَلقه اهلل عليها، عند ِس��درة الُمنتهى، وكان جبريل  يأتي رسول 
اهلل  يف ُص��َور مختلفة، وأكثر م��ا يأتيه بصورة ِدْحية بن خليفة 

.)4(
الَكْلبي

قال اهلل تعال��ى: ﴿ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ   )6(﴾ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ   )5(﴾ ڳ  ڳ 

أخرجه البخاري يف صحيحه- رقم الحديث )349(.   )1(
سورة النجم - آية )16(.  )2(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )173(.  )3(
  روى اإلمام أحمد يف مسنده رقم الحديث )5857( بسند صحيح عن ابن عمر  )4(

قال: كان جبريل  يأتي النبي  يف صورة ِدْحية. 
قال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره )451/7(: هذه هي المرة الثانية التي رأى رس��ول اهلل   )5(
 فيها جبريل  يف صورته التي خلقه اهلل عليها، وكانت ليلة اإلسراء. 
ق��ال اإلم��ام ابن القيم يف مدارج الس��الكين )151/3(: ويف هذه اآلية أس��راٌر عجيبة، =  )6( 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾)1(.

ورَوى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند حس��ن عن عبد اهلل بن مس��عود 
، قال يف هذه اآلية: ﴿ڑ ک ک ک ﴾)2( قال: قال رس��ول اهلل 
ِماَئِة َجَناٍح،  : »َرَأْي��ُت ِجْبِريَل ِعْنَد ِس��ْدَرِة اْلُمْنَتَهى، َعَلْيِه ِس��تُّ

رُّ َواْلَياُقوُت«)3(. َهاِويُل؛ الدُّ َيْنَتثُِر ِمْن ِريِشِه  التَّ

وق��ال اإلمام البيهقي: وقول عائش��ة، وابن مس��عود، وأبي هريرة، يف 
.)4( حملهم هذه اآليات على رؤيته جبريل : أصحُّ

= وهي من غوامض اآلداب الالئقة بأكمل البشر، صلوات اهلل وسالمه عليه، تواطأ هناك 
بَصُره وبصيرُته، وتواَفَقا وتصاَدَقا، فما يش��اهده بصره فالبصيرة مواطئة له، وما ش��اهدته 
بصيرته فهو أيًضا حق مشهود بالبصر؛ فتواطأ يف حقه مشهد البصر والبصيرة؛ ولهذا كان 
مركوُبه يف َمس��راه يسبق َخْطُوُه الطَّْرَف، فيضع قدمه عند منتهى َطْرفِه.... مشاكاًل لحال 
راكبه، وُبْعِد َش��أِوه الذي س��بق به العاَلم أجَمَع يف سيره، فكان َقَدُم البراق ال يتخلَّف عن 

موضع نظره، كما كان قدمه  ال يتأخر عن محل معرفته. 
سورة النجم - اآليات )18-12(.  )1(

سورة النجم - اآلية )13(.  )2(
التهاويل والدر والياقوت: أي: األش��ياء المختلفة األلوان، أراد بالتهاويل تزايين ريش��ه   )3(
ياض. انظر: لس��ان العرب  وم��ا فيه من ُصف��رة وُحمرة وبياض وُخضرة، مثل تهاويل الرِّ

 .)161/15(
والحديث أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رق��م الحديث )3915( - وأورده الحافظ 

. ابن كثير يف تفسيره )451/7( وقال: وهذا إسناد جيٌِّد قويٌّ
انظر: دالئل النبوة )385/2(.  )4(
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ق��ال الحاف��ظ ابن كثير: وه��ذا الذي قال��ه البيهقي ه��و الحق يف هذه 
المس��ألة.... وقول��ه تعال��ى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾)1( إنم��ا ه��و جبري��ل 
 كم��ا ثبت ذلك يف الصحيَحين عن عائش��ة أم المؤمنين)2(، وعن 
  )4(وكذلك هو يف صحيح مس��لم عن أبي هريرة ،)ابن مس��عود)3

وال ُيعَرف لهم مخالف من الصحابة يف تفسير هذه اآلية بهذا)5(.

***
L  اجلنة  دخول النيب  J

َة، َف��ِإَذا ِفيَها  َجَنابُِذ)6(  قال رس��ول اهلل : »ُثمَّ ُأْدِخْلُت الَجنَّ
ْؤُلِؤ، َوإَِذا ُتَراُبَها الِمْسُك«)7(. اللُّ

ده والتِّرِمذي يف جامعه بس��ند حس��ن عن  ورَوى اإلمام أحمد يف ُمس��نَ

سورة النجم - آية )8(.   )1(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3235( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث - )177( )287(. 
أخرج��ه البخاري يف صحيح��ه - رقم الحديث )4856( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )174(. 
)4(  أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )175(.

انظر: تفسير ابن كثير )8/5(.  )5(
الجنابذ: جمع ُجنُْبذة، وهي الُقبَّة. انظر: النهاية )294/1(.  )6(

أخ��رج ذلك إلى ه��ذا القدر: اإلمام البخ��اري يف صحيحه- رق��م الحديث )3342( -   )7(
ومسلم يف صحيحه- رقم الحديث )163(.
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ُحذيف��ة بن الَيَمان  قال: »َواهللِ َما  َزاَياَل  اْلُبَراَق)1( َحتَّى ُفتَِحْت َلُهَما 
اَر، َوَوْعَد اآْلِخَرِة َأْجَمَع«)2(. َة َوالنَّ َماِء، َفَرَأَيا اْلَجنَّ َأْبَواُب السَّ

***
L  نهر الكوثر  رؤية النيب  J

ا  روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك  قال: َلمَّ
��َماِء َقاَل: »َأَتْي��ُت َعَلى َنَهٍر  َحاَفَتاُه  ِقَباُب  ُعرَِج بِالنَّبِيِّ  إَِلى السَّ

ًفا، َفُقْلُت: َما َهَذا َيا ِجْبِريُل؟ َقاَل: َهَذا الَكْوَثُر«)3(. ْؤُلِؤ ُمَجوَّ اللُّ

يف رواية الترمذي: َظْهَر الُبراق.  )1(
ومعن��اه: ما فارق رس��ول اهلل  وجبريل  َظْهَر الُب��راق يف صعودهما 
��موات، وهذا مخالف لما يف صحيح مس��لم - رقم الحديث )259/162( من  إلى السَّ
حديث أنس  قال: قال رس��ول اهلل : »فربطُت��ه بالحلقة التي يربط بها 

األنبياء«. 
يناه يف حديث غيره،  ق��ال اإلمام البيهقي يف دالئل النبوة )365/2(: وأما الرب��ط فقد ُروِّ
والُب��راق: دابة مخلوق��ة، وَرْبط الدواب ع��ادة معه��ودة، وإن كان اهلل  لقادًرا على 

حفظها، والخبر الُمثبِت أولى من النايف. وباهلل التوفيق.  
وقال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره )21/5(: وهذا ال��ذي قاله حذيفة  نفي، وما 
أثَبَت��ه غيره عن رس��ول اهلل  م��ن ربط الداب��ة بالحلقة، ومن الص��الة بالبيت 

م على قولِه. س: ُمقدَّ المقدَّ
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )23285( - والترمذي يف جامعه - رقم   )2(

الحديث )3414( وقال: حديث حسن صحيح.
أخرجه البخاري - رقم الحديث )4964(.   )3(



128 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

ورَوى أبو داود يف ُسننه بسند صحيح عن أنس بن مالك  قال: 
��ا ُع��رَِج بِنَبِيِّ اهللِ  فِي اْلَجنَّ��ِة -َأْو َكَما َقاَل- ُع��رَِض َلُه َنْهٌر  َلمَّ
ُف- َفَض��َرَب اْلَمَلُك الَِّذي  َحاَفَت��اُه  اْلَياُق��وُت  اْلُمَجيَُّب)1( -َأْو َقاَل: اْلُمَجوَّ
ٌد  لِْلَمَلِك الَِّذي َمَعُه:  َمَعُه َيَدُه، َفاْسَتْخَرَج ِمْس��ًكا، َفَقاَل ُمَحمَّ

.)2(
 َُما َهَذا؟« َقاَل: اْلَكْوَثُر الَِّذي َأْعَطاَك اهلل«

***
L  )4(وفرض الصلوات )بربه سبحانه)3  لقاء الرسول  J

قال رسول اهلل : »ُثمَّ ُعِرَج بِي َحتَّى َظَهْرُت لُِمْسَتًوى َأْسَمُع 

ر. وكذلك  الُمَجيَّب –مش��دًدا- هو م��ن قولهم: َجيَّب ُيجيِّ��ب، فهو ُمجيَّ��ب، أي: ُمقوَّ  )1(
بالواو. انظر: النهاية )312/1(. 

أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )4748(.  )2(
  قال اإلمام ابن القيم يف مدارج الس��الكين )153/3(: فلم َيَزل رس��ول اهلل  )3(
يف َخَف��ارة كم��ال أدبه مع اهلل س��بحانه، وتكميل مرتب��ة عبوديته له، حت��ى خرق ُحجب 
��موات، وجاوز السبع الطباق، وجاوز سدرة المنتهى، ووصل إلى محلٍّ من الُقرب  السَّ
س��بق به األولين واآلخرين، فانصبَّت إليه هناك أقس��ام القرب انصباًبا، وانقش��عت عنه 
سحائب الُحُجب ظاهًرا وباطنًا حجاًبا حجاًبا، وأقيم مقاًما غبطه به األنبياء والمرسلون. 

ة الحياء. انظر: لسان العرب )152/4(.  الَخَفر –بالتحريك-: شدَّ
ق��ال اإلمام القرطب��ي يف تفس��يره )10/13(: وال خالف بين أهل العل��م وجماعة أهل   )4(
��َير أن الصالة إنما ُفرضت على النبي  بمكة يف حين اإلس��راء حين ُعرِج  السِّ

به إلى السماء. 
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ِفيِه  َصِري��َف  اأَلْقاَلِم)1(، َفَأْوَح��ى اهلُل إَِليَّ َما َأْوَحى، َفَفَرَض َعَليَّ َخْمِس��يَن 
َك  َصاَلًة ِفي ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َفَنَزْلُت إَِلى ُموَسى  َفَقاَل: َما َفَرَض َربُّ
تَِك؟ ُقْلُت: َخْمِسيَن َصاَلًة، َقاَل: اْرِجْع إَِلى َربَِّك َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف؛  َعَلى ُأمَّ

َتَك اَل ُيِطيُقوَن َذلَِك؛ َفإِنِّي َقْد َبَلْوُت َبنِي إِْسَرائِيَل  َوَخَبْرُتُهْم«)2(.  َفإِنَّ ُأمَّ

ْف  ، َخفِّ َقاَل َرُسوُل اهللِ : »َفَرَجْعُت إَِلى َربِّي َفُقْلُت: َيا َربِّ
تِي! َفَحطَّ َعنِّي َخْمًسا، َفَرَجْعُت إَِلى ُموَسى َفُقْلُت: َحطَّ َعنِّي َخْمًسا.  َعَلى ُأمَّ

َتَك اَل ُيِطيُقوَن َذلَِك؛ َفاْرِجْع إَِلى َربَِّك َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف«.  َقاَل: إِنَّ ُأمَّ

َقاَل َرُسوُل اهللِ : »َفَلْم َأَزْل َأْرِجُع َبْيَن َربِّي  َوَبْيَن 
ُد، إِنَُّهنَّ َخْمُس َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة،  ُموَسى  َحتَّى َقاَل: َيا ُمَحمَّ
، َفَذلَِك َخْمُس��وَن َصاَلًة)3(، َوَمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها  لُِكلِّ َصاَلٍة َعْش��رٌ
َئٍة َفَلْم َيْعَمْلَها َلْم  ُكتَِبْت َلُه َحَسَنًة، َفإِْن َعِمَلَها ُكتَِبْت َلُه َعْشًرا، َوَمْن َهمَّ بَِسيِّ

َئًة َواِحَدًة«)4(. ُتْكَتْب َشْيًئا، َفإِْن َعِمَلَها ُكتَِبْت َسيِّ

أخ��رج ذلك إل��ى هذا الق��در: اإلمام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )349( -   )1(
ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )163( )263(.  

يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3207(: قال موسى : أنا   )2(
أعلم الناَس منك؛ عالجُت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك ال ُتطيق. 

يف رواي��ة اإلم��ام الترم��ذي يف جامعه - رقم الحديث )211( بس��ند صحي��ح: قال أنس   )3(
، وإنَّ لك بهذه الَخْمس خمسين. ل القول لديَّ : ثم نُودي: يا محمد، إنه ال ُيبدَّ

قال الحافظ يف الفتح )619/7(: هذا من أقوى ما اسُتِدلَّ به على أن اهلل  كلم   )4(
نبيه محمًدا  ليلة اإلسراء بغير واسطة.

 وق��ال الحاف��ظ ابن كثير يف البداي��ة والنهاية )122/3(: فحصل ل��ه التكليم من الرب=
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��ى اْنَتَهْي��ُت إَِلى ُموَس��ى  َق��اَل َرُس��وُل اهللِ : »َفَنَزْل��ُت َحتَّ
 َفَأْخَبْرُتُه، َفَقاَل: اْرِجْع إَِلى َربَِّك َفاْس��َأْلُه التَّْخِفيَف« َفَقاَل َرُسوُل 

اهللِ : »َقْد َرَجْعُت إَِلى َربِّي َحتَّى اْسَتْحَيْيُت ِمْنُه!«)1(.

***
L  مل َيَر َربَّه ليلة املعراج  الراجح أن رسول اهلل  J

اخَتَلف الس��لف والخلف: هل رأى رسوُل اهلل  ربَّه ليلة 
المعراج أم ال؟ على قوَلين مشهوَرين.

ق��ال الحاف��ظ يف الفتح: ذهبت عائش��ة)2( وابن مس��عود) )3 إلى 
)4( ثم اخَتَلفوا: هل رآه بَعينه أو بَقْلبِه؟

 ٍّإنكارها، واخُتلف على أبي ذر

فج��اءت عن ابن عباس  أخب��ار ُمطَلقة)5(، وأخرى مقيَّدة)6(، 

نة كالُمْطبِقين على هذا. =   ليلتئذ، وأئمُة السُّ
أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )162( )259(.   )1(

أخرج��ه البخاري يف صحيح��ه - رقم الحديث )4855( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(
الحديث )287/177(. 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4857( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(
الحديث )174(. 

أخرجهما اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )178( )291( ) 292(.  )4(
أخرجه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )3564( - وابن حبان يف صحيحه -   )5(

رقم الحديث )57( وإسناده حسن.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )176( )284 ( ) 285(.  )6(
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فيجب َحْمُل ُمطَلقها على ُمَقيَِّدها)1(.

وق��ال الحاف��ظ ابن كثي��ر: وال يصحُّ يف ذلك ش��يء)2( ع��ن الصحابة 
، وق��وُل البغوي يف تفس��يره)3(: وذهب جماعة إل��ى أنه رآه بعينه، 

وهو قول أنس، والحسن، وِعْكرمة- فيه نظٌر، واهلل أعلم)4(.

د بها على  وق��ال اإلم��ام البيهقي: ويف حديث َش��رِيك)5( زيادٌة)6( َتف��رَّ
مذه��ب َمن زَع��م أن��ه  رأى ربَّه ، وقول عائش��ة، وابن 
مسعود، وأبي هريرة ، يف َحْمِلهم هذه اآليات على رؤيته جبريَل 

.)7( : أصحُّ

ًق��ا عل��ى كالم البيهقي: وه��ذا الذي قاله  ق��ال الحافظ اب��ن كثير معلِّ
البيهقي هو الحق يف هذه المسألة)8(.

انظر: فتح الباري )589/9(.   )1(
يعني: ُرؤية النبيِّ  َربَّه  ليلة المعراج.  )2(

انظر: تفسير البغوي )243/4(.  )3(
انظر: تفسير ابن كثير )448/7(.  )4(

حديث َشريك أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )7517(.   )5(
الزيادة هي: »ودنا الجبَّار رب العزة، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى«.  )6(

قال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره )7/5(: إنَّ ش��ريك بن عبد اهلل بن أبي َنِمر اضطرب يف 
هذا الحديث، وساء حفُظه ولم يضبِْطه.
انظر: دالئل النبوة )385/2(.    )7(
انظر: تفسير ابن كثير )8/5(.    )8(
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وق��ال اإلمام اب��ن القيم: واخَتَلف الس��لف والخَلف: هل حَصل هذا 
لسيِّد ولد آدم صلوات اهلل وسالمه عليه؟

فاألكثرون على أنه لم َيَرُه س��بحانه، وحكاه عثمان بن سعيد الداِرمي 
َعى َكْش��ف الِعَيان البص��ري عن الحقيقة  إجماًع��ا من الصحاب��ة، فَمن ادَّ
اإللهية، فقد َوِهَم وأخطأ، وإن قال: إنما هو كْش��ف الِعَيان القلبي، بحيث 
يصير س��بحانه كأن��ه َمْرئِيٌّ للعبد، كما قال النب��ي : »اعُبْد اهلَل 

كأنك َتَراه«)1(، فهذا حق، وهو قوة يقين ومزيد علم فقط.

��م أن ذلك ن��ور الحقيقة وأنها  نع��م، قد َيظهر ل��ه نور عظي��م، فَيتوهَّ
تجلَّت له، وذلك غَلط أيًضا؛ فإن نور الرب تعالى ال يقوم له ش��يء، ولما 

ظهر للجبل منه أدنى شيء، ساخ)2( الجبل وَتَدْكَدَك)3(.

وق��ال اإلمام الذهبي: ولم يأتِنا نص َجِليٌّ بأن النبي  رأى 
اهللَ تعالى بَعينيه، وهذه المس��ألة مما َيَسع المرَء المسلَم يف دينه السكوُت 
عنها، فأما المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة، وأما ُرؤية اهلل ِعَياًنا 

يف اآلخرة فأمر ُمتيقَّن تواَتَرت به النصوص)4(.

أخرج هذا الحديث: البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )50( - ومسلم يف صحيحه   )1(
- رقم الحديث )9(.

ساخ: انخسف. انظر: لسان العرب )419/6(.   )2(
انظر: مدارج السالكين )119/4(.   )3(
انظر: سير أعالم النبالء )167/2(.  )4(
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L  إىل مكة وإخبار الناس مَبْسَراه  رجوع النيب  J
موات إلى  ثم هبط جبريل  برس��ول اهلل  من السَّ

المسجد األقصى، ثم َركَِبا الُبَراق وعاَدا إلى مكة قبل الصبح.

  ده بس��ند صحيح ع��ن ابن عباس روى اإلمام أحمد يف ُمس��نَ
ق��ال: ُأْس��رَِي بالنبي  إلى بي��ت المقدس، ثم ج��اء من ليلته، 

ثهم بَمِسيره، وبعالمة بيت المقِدس وبِِع�يرِهم)1(. فحدَّ

ِفه بسند صحيح  ده وابن أبي شيبة يف ُمَصنَّ ورَوى اإلمام أحمد يف ُمس��نَ
ا َكاَن َلْيَلُة  عن ابن عباس  قال: قال رس��ول اهلل : »َلمَّ
 ،» بِيَّ َة،  َفِظْعُت  بَِأْمِري، َوَعَرْفُت َأنَّ النَّاَس ُمَكذِّ ُأْسِرَي بِي، َوَأْصَبْحُت بَِمكَّ
َفَقَعَد ُمْعَتِزاًل َحِزينًا، َقاَل: َفَمرَّ بِِه َعُدوُّ اهللِ َأُبو َجْهٍل، َفَجاَء َحتَّى َجَلَس إَِلْيِه، 

َفَقاَل َلُه َكاْلُمْسَتْهِزِئ: َهْل َكاَن ِمْن َشْيٍء؟ 

َفَق��اَل َرُس��وُل اهللِ : »َنَع��ْم« َق��اَل: َم��ا ُهَو؟ َفَقاَل َرُس��وَل 
ْيَلَة« َقاَل: إَِلى َأْيَن؟ َقاَل َرُس��وُل اهللِ  َي بِ��ي اللَّ اهللِ : »إِنِّي ُأْس��رِ
: »إَِل��ى َبْيِت اْلَمْقِدِس« َقاَل: ُثمَّ َأْصَبْحَت َبْيَن َظْهَراَنْينَا؟! َقاَل 
ُبُه َمَخاَفَة َأْن َيْجَحَدُه  ُه ُيَكذِّ َرُس��وُل اهللِ : »َنَعْم« َقاَل: َفَلْم ُيرِِه َأنَّ

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )3546( - وأورده الحافظ ابن كثير يف   )1(
نه األلباين يف السلسلة الضعيفة )439/4(. ح إسناده - وحسَّ تفسيره )28/5( وَصحَّ
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ُثُهْم َما  اْلَحِدي��َث إِْن َدَع��ا َقْوَم��ُه إَِلْيِه، َقاَل: َأَرَأْي��َت إِْن َدَعْوُت َقْوَم��َك ُتَحدِّ
ْثَتنِي؟ َقاَل َرُسوُل اهللِ : »َنَعْم«.  َحدَّ

)1(، َحتَّى َق��اَل: َفاْنَتَفَضْت إَِلْيِه  َفَق��اَل: َهيَّا َمْعَش��َر َبنِ��ي َكْعِب ْبِن ُل��َؤيٍّ
ْثَتنِي،  ْث َقْوَمَك بَِما َحدَّ اْلَمَجالُِس َوَجاؤوا َحتَّى َجَلُس��وا إَِلْيِهَما، َقاَل: َحدِّ

ْيَلَة« َقاُلوا: إَِلى َأْيَن؟  َفَقاَل َرُسوُل اهللِ : »إِنِّي ُأْسِرَي بِي اللَّ

َقاَل َرُسوُل اهللِ : »إَِلى َبْيِت اْلَمْقِدِس« َقاُلوا: ُثمَّ َأْصَبْحَت 
َبْي��َن َظْهَراَنْينَ��ا؟! َق��اَل َرُس��وُل اهللِ : »َنَع��ْم«، َقاَل: َفِم��ْن َبْيِن 
ًبا لِلَك��ِذِب، َقاُلوا: َوَهْل  ��ٍق، َوِم��ْن َبْيِن َواِضٍع َيَدُه َعَلى َرْأِس��ِه، ُمَتَعجِّ ُمَصفِّ
َتْس��َتطِيُع َأْن َتنَْعَت)2( َلنَا اْلَمْسِجَد؟ َوفِي اْلَقْوِم َمْن َقْد َساَفَر إَِلى َذلَِك اْلَبَلِد 
َوَرَأى اْلَمْسِجَد، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ : »َفَذَهْبُت َأْنَعُت، َفَما ِزْلُت 
َأْنَعُت َحتَّى اْلَتبَس َعَليَّ َبْعُض النَّْعِت، َفِجيَء بِاْلَمْسِجِد)3( َوَأَنا َأْنُظُر، َحتَّى 
ا  ُه َوَأَنا َأْنُظُر إَِلْي��ِه« َفَقاَل اْلَقْوُم: َأمَّ ُوِض��َع ُدوَن َداِر ِعَق��اٍل -َأْو ُعَقْيٍل-، َفَنَعتُّ

النَّْعُت َفَواهللِ َلَقْد َأَصاَب)4(.

   . زاد ابن أبي شيبة يف مصنَّفه: َهُلمَّ  )1(
النَّعت: َوْصُفك الشيء. انظر: لسان العرب )197/14(.    )2(

قال الحافظ يف الفتح )599/7(: وهذا أبلغ يف المعجزة، وال اس��تحالة فيه؛ فقد ُأحِضَر   )3(
ع��رش بلقي��س يف طرفة عين لس��ليمان  وه��و يقتضي أنه ُأزيل م��ن مكانة حتى 

ُأحضر إليه، وما ذلك يف قدرة اهلل بعزيز! 
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2819( - وابن أبي ش��يبة يف مصنَّفه -   )4(

رقم الحديث )32358(. 
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 : ويف رواي��ة اإلمام مس��لم يف صحيحه: قال رس��ول اهلل
»َلَقْد  َرَأْيُتنِي  ِفي  اْلِحْجِر، َوُقَرْيٌش َتْس��َأُلنِي َعْن َمْسَراَي، َفَسَأَلْتنِي َعْن َأْشَياَء 
« َقاَل: »َفَرَفَعُه  ِمْن َبْيِت اْلَمْقِدِس َلْم ُأْثبِْتَها، َفُكِرْبُت ُكْرَبًة َما ُكِرْبُت ِمْثَلُه َقطُّ

اهلُل لِي َأْنُظُر إَِلْيِه، َما َيْسَأُلونِي َعْن َشْيٍء إاِلَّ َأْنَبْأُتُهْم بِِه!«)1(.

  ورَوى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه عن جابر ب��ن عبد اهلل
َبْتنِي ُقَرْي��ٌش،  ُقْمُت  ِفي  ا َكذَّ أنه س��مع رس��ول اهلل  يقول: »َلمَّ
 الِحْجِر، َفَجال)2( اهلُل لِي َبْي��تَ الَمْقِدِس، َفَطِفْقُت)3( ُأْخبُِرُهْم َعْن آَياتِِه َوَأَنا 

َأْنُظُر إَِلْيِه«)4(.

***
L   َمْسَرى رسول اهلل  تصديق أبي بكر  J

رَوى الحاكم يف الُمس��تدَرك بسند ضعيف عن عائشة  قالت: 
ث  لم��ا ُأس��رَِي بالنبي  إلى المس��جد األقصى، أصَب��ح َيتحدَّ
قوه، وَس��َعوا بذلك  ن كان��وا آَمنوا به وصدَّ الن��اس بذل��ك، فارَتدَّ ناس ممَّ
إل��ى أبي بكر  فقالوا: هل لك إلى صاحبِك؟! يزُعم أنه ُأِس��ْرَي به 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )172(.  )1(
قال الحافظ يف الفتح )599/7(: معناه: ُكِشَف الُحجب بيني وبينه حتى رأيُته.   )2(

َطِفق: أخذ وجعل. انظر: النهاية )118/3(.  )3(
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه- رقم الحديث )3886(.  )4(
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الليلة إلى بيت المقدس! قال: أَوقال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: َلئِن كان قال 
قه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء  ذل��ك لقد َصَدق، قالوا: وُتصدِّ
قه فيما هو أبَعُد من ذلك،  قب��ل أن ُيصبِح؟! قال : نع��م، إين ألُصدِّ
يَق)1(. دِّ ي أبو بكر الصِّ قه بخبر السماء يف َغدوة أو َروحة؛ فلذلك ُسمِّ أصدِّ

يق؛  دِّ * وجزم اإلمام الطحاوي بأن سبب تسمية أبي بكر  بالصِّ
لَِسْبِقه الناَس إلى تصديق رسول اهلل  يف اإلسراء لبيت المقدس، 
ْبق إلى المعرفة لألشياء ُيوجب الفضيلة للسابِِقين إليها، كما  فقال: وألنَّ السَّ
  بَسْبقه الناَس إلى تصديقه رسول اهلل  وجب ألبي بكر
عل��ى إتيانه بي��َت المقدس من مك��ة ورجوعه منه إلى منزل��ه بمكة يف تلك 
ي��َق، وإن كان المؤمنون جميًعا َيش��هدون  دِّ الليل��ة، حتى ُس��مي بذلك الصِّ

لرسول اهلل  بمثل ذلك إذا وَقفوا عليه)2(.

اد بن أوس  ورَوى البيهق��ي يف دالئ��ل النب��وة بس��ند صحيح عن ش��دَّ
ْصَحابِي  ْيُت أِلَ  َقاَل: ُقْلنَا َيا َرُسوَل اهللِ َكْيَف ُأْسرَِي بَِك؟ َقاَل: »َصلَّ
��ٍة َبْيَضاَء َفْوَق  َة ُمْعتًِم��ا، َوَأَتانِي ِجْبِري��ُل  بَِدابَّ َص��اَلَة اْلَعَتَم��ِة بَِمكَّ
اْلِحَماِر َوُدوَن اْلَبْغِل...« وذَكر قصة اإلسراء والمعراج، ثم قال: »ُثمَّ َأَتْيُت 

أخرج��ه الحاك��م يف المس��تدرك - رق��م الحدي��ث )4455( - وأورد ُطُرَق��ه األلباينُّ يف   )1(
السلسلة الصحيحة - رقم الحديث )306( ومال إلى تصحيحه. 

انظر: شرح مشكل اآلثار )394/3(.    )2(
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َة، َفَأَتانِي َأُبو َبْكٍر  َفَقاَل: َيا َرُس��وَل اهللِ،  ْبِح بَِمكَّ َأْصَحابِ��ي َقْبَل الصُّ
ْيَلَة؟ َفَقِد اْلَتَمْس��ُتَك ِفي َمَكانَِك. َفَقاَل : »َعِلْمَت  َأْيَن ُكْنَت اللَّ
ُه َمِس��يَرُة َش��ْهرٍ،  ْيَلَة؟!« َفَقاَل: َيا َرُس��وَل اهللِ، إِنَّ َأنِّي َأَتْيُت َبْيَت اْلَمْقِدِس اللَّ
َفِصْفُه لِي، َقاَل: »َفُفتَِح لِي ِصَراٌط)1( َكَأنِّي َأْنُظُر ِفيِه، اَل َيَسلنِي َعْن َشْيٍء إاِلَّ 
َأْنَبْأُتُه َعْنُه« َقاَل َأُبو َبْكرٍ : َأْشَهُد َأنََّك َرُسوُل اهللِ، َفَقاَل اْلُمْشرُِكوَن: 
ْيَلَة! َفَقاَل َرُسوُل  ُه َأَتى َبْيَت اْلَمْقِدِس اللَّ اْنُظُروا إَِلى اْبِن َأبِي َكْبَشَة)2( َيْزُعُم َأنَّ
اهللِ : »إِنَّ ِم��نْ آَيِة َم��ا َأُقوُل َلُكْم َأنِّي َمَرْرُت بِِعي��ٍر َلُكْم بَِمَكاِن 
وا َبِعيًرا َلُهْم، َفَجَمَعُه ُفاَلٌن، َوإِنَّ َمِس��يَرُهْم َيْنِزُلوَن بَِكَذا  َكَذا َوَكَذا، َقْد َأَضلُّ
ُثمَّ بَِكَذا، َوَيْأُتوَنُكْم َيْوَم َكَذا َوَكَذا، َيْقُدُمُهْم َجَمٌل آَدُم)3( َعَلْيِه ِمْس��ٌح َأْسَوُد 
ا َكاَن َذلَِك اْلَيْوُم َأْشَرَف النَّاُس َينَْتظُِروَن، َحتَّى  َوِغَراَرَتاِن َس��ْوَداَواِن«، َفَلمَّ
َكاَن َقرِي��ٌب ِم��ْن نِْصِف النََّهاِر، َحتَّ��ى َأْقَبَلِت اْلِعيُر، َيْقُدُمُه��ْم َذلَِك اْلَجَمُل 

!)4(
 ِالَِّذي َوَصَفُه َرُسوُل اهلل

الصراط: الطريق. انظر: لسان العرب )326/7(.   )1(
. يعنُون بذلك رسول اهلل  )2(

اآلدم: األسمر. انظر: لسان العرب )97/1(.   )3(
أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة )356/2 - 357( وقال: إسناده صحيح.  )4(

قال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره )27/5(: وال ش��ك أن هذا الحديث -أعني الحديث 
المروي عن شداد بن أوس - مشتمل على أشياء؛ منها ما هو صحيح كما ذكره 
البيهق��ي، ومنها ما هو منَكر، كس��ؤال الصديق  عن نع��ت بيت المقدس، وغير 

ذلك. واهلل أعلم.
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ق��ال الحافظ اب��ن كثير: وق��د عاَين رس��وُل اهلل  يف تلك 
الليل��ة من اآليات واألمور التي لو رآها أو بعَضها غيُره، ألصبح مندهًش��ا 
أو طائش العقل، ولكنه  أصبح س��اكنًا، َيخشى إن َبَدأ فأخَبَر 
قومه بما رأى أن ُيباِدروا إلى تكذيبه، فتلطَّف بإخبارهم أواًل بأنه جاء بيت 

المقدس يف تلك الليلة)1(.

***
L  نزول الوحي لبيان املواقيت  J

قال اإلمام القرطبي: ولم َيختلفوا يف أن جبريل  هَبط َصبِيحة 
ليلة اإلسراء عند الزوال، فعلَّم النبي  الصالة ومواقيتها)2(.

وق��ال الحاف��ظ ابن كثي��ر: فلما كان ليلُة اإلس��راء قبل الهجرة بس��نة 
ل  ونصف)3( فَرض اهلل على رسوله  الصلوات الخمس، وَفصَّ

شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيًئا فشيًئا. واهلل أعلم)4(.

ورَوى الشيخان يف صحيَحيهما عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز 
ر الصالة يوًما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة  َأخَّ

انظر: البداية والنهاية )123/3(.  )1(
انظر: تفسير القرطبي )14/13(.  )2(

ذكرُت فيما تقدم أنه لم يثُبْت شيء يف تحديد وقت اإلسراء والمعراج.    )3(
انظر: تفسير ابن كثير )164/7(.  )4(
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ر الصالة يوًما وهو بالعراق)1(، فدخل عليه أبو مسعود األنصاري فقال:  َأخَّ
ما هذا يا مغيرة؟! أليس قد َعِلْمَت أن جبريل -صلوات اهلل وسالمه عليه- 
نَزل فصلَّى، فصلَّى رس��ول اهلل  ثم صلَّى، فصلَّى رس��ول اهلل 
، ثم صلَّى، فصلَّى رسول اهلل ، ثم صلَّى، فصلَّى 
رس��ول اهلل ، ثم صلَّى، فصلَّى ، ث��م قال: »بَِهَذا 

ُأِمْرُت«)2(.

ده والحاكم يف ُمس��تدَركه بسند صحيح  ورَوى اإلمام أحمد يف ُمس��نَ
ع��ن جابر ب��ن عبد اهلل األنص��اري  قال: َج��اَء ِجْبرِيُل إَِل��ى النَّبِيِّ 
ْهَر« َفَقاَم  ُد  َفَصلِّ الظُّ ْمُس، َفَقاَل: » ُقْم  َيا  ُمَحمَّ  ِحيَن َزاَلِت الشَّ
ُجِل لِْلَعْصرِ  ْمُس، ُثمَّ َمَكَث َحتَّى َكاَن َفْيُء الرَّ َفَصلَّى الظُّْهَر ِحيَن َزاَلِت الشَّ
ُد  َفَصلِّ اْلَعْص��َر« َفَقاَم َفَصلَّى اْلَعْصَر، ُثمَّ  ِمْثَل��ُه، َفَجاَء، َفَقاَل: » ُقْم  َيا  ُمَحمَّ
َها ِحيَن  ْمُس َفَقاَل: »ُقْم َفَصلِّ اْلَمْغِرَب« َفَقاَم َفَصالَّ َمَكَث َحتَّى َغاَبِت الشَّ
��َفُق َفَج��اَءُه، َفَقاَل: »ُقْم  ��ْمُس َس��َواًء، ُثمَّ َمَكَث َحتَّى َذَهَب الشَّ َغاَبِت الشَّ
ْبِح)3(،  َها، ُثمَّ َج��اَءُه ِحيَن َصَدَع اْلَفْج��ُر بِالصُّ َفَصلِّ اْلِعَش��اَء« َفَق��اَم َفَصالَّ

يف رواية اإلمام مسلم: بالكوفة.  )1(
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )91/5(: "ُأِمرت" ُروي بضم التاء وفتحها،   )2(

وهما ظاهران.
والحدي��ث أخرج��ه البخ��اري - رق��م الحدي��ث )521( - ومس��لم يف صحيحه- رقم 

الحديث )610( )167(.
يعني: انشقَّ عنه الليل. انظر: لسان العرب )303/7(.    )3(



140 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

ْب��َح، ُثمَّ َجاَءُه ِمَن اْلَغِد ِحيَن  « َفَقاَم َفَصلَّى الصُّ ُد  َفَصلِّ َفَق��اَل: » ُقْم  َيا  ُمَحمَّ
ْه��َر« َفَقاَم َفَصلَّى  ��ُد  َفَصلِّ الظُّ ُج��ِل ِمْثَلُه َفَق��اَل: » ُقْم  َيا  ُمَحمَّ َكاَن َف��ْيُء الرَّ
ُد  َفَصلِّ  ُجِل ِمْثَلْيِه َفَق��اَل: » ُقْم  َيا  ُمَحمَّ الظُّْه��َر، ُثمَّ َج��اَءُه ِحيَن َكاَن َفْيُء الرَّ
ْمُس، َوْقًتا  اْلَعْصَر« َفَقاَم َفَصلَّى اْلَعْصَر، ُثمَّ َجاَءُه اْلَمْغرَِب ِحيَن َغاَبِت الشَّ
َواِحًدا َلْم َيُزْل َعنُْه، َفَقاَل: »ُقْم َفَصلِّ اْلَمْغِرَب« َفَصلَّى اْلَمْغرَِب، ُثمَّ َجاَءُه 
« َفَصلَّى اْلِعَشاَء، ُثمَّ  ُل َفَقاَل: »ُقْم َفَصلِّ ْيِل اأْلَوَّ اْلِعَشاَء ِحيَن َذَهَب ُثُلُث اللَّ
ْبَح« ُثمَّ َقاَل: »َما َبْيَن  ا َفَقاَل: »ُق��ْم َفَصلِّ الصُّ ْبَح ِحيَن َأْس��َفَر ِجدًّ َجاَءُه الصُّ

ُه َوْقٌت«)1(. َهَذْيِن ُكلُّ

***
L  انشقاق القمر  J

ق��ال الحافظ ابن كثير: وهذا أمر متَفق عليه بين العلماء؛ أن انش��قاق 
القم��ر قد وق��ع يف زمان النبي ، وأن��ه كان إحدى المعجزات 

الباهرات)2(.

ورَوى الش��يخان يف صحيَحيهم��ا ع��ن أنس بن مال��ك  قال: 
إن أهل مكة س��ألوا رس��ول اهلل  أن ُيرَِيُهم آَي��ًة، فَأَراُهم الَقَمَر 

أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )14538( - والحاكم يف المس��تدرك   )1( 
- رقم الحديث )707(.

انظر: تفسير ابن كثير )472/7(.  )2(
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ْيِن، حتى رَأوا ِحَراًء)1( َبْينَُهما)2(. ِشقَّ

ورَوى الش��يخان يف صحيَحيهما عن عبد اهلل بن مسعود  قال: 
انَشقَّ القمُر، ونحن مع النبي  بِمنًى، فقال: »اْشَهُدوا« وذَهَبت 

فِْرقٌة نحَو الجَبل)3(.

ق��ال الحافظ يف الفت��ح: وهذا ال ُيعاِرض ق��وَل أنس  أن ذلك 
ح بأن النبي  كان َلْيَلَتئٍِذ بمكة، وعلى  كان بمكة؛ ألنه لم ُيصرِّ

تقدير تصريحه فِمنًى من ُجملة مكة؛ فال تعاُرَض)4(.

  ورَوى الطيالسي يف ُمسَنده بسند صحيح عن عبد اهلل بن مسعود
ق��ال: انَش��قَّ القمُر على عهد رس��ول اهلل  فقالت قريش: هذا 
ار)5(؛ فإن محمًدا  فَّ ِس��ْحُر ابن أبي َكْبَش��َة! وقالوا: انَتظُِروا ما يأتيكم به السُّ
ار فقال��وا ذلك)6(، ��فَّ  ال يس��تطيع أن َيْس��َحَر الناَس كلهم! قال: فجاء السُّ

ِحراء: جبل معروف بمكة. انظر: النهاية )362/1(.  )1(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3868( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )2802(.
أخرج��ه البخ��اري - رقم الحديث )3869(- ومس��لم يف صحيح��ه - رقم الحديث -   )3(

.)44( )2800(
انظر: فتح الباري )579/7(.   )4(

ار: المسافرون. انظر: النهاية )335/2(.  فَّ السُّ  )5(
أخرجه الطيالس��ي يف مسنده - رقم الحديث )293( - وأخرجه مختَصًرا: الطحاوي يف   )6(

شرح مشكل اآلثار - رقم الحديث )697(.
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وأنزل اهلل يف ذلك قوَله تعالى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾)1(.

***
L  َنْفَسه على قبائل العرب  َعْرُض النيب  J

قال ابن إسحاق: ثم َقِدَم رسول اهلل  مكة)2(، وقوُمه أشدُّ 
ن آمن به،  ما كان��وا عليه ِمن ِخالفه وفِراق ِدينه، إال قلياًل مس��تضَعِفين ممَّ
فكان رس��ول اهلل  َيعرِض نفسه يف المواس��م)3( -إذا كانت- 
على قبائل العرب، يدعوهم إلى اهلل، وُيخبِرهم أنه نبي ُمرَس��ل، وَيسألهم 

قوه وَيمنَعوه حتى ُيبيَِّن عن اهلل ما بعثه به)4(. أن ُيصدِّ

ورَوى اإلم��ام أحمد يف ُمس��َنده بس��ند صحيح عن جاب��ر بن عبد اهلل 
 قال: مَكث رسول اهلل  بمكة عشر سنين َيتَّبَُّع الناَس 
يف منازلهم، بُعَكاَظ وِمَجنََّة، ويف المواس��م بِمنًى، يقول: »َمن ُيْؤِويني، َمن 

َغ رسالة ربي، وله الجنة؟«)5(. ينُصُرين حتى ُأبلِّ

سورة القمر - اآليتان )2-1(.    )1(
وذلك بعد رجوعه من الطائف.  )2(

أي: مواسم الحج.  )3(
انظر: سيرة ابن هشام )35/2(.  )4(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14456(.  )5(
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ورَوى أب��و داود والترم��ذي وابن ماجه، بس��ند صحيح، عن جابر بن 
عب��د اهلل  قال: كان النبي  َيْعرِض نفَس��ه على الناس 
بالموقف، فيقول: »َأاَل َرُجٌل َيْحِمُلنِي إلى َقْوِمِه؛ فإنَّ قريًشا قد َمَنُعونِي أن 

.)1(» َغ َكاَلم َربِّي ُأبلِّ

***
L   ِّإسالم إَياس بن ُمَعاذ اأَلْشَهِلي  J

أسَلم إَياس بن ُمَعاذ ، وهو أول َمن أسَلم من األنصار مطلًقا.

وقصة إس��المه رواها اإلمام أحمد يف الُمسَند والحاكم يف الُمستدَرك 
ا َقِدم أبو  بسند حسن عن محمود بن َلبيد، أخي بني عبد األشَهل، قال: لمَّ
الَحْيَس��ر أَنس بن رافع مكة، ومعه فِتية من بني عبد األش��َهل، فيهم إَياس 
بن ُمَعاذ  َيلَتِمس��ون الِحْلف من قري��ش على قومهم من الخزرج، 
فَسِمع بهم رسول اهلل  فأتاهم فجَلس إليهم، فقال: »َهْل َلُكْم 
ا ِجْئُتْم َلُه؟« قالوا: وما ذاك؟ قال رسول اهلل : »َأَنا  إَِلى َخْيٍر ِممَّ
َرُسوُل اهللِ، َبَعَثنِي إَِلى اْلِعَباِد َأْدُعوُهْم إَِلى َأْن َيْعُبُدوا اهلَل اَل ُيْشِرُكوا بِِه َشْيًئا، 
َوُأْنِزَل َعَليَّ ِكَتاٌب«، ثم ذَكر لهم اإلس��الم وَتاَل عليهم القرآن، فقال إَياس 
بن ُمَعاذ ، وكان غالًما َحَدًثا: أْي قوِم، هذا -واهللِ- خير مما جئتم 

أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )4734(- والترمذي يف جامعه - رقم الحديث   )1(
)3152( - وابن ماجه يف سننه - رقم الحديث )201(. 



144 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

له. قال: فأخذ أبو الَحْيَس��ر َحفنًة من الَبْطح��اء)1(، فضَرب بها وجه إَياس 
ب��ن ُمَعاذ  وقال: َدْعنَا من��ك، فَلَعْمري لقد جئنا لَِغير هذا! فصَمت 
إَياس، فقام رس��ول اهلل  فانَصَرفوا إلى المدينة، فكانت وقعُة 
  ُبَع��اث)2( بين األوس والخ��زرج. قال: ثم لم َيْلَبث إَياس بن ُمَعاذ
أن هَل��ك. قال محم��ود بن َلبيد: فأخَبَرين َمن حَض��ره من قومي عند موته 
أنه��م لم َيزالوا َيس��معونه ُيهلِّل اهللَ وُيكبِّره وَيحَمده وُيس��بِّحه حتى مات، 
ون أْن قد مات ُمْس��ِلًما، لقد كان اسَتْشَعر اإلسالم يف ذلك  فما كانوا يش��كُّ

المجلس حين َسِمع من رسول اهلل  ما َسِمع)3(.

***

البطحاء: الحصى الصغار. انظر: النهاية )134/1(.    )1(
ق��ال الحاف��ظ ابن كثير يف البداي��ة والنهاية )160/3(: كان يوم ُبع��اث -وُبعاث موضع   )2(
بالمدين��ة- كان��ت في��ه وقع��ة عظيم��ة ُقتِ��َل فيها خل��ق م��ن أش��راف األوس والخزرج 
وُكَبرائه��م، ول��م يبَق من ش��يوخهم إال القلي��ل، وقد روى اإلمام البخ��اري يف صحيحه 
مه اهلل  - رق��م الحديث )3777( - عن عائش��ة  قالت: كان يوم ُبع��اث يوًما قدَّ
لرسوله ، فَقِدم رسول اهلل  وقد افترق مَلُؤهم، وُقتلت َسَرواتهم 

مه اهلل لرسوله  يف دخولهم يف اإلسالم. وُجرحوا، فقدَّ
َسَرَواتهم: ِخَيارهم. انظر: لسان العرب )250/6(.

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )23619(- والحاكم يف المس��تدرك -   )3(
رقم الحديث )4891(.  
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L   َبدء إسالم األنصار  J
��ه  وإنجاز  فلم��ا أراد اهلل  إظه��ار دين��ه وإع��زاز نبيِّ
موعده له، خرج رس��ول اهلل  يف الَمْوِس��م، كما كان َيصنَع يف 
كل َمْوِسم، فبينما هو عند الَعَقبة َلِقَي َرْهًطا من الخزرج أراد اهلل بهم خيًرا، 
فق��ال لهم رس��ول اهلل : »َمن أنتم؟« قال��وا: نفر من الخزرج، 
فقال رس��ول اهلل : »َأِم��ْن َمَوالِي)1( َيُه��وَد؟« قالوا: نعم، فقال 
مُكْم؟« قالوا: بلى، فجَلسوا  رس��ول اهلل : »َأَفاَل َتْجِلُسوَن ُأَكلِّ
معه، فدعاهم إلى اهلل  وعَرض عليهم اإلس��الم، وَتاَل عليهم القرآن، 
وكان مما صنَع اهلل بهم يف اإلسالم أن َيُهوَد كانوا معهم يف بالدهم، وكانوا 
أه��َل كتاب وِعلم، وكانوا ُهم)2( أهَل ِش��رك وأصحاَب أوثان، وكانوا قد 
وه��م)3( ببالدهم، فكانوا إذا كان بينهم ش��يء قالوا لهم: إن نبيًّا مبعوًثا  عزُّ

اآلن قد أَظلَّ زماُنه، نتَّبُِعه فنقُتُلكم معه َقْتَل عاٍد وإَِرَم)4(.

َهيلي يف الروض األُُنف )246/2(: أي: من ُحلفائهم.  قال السُّ  )1(
أي: األوس والخزرج.    )2(

وهم: أي: َغَلبوهم. انظر: لسان العرب )187/9(.  َعزُّ  )3(
ذكر اهلل سبحانه يف كتابه الكريم هذا التوعد الذي وقع من اليهود تجاه األوس والخزرج،   )4(

فق��ال تعالى يف س��ورة البق��رة، آي��ة )89(: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ﴾.

َيسَتفتحون: يعني: َيستنصرون. انظر: النهاية )365/3(.
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م رس��وُل اهلل  أولئك النَفَر ودَعاهم إلى اهلل، قال  فلما كلَّ
َدكم به َيُهوُد!  بعضهم لبعض: يا َقوم، َتعَلمون -واهللِ- إنه َللنَّبيُّ الذي توعَّ
ق��وه وَقبُِلوا منه ما  ف��ال َتْس��بَِقنَُّكم إليه، فأجابوه فيما دَعاه��م إليه، بأن َصدَّ

عَرض عليهم من اإلسالم.

وكان ه��ؤالء النفر م��ن الخزرج من ُعقالء َيْث��ِرب، أنَهَكْتهم الحرب 
ُلوا أن  األهلية التي مَضت من قريب)1(، والتي ال َيزال َلِهيبها ُمس��َتِعًرا، فأمَّ

تكون دعوته  سبًبا لوضع الحرب.

��ا قد تَرْكنا قومن��ا، وال قوَم بينَهم  فقالوا لرس��ول اهلل : إنَّ
من العداوة والش��ر ما بينَهم، فعس��ى أن َيجَمعهم اهلل بك، فسنَْقَدم عليهم 
ين،  فنَْدُعوه��م إلى أمرك، وَنْع��رِض عليهم الذي َأَجْبناك إلي��ه من هذا الدِّ
ف��إن َيْجَمْعهم اهلل عليه، فال َرُج��َل أَعزُّ منك، ُثمَّ اْنَصَرُفوا َعْن َرُس��وِل اهللِ 

ُقوا)2(.  َراِجِعيَن إَلى باَِلِدِهْم، َوَقْد آَمنُوا َوَصدَّ

***

هي حرُب ُبعاث.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )42/2(.  )2(
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L   أمساء َرْهط اخلزرج الكرام  J
ْه��ط الِكَرام س��تَة نَفر م��ن الخزرج، فيم��ا ذَكره ابن  وكان ه��ؤالء الرَّ

إسحاق، وُهْم: 

ار: � من بين النَّجَّ
1 -. أسعُد بن ُزَرارة

ه.- 2 عوف بن الحارث ، وهو ابن َعْفَراء، وهي ُأمُّ

ومن بين ُزَريق: �

3 -. رافع بن مالك بن الَعْجالن

ومن بين َسِلَمَة)1(: �

4 -. ُقْطبة بن عامر

ومن بين َحَرام بن كعب: �

5 -. عقبة بن عامر

� : ومن بين ُعَبيد بن َعِديٍّ

جابر بن عبد اهلل بن ِرَئاب ، وليس هو جابر بن عبد اهلل بن - 6
عمرو بن َحَرام  المش��هور، أح��د الُمْكثِرِين من الحديث 

قال ابن إسحاق يف السيرة )46/2(: َسِلمة، بالم مكسورة.    )1(
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.)1(
 عن النبي

***
L  بيعة الَعَقبة األوىل  J

فلم��ا رَجع هؤالء النفر الس��تة إلى المدينة ذَكروا لقومهم رس��وَل اهلل 
 ودَعوهم إلى اإلس��الم حتى َفَش��ا)2( فيهم، فل��م َتْبَق داٌر من 

 . ُدور األنصار إال ُذكَِر فيها رسول اهلل

روى اإلم��ام أحم��د يف ُمس��َنده بس��ند صحي��ح عن جابر ب��ن عبد اهلل 
ْقنَاُه،  األنصاري  قال:... َحتَّى َبَعَثنا اهللُ َلُه ِمْن َيْثرَِب،  َفآَوْينَاُه  َوَصدَّ
ُجُل ِمنَّا َفُيْؤِمُن بِِه َوُيْقرُِئُه اْلُقْرآَن، َفَينَْقِلُب)3( إَِلى َأْهِلِه َفُيْس��ِلُموَن  َفَيْخُرُج الرَّ
بِإِْس��اَلِمِه، َحتَّى َلْم َيْبَق َداٌر ِمْن ُدوِر اأْلَْنَصاِر إاِلَّ َوفِيَها َرْهٌط ِمَن اْلُمْسِلِميَن 

ْساَلَم)4(.  ُيْظِهُروَن اإْلِ

حتى إذا كان العاُم الُمقبِل واَفى)5( َمْوِسَم الحج من األنصار اثنا عشر 
رج��اًل؛ اثنان من األوس، وعَش��رة من الخزرج، فيهم خمس��ة من الس��تة 

الذين اجتمعوا برسول اهلل  يف العام السابق، وهم:

انظر: سيرة ابن هشام )42/2(.  )1(
فشا: انتشر وذاع. انظر: لسان العرب )269/10(.  )2(

االنقالب: الرجوع. انظر: النهاية )85/4(.   )3(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14456(.  )4(

واَفى: أَتى. انظر: لسان العرب )359/15(.  )5(
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من اخلزرج: من بين النجار: �

1 -. أسعد بن ُزرارة

2 -. عوف بن الحارث. وهو ابن َعْفَراء

3 -. معاذ بن الحارث. وهو ابن َعْفَراء

ومن بين ُزَريق: �

4 -. رافع بن مالك بن الَعْجالن

5 -. َذْكَوان بن عبِد َقْيس

ومن بين عوف بن اخلزرج: �

6 -. امت ُعبادة بن الصَّ

7 -. يزيد بن ثعلبة

ومن بين سامل بن عوف: �

8 -. العباس بن عبادة بن َنْضلة

ومن بين َسِلمة: �

9 -. ُقْطبة بن عامر

ومن بين حرام بن كعب: �

10 -. عقبة بن عامر
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ومن األوس: من بين عبد األشَهل: �

11 -. أبو الهيثم مالك بن التَّيَِّهان

ومن بين عمرو بن عوف: �

12 -.)1(  ُعَويم بن ساعدة

***
L  بنود بيعة الَعَقبة األوىل  J

روى الش��يخان يف صحيَحيهما عن ُعب��ادة بن الصامت  قال: 
��ْمِع َوالطَّاَعِة فِي اْلُعْس��رِ َواْلُيْسرِ،  َباَيْعنَا َرُس��وَل اهللِ  َعَلى السَّ
َواْلَمنَْشِط َواْلَمْكَرِه، َوَعَلى  َأَثَرٍة)2( َعَلْينَا، َوَعَلى َأالَّ ُننَاِزَع اأْلَْمَر َأْهَلُه، َوَعَلى 

َأْن َنُقوَل بِاْلَحقِّ َأْينََما ُكنَّا، اَل َنَخاُف فِي اهللِ َلْوَمَة اَلئٍِم)3(.

  ورَوى البيهقي يف دالئل النبوة بسند جيد عن ُعبادة بن الصامت
��ْمِع َوالطَّاَعِة فِي النََّش��اِط  ا َباَيْعنَا َرُس��وَل اهللِ  َعَلى السَّ ق��ال: إِنَّ

انظر: سيرة ابن هشام )46-44/2(.    )1(
اأَلَث��رة -بفت��ح الهمزة والثاء-: االس��م من: آثر يؤثِر إيث��اًرا: إذا أعطى، أراد أنه ُيس��تأثر   )2(
ل غيركم يف نصيبه من الفيء، واالس��تئثار: االنفراد بالش��يء. انظر: النهاية  عليكم فُيفضَّ

 .)26/1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )7055 ( ) 7056( - ومسلم يف صحيحه -  )3( 

رقم الحديث )1709(.
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َواْلَكَس��ِل، َوالنََّفَقِة فِي اْلُعْس��رِ َواْلُيْس��رِ، َوَعَلى اأْلَْمرِ بِاْلَمْعُروِف َوالنَّْهِي َعِن 

اْلُمنَْك��رِ، َوَعَل��ى َأْن َنُقوَل فِ��ي اهللِ اَل َتْأُخُذَنا فِيِه َلْوَمُة اَلئِ��ٍم، َوَعَلى َأْن َننُْصَر 
َرُس��وَل اهللِ  إَِذا َقِدَم َعَلْينَا َيْثرَِب بَِما َنْمنَُع ِمنُْه َأْنُفَس��نَا َوَأْزَواَجنَا 

َوَأْبنَاَءَنا، َوَلنا اْلَجنَُّة. َفَهِذِه َبْيَعُة َرسوِل اهللِ  َباَيْعنَاُه َعَلْيَها)1(.

َوْهٌم مشهوٌر: �

ــُت: وأم��ا وصف بيع��ة الَعَقبة األولى عل��ى مثل ما باَيع رس��ول اهلل  قل
 النس��اء، فهو َوْهٌم من بعض ال��رواة، فلم يكن يف بيعة العقبة 

األولى ِذْكٌر للنساء، وال يف بنودها)2(.

***
L  إىل املدينة  َبْعُث ُمْصَعب وابن ُأمِّ َمْكتوم  J

انتهى َمْوِس��م الحج، وانص��رف القوم راِجِعين إل��ى بالدهم، وبَعث 
  معهم ُمْصَعب بن ُعَمير، وابن أمِّ َمْكتوم  رس��ول اهلل

ين. وأَمَرهما أن ُيقرِئا األنصاَر القرآن، وُيعلِّما اإلسالم، وُيفقِّها يف الدِّ

روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه ع��ن الَبَراء بن ع��ازب األنصاري 
ُل َمن َقِدم علينا من أصحاب النبي  ُمْصَعُب   ق��ال: أوَّ

أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة )452/2( - وأورده الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية   )1(
)177/3( وقال: وهذا إسناد جيد قوي.

الً يف اللؤلؤ المكنون )566-560/1(.  ذكرُت ذلك مفصَّ  )2(
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بن ُعَمير، وابن أمِّ َمْكتوم ، فجَعاَل ُيقرَِئانِنا القرآن)1(. 

فأسَلم على َيَديهما بَش��ٌر كثير من األوس والخزرج؛ منهم: سعد بن 
ُمَعاذ، وُأَس��يد ب��ن ُحَضير  وبإس��المهما يومئذ أس��َلم جميُع بني 
عبداألش��َهِل؛ الرج��ال والنس��اء، إال األَُصْي��رَِم َعمرو بن ثاب��ت بن َوْقش 
ر إسالمه إلى يوم ُأُحٍد، فأسَلَم حينئذ، وقاَتل، فاسُتشِهد  ؛ فإنه تأخَّ
يوم ُأُحد ، ولم يس��ُجد هلل س��جدة، فُأخبِر النبي  عنه، 

فقال رسول اهلل : »إنَّه َلِمن أهل الجنة«)2(.

***
L  بيعة العقبة الثانية  J

ق��ال جاب��ر بن عب��د اهلل األنص��اري : ث��م َبَعَثن��ا اهللُ، َفْأَتَمْرَنا، 
  َِواْجَتَمْعنَا؛ َسْبُعوَن َرُجاًل ِمنَّا، َفُقْلنَا:  َحتَّى  َمَتى  َنَذُر َرُسوَل اهلل
َة ويخ��اُف! َفَرَحْلنَ��ا َحتَّى َقِدْمنَ��ا َعَلْيِه فِي اْلَمْوِس��ِم،  ُيْط��َرُد فِ��ي ِجَباِل َمكَّ

َفَواَعْدَناُه ِشْعَب اْلَعَقَبِة)3(.

ورَوى تفاصي��َل ه��ذه البيعة العظيمة التي كانت س��بًبا يف الهجرة إلى 

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4941(.  )1(
أخ��رج قصَة األَُصْيرِم عمرو بن ثابت : اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث   )2(

ن إسناَدها.  )23634( - وأوردها الحافظ يف اإلصابة )501/4( وحسَّ
أخرج ذلك اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14653( وإسناده حسن.  )3(
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ده وابن حبان يف صحيحه بس��ند حسن عن  المدينة: اإلماُم أحمد يف ُمس��نَ
اِج  َقْوِمنَا ِمَن اْلُمْشرِكِيَن،  كعب بن مالك  أنه قال: َخَرْجنَا فِي  ُحجَّ
ْهنَا  ا َتَوجَّ ْينَا َوَفِقْهنَ��ا، َوَمَعنَا اْلَبَراُء ْبُن َمْعُروٍر َكبِيُرَنا َوَس��يُِّدَنا، َفَلمَّ َوَق��ْد َصلَّ
لَِس��َفرَِنا َوَخَرْجنَ��ا ِم��َن اْلَمِدينَ��ِة، ق��ال: َفَخَرْجنَ��ا َنْس��َأُل َع��ْن َرُس��وِل اهللِ 
َة   َوُكنَّ��ا اَل َنْعرُِفُه، َلْم َنَرُه َقْبَل َذلَِك، َفَلِقَينَ��ا َرُجٌل ِمْن َأْهِل َمكَّ
َفَس��َأْلنَاُه َعْن َرُس��وِل اهللِ  َفَق��اَل: َهْل َتْعرَِفانِِه؟ َق��اَل: ُقْلنَا: اَل، 
ُه؟ ُقْلنَ��ا: َنَعْم. َقاَل: َوُكنَّا  َق��اَل: َفَهْل َتْعرَِفاِن اْلَعبَّاَس ْب��َن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َعمَّ
َنْعرُِف اْلَعبَّاَس، َكاَن اَل َيَزاُل َيْقَدُم َعَلْينَا َتاِجًرا، َقاَل: َفإَِذا َدَخْلُتَما اْلَمْسِجَد)1( 
ُجُل اْلَجالُِس َمَع اْلَعبَّاِس، َفَدَخْلنَا اْلَمْس��ِجَد َف��إَِذا اْلَعبَّاُس َجالٌِس،  َفُه��َو الرَّ
ْمنَا، ُثمَّ َجَلْسنَا إَِلْيِه، َفَقاَل َرُسوُل  َوَرُسوُل اهللِ  َمَعُه َجالٌِس، َفَسلَّ
ُجَلْيِن َيا َأَبا اْلَفْضِل؟« َقاَل:  اهللِ  لِْلَعبَّاِس: »َهْل َتْعِرُف َهَذْيِن الرَّ
َنَعْم، َهَذا اْلَبَراُء ْبُن َمْعُروٍر َسيُِّد َقْوِمِه، َوَهَذا َكْعُب ْبُن َمالٍِك، َقاَل: َفَواهللِ َما 

َأْنَسى َقْوَل َرُسوِل اهللِ : »الشاِعُر؟« قال: نعم.

قال كعب : َفَواَعَدَنا َرُسوُل اهللِ  اْلَعَقَبَة ِمْن َأْوَسِط 
ْيَلُة الَّتِي َوَعَدَنا َرُسوُل اهللِ  ، َوَكاَنِت اللَّ ا َفَرْغنَا ِمَن اْلَحجِّ َأيَّاِم التَّْش��رِيِق، َفَلمَّ
 َوَمَعنَا عبُد اهللِ ْبُن َعْمرِو ْبِن َحَراٍم َأُبو َجابِرٍ؛ َسيٌِّد ِمْن َساَدتِنَا، 
ْمنَاُه َوُقْلنَا َلُه: َيا َأَبا  َوُكنَّا َنْكُتُم َمْن َمَعنَا ِمْن َقْوِمنَا ِمَن اْلُمْش��رِكِيَن َأْمَرَنا، َفَكلَّ
ا  ا َنْرَغُب بَِك َعمَّ َجابِرٍ، إِنََّك َس��يٌِّد ِمْن َس��اَدتِنَا، َوَشرِيٌف ِمْن َأْش��َرافِنَا، َوإِنَّ

يعني: المسجد الحرام.  )1(
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ْساَلِم، َوَأْخَبْرُتُه بِِميَعاِد  َأْنَت فِيِه َأْن َتُكوَن َحَطًبا لِلنَّاِر َغًدا! ُثمَّ َدَعْوُتُه إَِلى اإْلِ
َرُسوِل اهللِ  َفَأْسَلَم َوَشِهَد َمَعنَا اْلَعَقَبَة، َوَكاَن َنِقيًبا.

ْيِل  ْيَلَة َمَع َقْوِمنَا فِي ِرَحالِنَا، َحتَّى إَِذا َمَضى ُثُلُث اللَّ َقاَل: َفنِْمنَا تِْلَك اللَّ
َل  ُل ُمْسَتْخِفيَن َتَسلُّ َخَرْجنَا ِمْن ِرَحالِنَا لِِميَعاِد َرُسوِل اهللِ  َنَتَسلَّ
��ْعِب ِعنْ��َد اْلَعَقَبِة، َوَنْحُن َس��ْبُعوَن َرُجال)1(،  اْلَقَط��ا، َحتَّى اْجَتَمْعنَا فِي الشِّ
َوَمَعنَا اْمَرَأَتاِن ِمْن نَِس��ائِِهْم: ُنَس��يَبُة بِنُْت َكْعٍب ُأمُّ ُعَماَرَة؛ إِْحَدى نَِساِء َبنِي 
اِر، َوَأْس��َماُء بِنُْت َعْمرِو ْبِن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت؛ إِْحَدى نَِساِء َبنِي  َماِزِن ْبِن النَّجَّ

َسِلَمَة، َوِهَي ُأمُّ َمنِيٍع.

ْعِب َننَْتظُِر َرُسوَل اهللِ  َحتَّى َجاَءَنا َوَمَعُه  َقاَل: َفاْجَتَمْعنَا بِالشِّ
ُه  ��ُه اْلَعبَّاُس ْبُن َعْب��ِد اْلُمطَِّلِب، َوُه��َو َيْوَمئٍِذ َعَلى ِديِن َقْوِم��ِه، إاِلَّ َأنَّ َيْوَمئِ��ٍذ َعمُّ
ا َجَلْس��نَا َكاَن اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد  َق َلُه، َفَلمَّ َأَح��بَّ َأْن َيْحُضَر َأْم��َر اْبِن َأِخيِه َوَيَتَوثَّ
وَن  ا ُيَسمُّ ٍم، َفَقاَل: َيا َمْعَش��َر اْلَخْزَرِج -َوَكاَنِت اْلَعَرُب ِممَّ َل ُمَتَكلِّ اْلُمطَِّلِب َأوَّ
ًدا ِمنَّا َحْيُث َقْد  َهَذا اْلَحيَّ ِمَن اأْلَْنَصاِر اْلَخْزَرَج؛ َأْوَس��َها َوَخْزَرَجَها- إِنَّ ُمَحمَّ

يف رواية ابن إسحاق يف السيرة )54/2(: ثالثة وسبعون رجالً.  )1(
قال ابن س��يد الناس يف عي��ون األثر)277/1(: وهذه تس��مية من ش��هد الَعَقبة، وكانوا 
ثالثة وسبعين رجاًل وامرأتين، هذا هو العدد المعروف، وإن زاد يف التفصيل على ذلك، 
فليس ذلك بزيادة يف الجملة، وإنما هو لمحل الخالف فيمن شهد؛ فبعض الرواة يثبته، 
وبعضه��م ُيثب��ت غيره بدله، وقد وق��ع ذلك يف غير موضع؛ يف أهل بدر، وش��هداء ُأُحد، 

وغير ذلك.  
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ْن ُهَو َعَلى ِمْثِل َرْأيِنَا فِي��ِه، َوُهَو فِي ِعزٍّ ِمْن  َعِلْمُت��ْم، َوَق��ْد َمنَْعنَاُه ِمْن َقْوِمنَ��ا ِممَّ
ْم َيا َرُس��وَل اهللِ، َفُخْذ  َقْوِمِه، َوَمنََعٍة فِي َبَلِدِه. َفُقْلنَا: َقْد َس��ِمْعنَا َما ُقْلَت، َفَتَكلَّ
لِنَْفِسَك َولَِربَِّك َما َأْحَبْبَت، َفَت�َكلََّم رسوُل اهلل  َفَتاَل، وَدَعا إلى اهللِ 

ا َتْمَنُعوَن  َب فِي اإِلْس��اَلِم، ُثمَّ َقاَل: »ُأَبايُِعُكْم َعَلى َأْن َتْمَنُعونِي ِممَّ  وَرغَّ
ِمْنُه نَِس��اَءُكْم َوَأْبَناَءُكْم«، َفَأَخَذ اْلَبَراُء ْب��ُن َمْعُروٍر  بَِيِدِه، ُثمَّ َقاَل: َنَعْم، 
ا َنْمنَُع ِمنُْه ُأُزَرَنا)1(، َفَبايِْعنَا َيا َرُس��وَل اهللِ؛  َوالَّ��ِذي َبَعَثَك بِاْلَحقِّ َلنَْمنََعنَّ��َك ِممَّ

َفنَْحُن َأْهُل اْلُحُروِب َوَأْهُل اْلَحْلَقِة)2(، َوِرْثنَاَها َكابًِرا َعْن َكابِرٍ)3(.

د اإلمام أحمد وابن حبان يف صحيحه بس��ند  ويف رواية أخرى يف ُمس��نَ
حس��ن، عن جاب��ر  قال: َفَرَحْلنَ��ا َحتَّى َقِدْمنَ��ا َعَلْيِه فِي اْلَمْوِس��ِم، 
ُه اْلَعبَّاُس: َيا ْبَن َأِخ��ي، إِنِّي اَل َأْدِري َما  َفَواَعْدَناُه ِش��ْعَب اْلَعَقَب��ِة، َفَقاَل َعمُّ
َهُؤاَلِء اْلَقْوُم الَِّذيَن َجاؤوَك! إِنِّي  ُذو  َمْعرَِفٍة  بَِأْهِل َيْثرَِب. َفاْجَتَمْعنَا ِعنَْدُه ِمْن 
ا َنَظَر اْلَعبَّاُس فِي ُوُجوِهنَا َقاَل: َهُؤاَلِء َقْوٌم اَل َأْعرُِفُهْم،  َرُجٍل َوَرُجَلْيِن، َفَلمَّ

َهُؤاَلِء َأْحَداٌث)4(. 

ُأُزَرنا: أي: نس��اَءنا وأْهَلنا، كنَّى عنهن باأُلُزر، وقيل أراد: أنفس��نا، وقد ُيكنَّى عن النفِس   )1(
باإلزاِر. انظر: النهاية )47/1(.  

ًة. انظر: النهاية )410/1(.   الَحْلقة -بسكون الالم-: السالح عامَّ  )2(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )15798( - وابن حبان يف صحيحه -   )3(

رقم الحديث )7011(. 
حداثة السن كناية عن الشباب وأول الُعُمر. انظر: النهاية )338/1(.  )4(
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 : َِفُقْلنَا: َيا َرُس��وَل اهللِ، َع��اَلَم ُنَبايُِعَك؟ َفَقاَل َرُس��وُل اهلل
َفَقِة ِفي  َش��اِط َواْلَكَس��ِل، َوَعَلى النَّ اَعِة ِفي النَّ ��ْمِع َوالطَّ »ُتَبايُِعونِي َعَلى السَّ
ْهِي َعِن اْلُمْنَك��ِر، َوَعَلى َأْن  ْمِر بِاْلَمْع��ُروِف َوالنَّ اْلُعْس��ِر َواْلُيْس��ِر، َوَعَلى اأْلَ
َتُقوُل��وا ِفي اهللِ اَل َتْأُخُذُك��ْم ِفيِه َلْوَمُة اَلئٍِم، َوَعَل��ى َأْن َتْنُصُرونِي إَِذا َقِدْمُت 
ا َتْمَنُعوَن ِمْنُه َأْنُفَس��ُكْم َوَأْزَواَجُكْم َوَأْبَناَءُكْم، َوَلُكُم  َيْث��ِرَب، َفَتْمَنُعونِي ِممَّ

ُة«، قال جابٌِر : َفُقْمنَا ُنَبايُِعُه)1(. اْلَجنَّ

ورَوى اإلمام أحمد يف ُمسَنده بسند حسن عن جابر  قال: كان 
ا َفَرْغنَا  العباُس آِخًذا بَِيِد رسول اهلل ، ورسوُل اهلل ُيواثُِقنا، َفَلمَّ

َقاَل َرُسوُل اهللِ : »َأَخْذُت،  َوَأْعَطْيُت«)2(.

ْهري  ورَوى الحاكم يف الُمستدَرك بسند رجاُله ثقاٌت، عن ابن شهاب الزُّ
قال: كان بيَن ليلة العقبة وبيَن ُمَهاَجر رس��ول اهلل  ثالثُة أش��هر، 
أو قري��ٌب منها، وكانت بيعة األنصاِر رس��وَل اهلل  ليلة العقبة يف 

ة، وَقِدم رسول اهلل  المدينة يف شهر ربيع األول)3(.  ذي الِحجَّ

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )14653( - وابن حبان يف صحيحه -   )1(
رقم الحديث )7012(.

قال الس��ندي يف شرحه للمسند )121/8(: قوله : »أخذُت وأعطيُت« على   )2(

صيغة المتكلم، أي: أخذُت البيعة عنكم، أي: َقبِلُتها، وأعطيتكم الجنة عليها جزاًء.
والحديث أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )15259(. 

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4298(.    )3(
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L  اإلذن باهلجرة)1( إىل املدينة  J
قال��ت أم المؤمني��ن عائش��ة : لما َصَدر)2( الس��بعون من عند 
رسول اهلل ، طابت نفسه ، وقد جعل اهلل له َمنَعًة 
ة ونجدة، وجعل البالُء يش��تد على المس��لمين من  وقوًما أهَل حرب وُعدَّ
المشركين؛ لما يعلمون من خروجهم إلى المدينة، فضيَّقوا على أصحابه، 
ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الش��تم واألذى، فشكا ذلك أصحاُب 

قال الحافظ يف الفتح )24/1(: الهجرة: الترك، والهجرة إلى الش��يء: االنتقال إليه عن   )1(
غيره، وقد وَقَعت يف اإلسالم على وجهين: 

األول: االنتقال من دار الخوف إلى دار األمن، كما يف هجرَتِي الحبش��ة، وابتداء الهجرة 
من مكة إلى المدينة.

  ــي: الهج��رة من دار الكفر إلى دار اإليمان، وذلك بعد أن اس��تقر النبي الثان
بالمدينة وهاجر إليه َمن أمكنه ذلك من المسلمين.

وكان��ت الهج��رة إذ ذاك تخت��ص باالنتق��ال إل��ى المدينة، إل��ى أن ُفتحت مك��ة فانقطع 
االختصاص، وبقي عموم االنتقال من دار الكفر لمن َقَدر عليه باقًيا.

* وق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )646/2(: المهاجرون: هم َمن 
 هاج��ر م��ن مكة وغيره��ا، وقد تظاه��رت اآليات واألخب��ار، واإلجماع عل��ى فضلهم: 
 ،﴾ ائ  ائ  ى  ى  ې   ﴿  ،﴾ چ  چ  چ  ﴿چ   ،﴾ ٻ  ﴿ٱ 

وحديث: »الهجرة تهِدم ما قبلها«.
قل��ُت: حدي��ث »الهجرة ته��ِدُم ما كان م��ا قبلها« رواه اإلم��ام مس��لم يف صحيحه - رقم 

الحديث )121(.
َصَدر: رجع. انظر: النهاية )15/3(.  )2(
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رسول اهلل ، واستأذنوه يف الهجرة)1(.

وق��ال ابن إس��حاق: فلم��ا بايعه هذا الح��يُّ من األنصار على اإلس��الم 
  والنُّصرة له ولمن اتَّبعه وأوى إليهم من المسلمين، أمر رسول اهلل
أصحابه من المهاجرين من قومه وَمن معه بمكة من المس��لمين، بالخروج 

إلى المدينة والهجرة إليها، واللحوق بإخوانهم من األنصار)2(.

وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن عائش��ة ، قالت: قال 
رس��ول اهلل  للمس��لمين: »إين ُأريُت دار هجرتكم ذات نخل 

تاِن)4(. بين الَبَتين«)3(، وهما الَحرَّ

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن أبي موسى األشعري ، قال: 
قال رسول اهلل : »رأيُت يف المنام أين أهاجر من مكة إلى أرض بها 

نخل، فذهب َوَهلي)5( إلى أنها اليمامة أو َهَجر، فإذا هي المدينة َيثِرُب«)6(.

انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )108/1(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )81/2(.  )2(

ة، وهي أرض ُمْلَبسة  قال اإلمام النووي يف تهذيب األسماء واللغات )576/3(: الالََّبة: الَحرَّ  )3(
حجارة سوداء، والمدينة -زادها اهلل تعالى شرًفا- بين البتين، يف جانَبِي الشرق والغرب.

هري، كما جزم بذلك الحافظ يف الفتح )641/7(.  قوله: وهما الحرتان: هو من قول الزُّ  )4(
والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3905(.

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )25/15(: الَوَه��ل -بفتح الهاء- معناه:   )5(
َوْهمي واعتقادي.  

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3622( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )6(
الحديث )2272(.
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ثم أمر رسول اهلل  جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة، 
واللح��وق بإخوانهم من األنصار، فقال لهم: »إن اهلل  قد جعل لكم 
ين، وأقام رس��ول اهلل  إخواًن��ا وداًرا تأمن��ون بها«، فخرجوا أرس��ااًل متخفِّ
 بمك��ة ينتظر أن يأذن ل��ه ربه يف الخروج م��ن مكة، والهجرة 

إلى المدينة)1(.

***
L    تتاُبُع هجرة أصحاب النيب  J

روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن البراء بن عازب ، قال: 
أول َمن قدم علينا من أصحاب النبي  ُمصَعب بن ُعَمير وابن 
أم مكت��وم، فجعال ُيقرئاننا الق��رآن، ثم جاء عمار وبالل وس��عد، ثم جاء 

عمر بن الَخطَّاب يف عشرين)2(.

وروى ابن إس��حاق يف الس��يرة بس��ند صحيح عن عمر ب��ن الَخطَّاب 
َعْدُت)3( لما أَرْدنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي  ، ق��ال: اتَّ
ربيعة، وهش��ام بن العاص بن وائل الس��همي؛ التناُضَب من أضاءِة)4( بني 

انظر: سيرة ابن هشام )81/2(.  )1(
. زاد البخاري يف رواية أخرى - رقم الحديث )3925(: من أصحاب النبي  )2(

والخبر أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4941(.  
اتََّعدُت: تواَعْدُت. انظر: لسان العرب )342/15(.  )3(

األضاءة: الماء المستنقع من سيل أو غيره. انظر: معجم البلدان )173/1(.  )4(
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ِغف��ار، فوق َس��رِف)1(، وقلنا: أيُّنا ل��م ُيصبِْح عندها فق��د ُحبَِس، فليمض 
صاحباه، قال: فأصبحُت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وُحبَِس 

عنا هشام، وُفتَِن فافُتتَِن)2(.

***
L  باهلجرة  استئذان أبي بكر الصديق  J

قال ابن إس��حاق: وكان أبو بكر  كثيًرا ما يس��تأذن رسول اهلل 
 يف الهج��رة، فيقول له رس��ول اهلل : »ال تعَجْل؛ 
لعلَّ اهلل يجعل لك صاحًبا«، فيطمع أبو بكر  أن يكون رس��ول اهلل 

 هو الصاحب)3(.

 ، وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أم المؤمنين عائش��ة
قال��ت: فهاجر َمن هاجر ِقَبَل المدين��ة، ورجع عامة َمن كان هاجر بأرض 
الحبش��ة إل��ى المدينة، وتجه��ز أبو بكر ِقَب��َل المدينة، فقال له رس��ول اهلل 
: »على ِرْس��ِلك)4(؛ ف��إين أرجو أن ُيؤَذَن ل��ي«، فقال أبو بكر 
 : وه��ل ترج��و ذل��ك بأبي أن��ت؟! قال رس��ول اهلل :

ا. زاد ابن سعد يف طبقاته )144/3(: وكنا إنما نخرج ِسرًّ  )1(
أخرج��ه اب��ن إس��حاق يف الس��يرة )88/2( - وأورده الحاف��ظ يف اإلصاب��ة )423/6(   )2(

ح إسناده.  وَصحَّ
انظر: سيرة ابن هشام )94/2(.   )3(

فق والتَُّؤدة. انظر: لسان العرب )212/5(.  ْسل -بكسر الراء-: الرِّ الرِّ  )4(
وقال ابن األثير يف النهاية )204/2(: ُيقال ذلك: لمن يتأنَّى ويعمل الشيء على ِهينَتِه.
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»نعم«، فحبس أبو بكر نفسه على رسول اهلل  ليصَحَبه، وَعَلف 
ُمر)1( -وهو الَخَبُط-)2( أربعَة أشهر)3(. راحلتين كانتا عنده َوَرَق السَّ

***
 L  اجتماع قريش يف دار الندوة  J

��ا رأت قريش أن رس��ول اهلل  قد  قال ابن إس��حاق: ولمَّ
ص��ارت له ِش��يعة)4( وأصح��اب من غيرهم بغي��ر بلده��م، ورأوا خروج 
أصحابه من المهاجرين إليهم، عرف��وا أنهم قد نزلوا داًرا، وأصابوا منهم 
َمنَع��ة؛ َفَحِذُروا خروج رس��ول اهلل  إليهم، وعرف��وا أنهم قد 
ُأجِمَع لحربهم، فاجتمعوا له يف دار الندوة يتش��اورون فيها ما يصنعون يف 
أم��ر رس��ول اهلل  حين خافوه... فغَدوا يف الي��وم الذي اتََّعدوا 
ى ي��وم الزحمة... فقال بعضهم لبعض: إن هذا  له، وكان ذلك اليوم ُيس��مَّ
الرج��ل قد كان من أمره م��ا قد رأيتم، فإنَّا -واهلل- م��ا نأمنه على الوثوب 
َبعه م��ن غيرِنا، فقال قائ��ل منهم: احبِس��وه يف الحديد،  علين��ا فيمن ق��د اتَّ
وأغلقوا عليه باًبا، ثم تربَّصوا)5( به ما أصاب أش��باهه من الش��عراء الذين 

ُمر: هو نوع من شجر الطلح. انظر: النهاية )359/2(. السَّ  )1(
ْهري. قال الحافظ يف الفتح )642/7(: هو ُمدَرج يف الخبر، وهو من تفسير الزُّ  )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3905(.   )3(
الشيعة: األتباع واألنصار. انظر: النهاية )464/2(.   )4(

التربص: االنتظار. انظر: النهاية )169/2(.  )5(
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كان��وا قبله: زهيًرا والنابغة، وَمن مضى منهم من هذا الموت، حتى ُيصيبه 
ما أصابهم، فرفضوا هذا الرأي. 

ث��م قال قائل منه��م: ُنخرجه من بي��ن أظُهرِنا، فننفيه م��ن بالدنا، فإذا 
ُأخ��رج عن��ا، فواهلل ما ُنبال��ي أين ذه��ب، وال حيث وقع، فأصلحن��ا أْمَرنا 

وُألَفَتنا كما كانت. فرفضوا هذا الرأي.

فق��ال أب��و جهل قبَّح��ه اهلل: واهلل إنَّ لي فيه رأًيا ما أراك��م وقعتم عليه 
بع��ُد، قال��وا: وما هو يا أب��ا الَحَكم؟ قال: أرى أن نأخذ م��ن كل قبيلة فًتى 
ش��ابًّا جليًدا)1( نسيًبا وس��يًطا فينا، ثم ُنعطي كل فًتى منهم سيًفا صارًما)2(، 
ث��م َيعِمدوا إليه، فيضربوه بها ضربَة رجل واحد، فيقتلوه، فنس��تريح منه؛ 
ق دمه يف القبائل جميًعا، فلم يقِدْر بنو عبد مناف  فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرَّ

على حرب قومهم جميًعا، فَرُضوا منا بالَعْقل)3(، فَعَقْلناه لهم.

ق القوم على ذلك وهم ُمجِمعون له)4(. فاتَّفقوا على ذلك، وتفرَّ

***

جليًدا: قويًّا. انظر: النهاية )275/1(.  )1(
صارًما: قاطًعا. انظر: لسان العرب )332/7(.  )2(

َية. انظر: النهاية )252/3(. الَعْقل: الدِّ  )3(
انظر: سيرة ابن هشام )96/2(.  )4(
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L  مبكر ُكفَّار قريش  إخباُر اهلِل سبحانه رسوَله  J
أخب��ر اهللُ  رس��وَله  بمك��ر المش��ركين ب��ه، 

فأن��زل عليه قوله تعال��ى: )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ()1(.

قال اإلمام ابن جرير الطبري يف تفسير هذه اآلية: فتأويل الكالم: واذكر 
ُد- نعمتي عن��دك، بمكري بمن حاول المكر بك من مش��ركي  -ي��ا محمَّ
قومك، بإثباتك، أو قتلك، أو إخراجك من وطنك، حتى استنَقْذُتك منهم 
وأهَلْكُته��م؛ فاْمِض ألمري يف حرب من حاَرَبك من المش��ركين، وتَولَّى 
ين الَقيِّم، وال ُيرِعَبنَّك كثرُة َعَدِدهم؛ فإنَّ  عن إجابة ما أرس��لُتك به من الدِّ

ربك خير الماكرين بمن كفر به، وَعَبد غيره، وخاَلَف أْمَره وَنْهَيه)2(.

***
L  مبكة قبل اهلجرة  مدة إقامة النيب  J

روى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس ، قال: ُبِعَث 
رسول اهلل  ألربعين سنة، فمكث بمكة ثالث عشرة سنة ُيوَحى 
إليه، ثم ُأِمر بالهجرة، فهاجر َعْشَر سنين، ومات وهو ابن ثالث وستِّين)3(.

سورة األنفال - آية )30(.  )1(
انظر: تفسير الطبري )229/6(.   )2(

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3902(.   )3(
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ق��ال اإلمام النووي: اتفقوا أنه  أقام بالمدينة بعد الهجرة 
عش��ر س��نين، وبمكة قبل النبوة أربعين سنة، وإنما الخالف يف قدر إقامته 
بمكة بعد النبوة، والصحيح أنها ثالث عشرة، فيكون عمره ثالًثا وستين، 
وهذا الذي ذكرناه أنه ُبِعث على رأس أربعين سنة، هو الصواب المشهور 

الذي أطبق عليه العلماء)1(.

***
L   هجرة النيب  J

ثم أنزل اهلل على رس��وله  قول��ه تعالى: )ژ ژ ڑ 
ڳ()2(،  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

. وهي آية اإلذن بالهجرة له

قال الحافظ ابن كثير يف تفسير اآلية: أرشده اهلل وألهمه أن يدعو بهذا 
الدع��اء، وأن يجعل له مما هو في��ه فرًجا قريًبا ومخرًجا عاج��اًل، فَأِذَن له 
تعال��ى يف الهجرة إلى المدين��ة النبوية حيث األنصار واألحباب؛ فصارت 

له داًرا وقراًرا، وأهُلها له أنصاًرا)3(.

وروى اإلم��ام الترم��ذي يف جامعه والحاكم يف مس��تدَرِكه وصححاه 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )81/15(.  )1(
سورة اإلسراء - آية )80(.   )2(

انظر: البداية والنهاية )189/3(.   )3(
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ع��ن ابن عب��اس ، ق��ال: كان رس��ول اهلل  بمكة، ثم 
ُأِمر بالهجرة، فنزلت علي��ه: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ()1(.

وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه ع��ن عائش��ة ، قالت: 
اس��تأذن النبيَّ  أبو بكرٍ يف الخروج)2( حين اشتدَّ عليه األذى، 
فقال له رس��ول اهلل : »أِقْم«)3(، قال: يا رس��ول اهلل، أتطمع أن 
ُيؤَذَن لك؟ فكان رسول اهلل  يقول: »إين ألرجو ذلك«، قالت: 
فانتظره أبو بكر، فأتاه رسول اهلل  ذات يوٍم ظهًرا فناداه، فقال: 
»أخِرْج َمن عندك«، فقال أبو بكر : إنما هما ابنتاي)4(، فقال رسول 
ْرَت أن��ه قد ُأِذن لي يف الخروج؟« قال: يا رس��ول  اهلل : »أش��عَ
ْحبة«، قال: يا رس��ول  ْحبة؟ فقال رس��ول اهلل : »الصُّ اهلل، الصُّ
  َّاهلل، عندي ناقتان قد ُكنُت أعَدْدُتهما للخروج، فأعطى النبي

أخرجه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )3406( - والحاكم يف المستدرك -   )1(
رقم الحديث )4305( - وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  

قال الحافظ يف الفتح )144/8(: يعني: يف الهجرة.  )2(
يف رواية ابن حبان: »اصبِْر«.  )3(

يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3905(: إنما هم أْهُلك.   )4(
. قال الحافظ يف الفتح )643/7(: أشار بذلك إلى عائشة وأسماء

وقال الس��هيلي يف الروض األُُنف )312/2(: وذلك أن عائش��ة  قد كان أبوها 
أنَكَحها رسوَل اهلل  من قبِل ذلك.
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إحداهما، وهي الجدعاء)1(.
***

L  استئجارهما عبَد اهلل بن ُأَريِقط )2( دليال  J
قالت عائشة : واستأجر رسوُل اهلل  وأبو بكر رجاًل 
يت:  يًتا)4( -والِخرِّ يِل)3(، وهو من بني عبد بن ع��دي، هادًيا ِخرِّ م��ن بني الدِّ
الماِه��ُر بالهداي��ة- )5(، وه��و على دين كفار قري��ش)6(، فَأِمن��اه، فدفعا إليه 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4093( - وابن حبان يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )6279(.  

ق��ال الحافظ يف اإلصابة )5/4(: عبد اهلل بن ُأريق��ط -وُيقال: ُأريِقد، بالدال بدل الطاء،   )2(
المهملتي��ن- دليل النبي  وأب��ي بكر  لما هاجرا إل��ى المدينة، ثبت 
ِذْك��ُره يف الصحي��ح، وأنه كان على دي��ن قومه، ولم أَر َمن ذك��ره يف الصحابة إال الذهبي 
يف التجريد، وقد جزم عبد الغني المقدس��ي يف الس��يرة له: بأنه لم ُيعَرف له إسالٌم، وتبعه 

النووي يف تهذيب األسماء )100/1(.
قلُت: لم يَقِع التصريح باس��م عب��د اهلل بن ُأريقط يف صحيح البخ��اري، ووقع التصريح   )3(
باس��مه يف رواية الحاكم يف المس��تدَرك - رقم الحديث )4318( )4320( - وإس��ناده 

حسن، وابن إسحاق يف السيرة )99/2(، وغيرهما.  
يت -بكس��ر الخاء وتش��ديد الراء-: الماهر الذي يهتدي ألخ��رات المفازِة، وهي  الِخرِّ  )4(

ُطُرُقها الخفيَّة ومضايقها. انظر: النهاية )19/2(.
ق��ال الحافظ يف الفت��ح )201/5(: قوله: الماهر بالهداية، ك��ذا وقع يف نفس الحديث،   )5(

ْهري. وهو ُمدَرج من قول الزُّ
  ق��ال اإلم��ام ابن القي��م يف بدائع الفوائ��د )1169/3(: ويف اس��تئجار النبي  )6(
يلي هادًيا يف وقت الهجرة، وهو كافر: دليل على جواز الرجوع إلى  عبداهلل بن ُأريِقط الدِّ
الكافر يف الطِّبِّ والُكْحل واألدوية، والكتابة والحس��اب، والعيوب ونحوها، ما لم يكن 
ن عدالًة، وال يلزم من مجرد كونه كافًرا أن ال ُيوَثق به يف شيء أصاًل؛ فإنه ال  واليًة تتضمَّ

اللة يف الطريق، وال سيما يف مثال طريق الِهجرة. شيء أخطر من الدَّ
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راحلتيهما، وواعداه غار َثْور بعد ثالث ليال براحلتيهما ُصْبَح ثالٍث)1(.

***
L   تطويق املشركني بيت رسول اهلل  J

رجع رسول اهلل  إلى منزله ينتظر مجيء الليل؛ ليخُرج إلى 
  ها إلى غار َثْور، وهو يق ، ويتوجَّ دِّ بيت أبي بكر الصِّ

على علٍم تامٍّ بما ائتمرت به قريش من المكر.

 ، واجتمع أولئك النفر من قريش حول بيت رس��ول اهلل
يتطلَّعون ِم��ن ِصيرِ)2( الب��اب ويرُصدونه، يريدون َبياَت��ه، ويأتمرون أيُّهم 

يكوُن أشقاها)3(.

فخرج رسول اهلل  عليهم، وأخذ َحفنًة من تراب يف يديه، 
ه على رؤوس��هم، وهم ال يرونه، وه��و يلتو: )ڳ ڱ ڱ  فجع��ل َيُذرُّ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( )4(.

***

أخرج ذلك اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3905(.  )1(
ير: َشقُّ الباب. انظر: لسان العرب )453/7(. الصِّ  )2(

انظر: زاد المعاد )63/3(.  )3(
سورة يس،  اآلية رقم )9(، والخبر يف سيرة ابن هشام )97/2(.  )4(
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 L  إىل غار ثور  وأبي بكر  ه الرسول J  توجُّ
 ، إلى بيت أبي بكر الصديق  ومضى رس��ول اهلل
َته؛ قالت عائش��ة  فلم��ا وصل فإذا بأب��ي بكر  قد أَع��دَّ للهجرة ُعدَّ

)1( الَجهاِز)2(. : فجهزناهما أَحثَّ

ها إلى غار ثور، وأخذ رس��ول اهلل  ينظر  ثم خرجا وتوجَّ
فها اهلل- نظرَة الوداع، وهو يقول: »واهللِ، إنَِّك لخيُر أرض  إلى مكة -ش��رَّ

اهلل، وأحبُّ أرض اهلل إلى اهلل، ولوال َأين ُأخِرْجُت منِك ما خَرْجُت!«)3(.

وروى اإلم��ام الترم��ذي والحاك��م بس��ند صحي��ح ع��ن اب��ن عباس 
، قال: قال رس��ول اهلل  لمكة: »ما أطَيَبِك من بلٍد)4(، 

! ولوال أنَّ قومي)5( أخرجوين منِك ما سكنُت غيَرِك«)6(. وأَحبَِّك إليَّ

قال الحافظ يف الفتح )644/7(: من الحث، وهو اإلسراع، والَجَهاز -بفتح الجيم وقد   )1(
ُتكسر- وهو: ما ُيحتاُج إليه يف السفر.  

أخرج ذلك عنها : اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3905(.  )2(
أخرج��ه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )4267( - واإلمام أحمد يف مس��نده   )3(

- رقم الحديث )18715( - وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
يف رواية الحاكم: »بلدة«.  )4(

يف رواية الحاكم: »َقوَمِك«.  )5(
أخرجه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )4268( - والحاكم يف المستدرك -   )6(

رقم الحديث )1807(.



تأليف / موسى بن راشد العازمي169

املختصر يف السرية النبوية

  ثم لحق رسوُل اهلل : قالت أم المؤمنين عائش��ة
وأبو بكر  بغاٍر يف َجَبل َثور، فَكَمنا)1( فيه ثالَث ليال)2(.

ويف رواية أخرى عنها ، قالت: فَركَِبا فانطلقا حتى أتيا الغار، 
وهو بَثْور، فتواَريا)3( فيه)4(.

***
L   للنيب  يق دِّ J  خدمة آل أبي بكر الصِّ

ي��ق  يبيت عند رس��ول اهلل  دِّ كان عب��د اهلل ب��ن أب��ي بك��ر الصِّ
 وأبيه يف فترة وجوِدهما يف الغار.

قالت عائش��ة : يبيُت عندهما عبد اهلل بن أبي بكر، وهو غالم 
ش��ابٌّ َثِق��ٌف)5( َلِقٌن)6(، فُيدلِ��ج)7( من عندهما بَس��َحر، فُيصبح مع قريش 
ة كبائت، فال يس��مع أمًرا ُيكتاداِن به إال وعاه حتى يأتَيهما بخبر ذلك  بمكَّ

حين يخَتِلط الظَّالم)8(.

قال الحافظ يف الفتح )645/7(: بفتح الميم ويجوز كسرها، أي: اختفيا.  )1(
أخرج ذلك عنها : البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3905(.  )2(

تواريا: استترا. انظر: لسان العرب )283/15(.  )3(
أخرج ذلك عنها : البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4093(.  )4(

ثقف: أي: ذو فطنة وذكاء. انظر: النهاية )211/1(.   )5(
َلِقن: أي: َفِهٌم حسن التََّلقُّن لما يسمعه. انظر: النهاية )228/4(.  )6(

لجة: هو َسْير الليل. انظر: النهاية )120/2(. الدُّ  )7(
أخرج ذلك عنها : البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3905(.  )8(
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L   رعي عامر بن ُفهرية  J
قالت عائش��ة : ويرع��ى عليهما)1( عاِمُر ب��ن ُفهيرة مولى أبي 

بك��ر ِمنح��ًة من َغنَم، فُيريحها عليهما)2( حين تذهب س��اعة من الِعش��اء، 

فيبيت��ان)3( يف ِرْس��ل)4(، وهو َلَب��ُن ِمنَْحتِهما وَرضيِفهما، حت��ى َينِعَق)5( بها 

عامر بن ُفهيرة بَغَلس)6(، يفعل ذلك يف كل ليلة من تلك الليالي الثَّالث)7(.

وقال ابن إس��حاق: فإذا عبد اهلل بن أبي بكر  غدا من عندهما 

َي عليه)8(. َبع عامر بن ُفهيرة أَثَره بالغنم؛ حتى ُيَعفِّ إلى مكة، اتَّ

***
  . وأبي بكر  أي: على رسول اهلل  )1(

 : يف رواي��ة أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )4093( قالت عائش��ة  )2(
وكانت ألبي بكر ِمنحة، فكان يروح بها ويغدو عليهم وُيصبح فُيدلِج إليهما.

. وأبو بكر  أي: رسول اهلل  )3(
سل -بكسر الراء-: هو اللبن. انظر: النهاية )203/2(. الرِّ  )4(

ق��ال الحاف��ظ يف الفتح )446/7(: َينِعق -بكس��ر العين- أي: َيصي��ح بغنمه، والنعيق:   )5(
صوت الراعي إذا زجر الغنم.

الَغَلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية )339/3(.  )6(
أخرج ذلك عنها : البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3905(.  )7(

ح��ى. انظ��ر: النهاي��ة )240/3( - والخب��ر يف س��يرة اب��ن هش��ام  عف��ا األث��ر: أي َدَرس وامَّ  )8(
 .)100/2(
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 L  الطعام إليهما  حل أمساء  J
قالت أس��ماء : صنعُت)1( ُس��فرَة)2( رسول اهلل  يف 
بيت أبي بكر حين أراد أن ُيهاِجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لُس��فرته وال 
لِسقائه ما نربُطهما به، فقلت ألبي بكر : واهللِ ما أجد شيًئا أربُط به إالَّ 
فرَة)4(،  ��قاَء، وباآلخرِ السُّ يه باثنين فاربطيه؛ بواحٍد السِّ نطاقي)3(، قال: فُش��قِّ

َيت: ذاَت النِّطاقيِن)5(. فَفَعْلُت؛ فلذلك ُسمِّ

ويف لف��ظ آخر يف صحيح مس��لم، قالت أس��ماء : أنا -واهلل- 
  ذاُت النطاقيِن؛ أما أحدهما فكنُت أرفع به طعام رس��ول اهلل
، وأما اآلخر فنط��اق المرأة التي ال  وطع��ام أبي بكر  من ال��دوابِّ

تستغني عنه)6(.

 : يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3905(، قالت عائش��ة  )1(
وصنَْعنا لهما ُسْفرًة.

��فرة: طعام يتخذه المس��افر، وأكثر ما ُيحمل يف جلد مستدير، فنُِقَل اسم الطعام إلى  السُّ  )2(
ي به. انظر: النهاية )336/2(. الِجلد وُسمِّ

النِّطاق -بكس��ر النون-: هو ما تشدُّ به المرأة وَس��َطها؛ ليرتفع به ثوبها من األرض عند   )3(
الِمهنة. انظر: النهاية )65/5(.

قال الحافظ يف الفتح )660/7(: ُيس��تفاد من هذا أن الذي أمرها بش��ق نطاقها لتربط به   )4(
.)( السفرة: هو أبوها

أخرج ذلك عنها : البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2979(.  )5(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2545(.  )6(
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قال اإلمام النووي: واألصح أنها ُس��ميت بذلك؛ ألنها شقَّت نطاقها 
الواح��د نصفي��ن، فجعل��ت أحدهما نطاًقا صغي��ًرا واكتفت ب��ه، واآلخر 
حت ب��ه يف هذا  لس��فرة النب��ي  وأبي بك��ر ، كما َصرَّ

الحديث هنا)1(.

***
 L  وصاحبه  خروج املشركني يف طلب النيب  J

ظ��لَّ المش��ركون عند ب��اب بي��ت رس��ول اهلل  ينتظرون 
خروجه -وقد خرج رس��ول اهلل - حت��ى أتاهم آٍت فقال: ما 
تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمًدا، قال: خيَّبكم اهلل! قد -واهلل- خرج عليكم 
محم��د، ث��م ما ترك منكم رج��اًل إال وقد وضع على رأس��ه تراًبا، وانطلق 

لحاجته، أفما تَرون ما بكم؟!

فوض��ع كل رجل منهم يده على رأس��ه، فإذا عليه ت��راب، ثم جعلوا 
ًيا )2( بُبرد رس��ول اهلل  يتطلَّع��ون فَي��َرون عليًّا  على الِفراِش ُمتس��جِّ
��ٌد نائًم��ا، عليه ُب��ْرُده، فلم  ، فيقول��ون: واهللِ، إن ه��ذا لمحمَّ
يبرح��وا كذلك حتى أصبحوا، فق��ام علي  عن الف��راش، فقالوا: 

َثنا! واهللِ لقد كان َصَدَقنا الذي حدَّ

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )81/16(.    )1(
ي: المتغطي. انظر: النهاية )310/2(.   المتَسجِّ  )2(
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يق  دِّ ت قري��ش يف طلب رس��ول اهلل  وصاحبه الصِّ وَجدَّ
، وأخذوا معهم القاَفَة )1(، وجعلوا لمن جاء بهما ديًة عظيمًة؛ مائة 

ناقة، فَجدَّ الناس يف الطلب، واهللُ غالٌِب على أمره)2(.

روى اإلم��ام البخاري يف صحيحه واإلمام أحمد يف مس��نده -واللفظ 
��ار قريش يجعلون  ألحم��د- عن ُس��راقة بن مالك، قال: جاءنا ُرُس��ل كفَّ
يف رس��ول اهلل  وأبي بكر  دي��َة كلِّ واحد منهما، لمن 

قَتَلهما أو أَسَرهما )3(.

ويف رواية ابن إس��حاق يف الس��يرة بسند حسن عن س��راقة بن مالك، 
ق��ال: لم��ا خرج رس��ول اهلل  من مك��ة مهاجًرا إل��ى المدينة، 

ه عليهم)4(. جَعَلت قريش فيه مائة ناقة لمن ردَّ

***
 L  إذ هما يف الغار  J

  انتش��ر المش��ركون يف كل مكان يبحثون عن رسول اهلل
يق ، حت��ى انتهت مجموعة منهم إل��ى جبل َثْور،  دِّ وصاحب��ه الصِّ

القاَفة: جمع قائف، وهو الذي يتتبع اآلثار ويعرفها. انظر: النهاية )106/4(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )97/2( - زاد المعاد )65/3 - 66(.  )2(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3906( - واإلمام أحمد يف المس��ند -   )3(
رقم الحديث )17591(.

انظر: سيرة ابن هشام )102/2(.  )4(
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ووصل��وا إل��ى َف��ِم الغار، ول��م َيْب��َق بينهم وبي��ن العثور على رس��ول اهلل 
يق  إال أن ينظروا داخل الغار! دِّ  وصاحبه الصِّ

روى الش��يخان يف صحيحيهما -واللفظ لمسلم- عن أنس بن مالك 
ثه، قال: نظرُت إلى أقدام  ي��ق  َحدَّ دِّ ، ق��ال: إنَّ أبا بكر الصِّ
المشركين على رؤوسنا ونحن يف الغار، فقلت: يا رسول اهلل، لو أن أحدهم 
نظر إلى قدميه أبَصَرنا تحت قدميه! فقال رس��ول اهلل : »يا أبا 

بكر، ما ظنُّك باثنيِن اهلُل ثالُثهما؟!«)1(.

ويف لف��ظ آخر يف صحي��ح البخاري، قال أبو بك��ر : كنت مع 
النبي  يف الغار، فرفعُت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا 
 : نب��ي اهلل لو أن بعضهم طأطأ)2( َبَصره رآنا! فقال رس��ول اهلل

»اسُكْت يا أبا بكر، اثناِن اهلُل ثالثهما«)3(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح: ومعن��ى قول��ه : اهلل ثالثهم��ا: 
 أي: ُمعاِوُنهم��ا وناِصُرهم��ا، وإال فه��و م��ع كل اثني��ِن بِعْلِم��ه، كما قال: 

)ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( )4(.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3653( )3922( - ومسلم يف صحيحه   )1(
- رقم الحديث )2381(.

طأطأ: خفض. انظر: لسان العرب )113/8(.  )2(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3922(.  )3(

سورة المجادلة - آية )7( - وانظر: فتح الباري )675/7(.  )4(
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ويف ه��ذا الموق��ف العظي��م يق��ول اهلل تعال��ى: )ۀ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ()1(.

قال اإلمام ابن جرير الطبري: هذا إعالٌم من اهلل أصحاَب رس��ول اهلل 
 أن��ه المت��وكل بنصر رس��وله  على أع��داء دينه 
وإظه��اره عليهم دونهم، أعانوه أو لم ُيعينوه، وتذكي��ٌر منه لهم فِْعَل ذلك 
ب��ه، وهو م��ن العدد يف قلة، والع��دو يف كثرة، فكيف به وه��و من العدد يف 

كثرة، والعدو يف قلة؟)2(.

قل��ُت: َصَرف اهلل  قل��وب وأبصار المش��ركين عن النظر 
داخل الغار، فحفظ اهلل سبحانه بذلك رسوله  من المشركين.

***
 L  وصاحبه الغار  مغادرة رسول اهلل  J

يق  يف الغار ثالث  دِّ أقام رسول اهلل  وأبو بكر الصِّ
ليال، حتى إذا خمدت عنهما نار الطلب، وس��كن عنهما الناس، جاءهما 
عب��د اهلل بن ُأريِق��ط بالراحلتين، فارتحال، وانطلق معهم��ا عامر بن ُفهيرة 

.

سورة التوبة - آية )40(.  )1(
انظر: تفسير ابن جرير الطبري )374/6(.   )2(
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قالت عائش��ة : وانطلق معهما عامر بن ُفهيرة والدليل، فأخذ 
احل)1(. بهم طريق السَّ

وق��ال الحاف��ظ ابن كثير: والظاهر أن بي��ن خروجه  من مكة 
ودخوله المدينة خمسة عشر يوًما؛ ألنه أقام بغار َثْور ثالثة أيام، ثم سلك 

ة)2(. طريق الساحل، وهي أبعد من الطريق الجادَّ

***
 L  الطريق إىل املدينة  J

روى الحاكم يف الُمس��تدَرك بسند حس��ن عن عائشة  قالت: 
 لم��ا خ��رج النبي  م��ن الغار إل��ى اهلل تعال��ى مهاج��ًرا، ومعه
أبو بكر، وعامر بن ُفهيرة ُمردفه أبو بكر َخْلَفه، وعبد اهلل بن ُأريقط الليثي، 
فسلك بهما أس��فَل من مكة، ثم مضى بهما حتى هبط بهما على الساحل 
أس��فل من ُعْسفان، ثم اس��تجاز بهما على أسفل َأَمج، ثم عاَرَض الطريق 
بع��د أن أجاز ُقَديًدا، ثم َس��َلك بهم��ا الخزار، ثم أجازهما َثنيَّ��ة الَمَرة، ثم 
َس��َلك لِفًتا، ثم أجاز بهما َمدلجة لِقٍف، ثم اس��تبطن بهما َمدلجة َمَجاح، 
ثم س��لك بهم��ا َمْرجح، ثم ببطن َمْرجح م��ن ذي الَغَضَوين، ثم ببطن ذي 
كْش��ٍد، ثم أخذ الجداجد، ثم س��لك ِذي َس��َلم من بطن أعداء َمْدلجة، ثم 

أخرج ذلك عنها : اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3905(.  )1(

انظر: البداية والنهاية )204/3(  )2(
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أح��در القاحة، ثم هبط الَعْرج، ثم س��لك َثنية الغائ��ر عن يمين َرُكوبة، ثم 
هبط بطن ِرئم، فقدم ُقباء على بني عمرو بن عوف)1(.

***
 L  أحداث جرت يف الطريق  J

حدث��ت لرس��ول اهلل  وَم��ن معه أحداث وه��م يف طريق 
هجرتهم إلى المدينة النبوية؛ فمن ذلك: 

روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن أنس ب��ن مالك  قال: 
أقب��ل نبي اهلل  إل��ى المدينة وهو ُمردٌف أبا بك��ر)2(، وأبو بكر 
)5( ال ُيعَرف، قال: فَيلقى  ش��يخ)3( ُيعَرف)4(، ونبيُّ اهلل  ش��ابٌّ

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4318(.    )1(
قال الحافظ يف الفتح )91/2(: كأن النبي  أردفه؛ تشريًفا له وتنويًها بَقْدره،   )2(

وإال فقد كان ألبي بكر ناقٌة هاجر عليها. 
قال الحافظ يف الفتح )664/7(: يريد أنَّه قد شاَب.  )3(

يف رواية اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )12234( - قال أنس : وكان   )4(
أبو بكر ُيعَرف يف الطريق؛ الختالفه إلى الشام.

ق��ال الحافظ يف الفتح )664/7(: قوله: ُيعرف؛ ألن أبا بكر  كان يمر على أهل 
المدين��ة يف س��فر التجارة، بخ��الف النبي ؛ فإنه كان بعيد العهد بالس��فر من 

مكة.
ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )664/7(. ظاه��ره أن أب��ا بك��ر  كان أس��نَّ م��ن النبي   )5(
 ، ولي��س كذل��ك؛ فقد ثبت يف صحيح مس��لم - رق��م الحديث )2352(=
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ُجُل أبا بكر، فيقول: يا أبا بكر َمن هذا الرجُل الذي بين يديك؟ فيقول:  الرَّ
ه��ذا الرجل َيهديني الس��بيل)1(، قال: فيحَس��ب الحاِس��ُب أن��ه إنما يعني 

الطريق، وإنما يعني سبيل الخير)2(.

***
 L  الراعي وُسْقيا اللنب  J

روى الش��يخان يف صحيحيهم��ا -واللف��ظ للبخاري- ع��ن البراء بن 
عازب ، قال: اش��ترى أبو بكر  من ع��ازٍب رحال)3( بثالثة 
عشر ِدرهًما، فقال أبو بكر لعازب : ُمرِ البراَء فليحمل إليَّ رحلي، 
  َثنا كيف صنعت أنت ورسول اهلل فقال عازب: ال، حتى ُتَحدِّ
حين خرجُتما من مكة، والمش��ركون يطلبونكم؟! فقال : ارتَحْلنا 

= ع��ن معاوي��ة ، قال: مات أبو بكر وهو ابن ثالث وس��تين، وكان قد عاش بعد 
النب��ي  س��نتين وأش��هًرا، فيلزم على الصحيح يف س��نِّ أب��ي بكر  أن 

يكون أصغر من النبي  بأكثر من سنتين.
 . يق دِّ قلت: وهذا فيه تورية من أبي بكر الصِّ  )1(

قال اإلم��ام النووي يف األذكار، ص )612(: واعلم: أن التورية والتعريض معناهما: أن 
ُتطِل��ق لفًظ��ا هو ظاهر يف معنًى، وتريد ب��ه معنًى آخر يتناوله ذل��ك اللفظ، ولكنه خالف 

ظاهره.
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3911( - واإلمام أحمد يف مسنده   )2(

- رقم الحديث )12234( )14063(.
ْرج  ْحل -بفتح، وسكون المهملة- هو للناقة كالسَّ قال الحافظ يف الفتح )330/7(: الرَّ  )3(

للَفَرس. 
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م��ن مك��ة فأحيين��ا -أو َس��َرينا- ليلتنا ويومن��ا حت��ى أظَهْرنا)1( وق��ام قائُم 
الظهي��رة)2(، فرمي��ُت ببصري هل أرى م��ن ظِلٍّ فآوي إليه، ف��إذا َصخرٌة)3( 
أتيتها، فنظرُت بقيَّة ظِلٍّ لها فس��ويُته، ثم فرشُت للنبي  فيه)4(، 
ثم قلُت له: اضطِجْع يا نبي اهلل، فاضطجَع النبي ، ثم انطلقُت 
أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحًدا؟ فإذا أنا براعي غنم يس��وق غنمه 
إلى الصخرة، يريد منها الذي أردنا)5(، فسألته، فقلُت له، لمن أنت يا غالم؟ 

اه فعرفته، فقلت، هل يف غنمك من لبن؟ فقال: لرجل من قريش، َسمَّ

قال: نعم. قلت: فهل أنت حالٌب لنا؟ قال: نعم، فأَمْرُته فاعتقل ش��اًة 
يه،  من غنمه، ثم أَمْرُته أن َينُفَض َضْرَعها من الغبار، ثم أمرته أن َينُفض َكفَّ
فقال: هكذا، ضرب إحدى كفيه باألُخرى، فحلب لي)6( ُكثبة)7( من لبن، 

أظَهْرنا: إذا دخلنا يف وقت الظهر. انظر: النهاية )150/3(.  )1(
ق��ال الحافظ يف الفتح )331/7(: أي: نصف النهار، وُس��مي قائًما؛ ألن الظل ال يظهر   )2(

حينئذ، فكأنه واقف.
يف رواي��ة أخرى يف صحيح البخ��اري - رقم الحديث )3615(: َفُرفَِعت لنا صخرة: أي   )3(

َظَهرت.
يف رواي��ة أخ��رى يف صحيح البخاري - رق��م الحديث )3615(: وبَس��ْطُت عليه فروة،   )4(

وقلُت له: َنْم يا رسول اهلل.
 . أراد الظِّلَّ  )5(

يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3615(: فحلب يف َقْعب.   )6(
خم. انظر: لسان العرب )235/11(. الَقْعب -بفتح القاف- هو الَقَدح الضَّ

أي: القلي��ل م��ن اللبن، والُكثبة: كل قلي��ل جمعَته من طعام أو لب��ن أو غير ذلك. انظر:   )7(
النهاية )132/4(. 
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وقد جعلُت لرس��ول اهلل  إداوًة)1( عل��ى فمها ِخرقٌة، فصببُت 
على اللبن)2( حتى برد أسفله، فانطلقُت به إلى النبي  فوافقته 
قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول اهلل، فَشرَِب حتى رضيُت)3(! ثم قلت: 

قد آن الرحيُل يا رسول اهلل؟ قال: بلى، فارتَحْلنا والقوُم يطُلبوننا)4(.

***
 L   مطاردة ُسراقة بن مالك  J

أس��لم ُس��راقة بن مالك  عند النب��ي  بالِجْعَرانة، 
ُته يف خروجه  حي��ن انصرف من ُحنَين والطائف، وَحُس��ن إس��الُمه، وقصَّ
وراء النبي  يف الهجرة مشهورة؛ فقد روى اإلمام البخاري يف 
صحيحه، واإلمام أحمد يف مسنده -واللفظ ألحمد- عن ُسراقة بن مالك 

اإلداوة: بالكسر هي إناء صغير من جلد ُيتَّخذ للماء. انظر: النهاية )36/1(.  )1(
وهذه اإلداوة كان فيها ماء، فقد جاء يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث 
)3615( ق��ال أبو بك��ر : ومعي إداوة حملتها للنب��ي  يرتوي منها، 

يشرب ويتوضأ.
أي: صَبْبُت الماء الذي يف اإلداوة على اللَّبن.  )2(

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )152/13(: معناه: َشرَِب حتى علمُت أنه   )3(
شرب حاجَته وكفايَته.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3615( )3652( - ومسلم يف صحيحه   )4(
اًل ومخَتَصًرا- فالمطول أخرجه يف كتاب الزهد والرقائق - باب يف  -يف موضعي��ن، مطوَّ
حديث الهجرة - رقم الحديث )2009( )75( - والمختَصر أخرجه يف كتاب األشربة 

- باب جواز شرب اللبن - رقم الحديث )2009( )90(.
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  قال: جاءنا ُرُسُل كفار قريش، يجعلون يف رسول اهلل 
ويف أب��ي بك��ر ديَة ُكلِّ واحد منهم��ا، لمن قتلهما، أو أَس��َرهما)1(، فبينا أنا 
جالس يف مجلس من مجالس قومي بني ُمْدلج، أقبل رجل منهم حتى قام 
علينا، فقال: يا ُسراقُة، إين رأيُت آنًفا أسِوَدًة)2( بالساحل، إين ُأراها محمًدا 

وأصحاَبه!

ق��ال س��راقة : فعرفُت أنه��م هم، فقل��ت: إنهم ليس��وا بهم، 
ولكن رأيت فالًنا وفالًنا انطلَقا آنًفا)3(، قال: ثم لبثُت يف المجلس س��اعة، 
حت��ى قمُت، فدخلُت بيتي، فأم��رُت جاريتي أن ُتخرَِج لي فرس��ي، وهي 
، وأخذُت ُرمحي، فخرجُت به من َظْهر  من وراء َأَكَمٍة)4(، فتحبس��ها عليَّ
م��ح حتى أتيُت  البي��ت، فخطط��ُت برمحي األرض، وخفض��ُت عاليَة الرُّ
ُب بي، حتى رأيُت أسِوَدَتهما، فلما دنوُت  فرس��ي فركِْبُتها، فرفعُتها)5( ُتَقرِّ
منهم حيث ُيس��ِمُعهم الصوت، َعَثَرت بي فرسي، فخَرْرُت عنها، فقمُت، 

قدر الدية: مئة ناقة، كما يف رواية ابن إسحاق يف السيرة )103/2(.  )1(
أسِوَدًة: أي: أشخاًصا. انظر: النهاية )377/2(.    )2(

َية لنفسه، كما يف رواية ابن إسحاق  قلت: يف إنكار سراقة  ما يدل على أنه أراد الدِّ  )3(
ه على قري��ش، فآُخَذ المائَة  يف الس��يرة )103/2(، ق��ال : وكنُت أرج��و أن أردَّ

الناقِة.
األََكَم��ة: التَّ��لُّ الصغير، أو هو الموضع الذي هو أش��د ارتفاًعا مما حوله. انظر: لس��ان   )4(

العرب )173/1(.
ويف رواية ابن إسحاق يف السيرة )103/2(: ثم أمرُت بفرسي، فُقيِّد لي إلى بطن الوادي.

قال الحافظ يف الفتح )651/7(: أي: أسرعُت بها السير.  )5(
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فأهَوْيُت بيدي إلى كنانتي)1(، فاس��تخَرْجُت منها األزالم)2(، فاستقسمُت 
هم أم ال؟ بها: أُضرُّ

هم، فركبُت فرسي، وعصيُت األزالم،  فخرج الذي أكره: أن ال أُضرَّ
ُب بي، حتى إذا دنوُت منهم َعَثَرت بي فرسي، فخررُت عنها،  فرفعُتها ُتَقرِّ
فُقمُت، فأهويُت بيدي إلى كنانتي، فأخرجُت األزالم، فاستقس��مُت بها، 
هم، فعصي��ُت األزالم، وركبُت فرس��ي،  فخرج ال��ذي أك��ره: أن ال أُضرَّ
فرفعُته��ا ُتق��رب بي، حتى إذا س��معُت قراءة النب��ي ، وهو ال 
يلتفُت، وأبو بكر ُيكثِر االلتفات، س��اخت)3( يدا فرس��ي يف األرض حتى 
كَبَتين)4(، فخررُت عنها، فزَجْرُتها)5(، فنَهَضت، فلم تَكْد ُتخرج  بلغت الرُّ

هام. انظر: النهاية )265/1(. الكِنانة: هي التي ُيجَعل فيها السِّ  )1(
َلم: واحدة األزالم، وهي الِقَداح التي كانت يف الجاهلية عليها مكتوب: األمر  َلم والزَّ الزُّ  )2(
والنهي، افعل، وال تفَعْل، كان الرجل منهم يضعها يف وعاء له، فإذا أراد س��فًرا أو زواًجا 
ا، أدخل يده فأخرج منها زَلًما، فإن خرج األمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي  أو أمًرا مهمًّ

كف عنه ولم يفعله. انظر: النهاية )281/2(. 
ساخت: أي: غاصت. انظر: النهاية )374/2(.  )3(

يف رواي��ة أخرى يف صحيح البخ��اري - رقم الحديث )3615( - ومس��لم يف صحيحه   )4(
- رق��م الحدي��ث )2009( عن أبي بك��ر الصديق ، قال: فدعا عليه رس��ول اهلل 

، فارتَطَمت به فرسه إلى بطنها –ُأَرى- يف َجَلٍد من األرض.
فارتطمت: أي: ساخت قوائمها. انظر: النهاية )212/2(.

َجَلد من األرض: أي: ُصْلبة. انظر: النهاية )275/1(.
زجرها: حثها. انظر: النهاية )268/2(.  )5(
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يديه��ا، فلما اس��توت قائمة إذا أِلََثرِ يديها ُعثاٌن)1( س��اطع يف الس��ماء مثل 
هم، فناديُتهما  الدخان، فاستقسمُت باألزالم، فخرج الذي أكره: أن ال أُضرَّ
باألمان، فوقفا، فركبُت فرس��ي حتى جئتهم، فوقع يف نفسي -حين لقيُت 
م��ن الحب��س عنهم- أنه س��يظهر أمر رس��ول اهلل ، فقلُت له: 
َيَة، وأخَبْرُتهم من أخبار َس��َفرِهم، وما يريد  إنَّ قوَم��ك قد جعلوا فيك الدِّ
الن��اس بهم، وعرْضُت عليهم ال��زاد والمتاع، فلم َيْرَزُؤوين)2( ش��يًئا، ولم 
يس��ألوين إال أن: أْخ��ِف َعنَّا، فس��ألته أن يكتب لي كتاب موادع��ٍة آَمُن به، 
فأم��ر عامر بن ُفهيرة، فكتب لي يف رقعة من أديم)3(، ثم مضى رس��ول اهلل 

.)4(


ويف حدي��ث أنس  يف صحيح البخاري، قال: قال رس��ول اهلل 
َل النهار   لُس��راقة: »ال تتُرَكنَّ أحًدا َيلَح��ُق بنا«، قال: فكان أوَّ

جاهًدا على نبي اهلل ، وكان آخر النهار َمْسَلحًة له!)5(.

َخان من غير نار. الُعَثان: جاء تفسيره يف الحديث: الدُّ  )1(
يف رواية اإلمام البخاري: فلم َيْرَزآين.  )2(

أي: لم يسأالين، ولم يأخذا مني شيًئا. انظر: النهاية )199/2(.  
األديم: الِجْلد. انظر: لسان العرب )96/1(.  )3(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3906( - واإلمام أحمد يف المس��ند -   )4(
رق��م الحديث )17591( - وأخرجه من طريق الب��راء به عازب : البخاري يف 

صحيحه - رقم الحديث )2615( - ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2009(. 
قال السندي يف شرحه للمسند )385/7(: َمْسلحة له -بفتح الميم- أي: حافًظا له من العدو.  )5(

والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3911(.
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 L  قصة األعرابي وإسالمه  J
روى الحاكم يف المستدرك بسند صحيح عن قيس بن النعمان، قال: 
وا بعبٍد َيرعى غنًما،  لما انطلق النبي  وأبو بكر مستخفين، مرُّ
فاستس��قاه م��ن اللبن، فقال: ما عندي ش��اٌة ُتحَلب غير أن هاهن��ا َعناًقا)1( 
َل الش��تاء، وق��د أخرجت)2(، وما بقي لها لب��ن، فقال: ادُع بها،  َحَملت أوَّ
فدع��ا به��ا، فاعتقله��ا)3( النبي  ومس��ح َضرعه��ا، ودعا حتى 
أنزلت، قال: وجاء أبو بكر بِمْحَجن)4(، فحلب فس��قى أبا بكر، ثم حلب 
فس��قى الراعي، ثم حلب فش��رب، فقال الراعي: باهلل َمن أنت؟! فواهلل ما 
رأي��ُت مثلك قط! قال رس��ول اهلل : »أَوُتراك تكُتُم عليَّ حتى 
أخبَِرك؟« قال: نعم. قال رسول اهلل : »فإين محمد رسول اهلل«. 
 : فق��ال: أنت ال��ذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال رس��ول اهلل

الَعناق: هي األنثى من أوالد الَمْعز ما لم يتمَّ له سنة. انظر: النهاية )281/3(.  )1(
أخرجت: ولدت ولدها ناِقَص الَخْلق. انظر: النهاية )13/2(.  )2(

اعتقل الشاة: هو أن يضع ِرْجلها بين ساقه وفخده، ثم يحلبها. انظر: النهاية )255/3(.  )3(
أصل الَحجن: اعوجاج الشيء. انظر: لسان العرب )68/3(.  )4(

ويظهر أن أبا بكر  جاء بحجر أو خش��ب ُمنقِع��ر -يعني: ذات قعر، أي: ُعمق- 
فحلب فيها.

ووقع يف مسند اإلمام أحمد - رقم الحديث )4412( بسند حسن - يف قصة ابن مسعود 
  وأب��و بكر، قال: ثم أت��اه أبو بكر  لم��ا مر عليه رس��ول اهلل 

بصخرة منقعرة، فاحتلب فيها، فشرب.
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»إنهم ليقولون ذلك«، قال: فأش��هد أنك نبي، وأشهد أن ما جئَت به حق، 
 : وأنه ال يفعل ما فعلَت إال نبي، وأنا متَّبُِعك، فقال رسول اهلل

»إنك لن تستطيع ذلك يوَمك، فإذا بلغك أين قد ظهرُت فْأتِنا«)1(.

***
 L  على أم َمْعَبد اخُلزاعيَّة  مرور الرسول  J

روى الحاكم يف المستدرك والبغوي يف شرح السنة بسند حسن، عن 
 : صاحب رس��ول اهلل  هش��ام بن ُحبيش ب��ن خويلد
أن رس��ول اهلل  خرج من مكة مهاج��ًرا إلى المدينة، وأبو بكر 
ومولى أبي بكر؛ عامر بن ُفهيرة، ودليلهما الليثي عبد اهلل بن ُأريِقط، مروا 
على خيم��ِة أم َمْعَبد الخزاعي��ة، وكانت امرأًة َبْرزًة)2( َجْل��َدة)3(، تحتبي)4( 
بِفناء)5( الخيمة، ثم تس��قي وُتطِعم، فس��ألوها لحًما وتمًرا ليش��تروا منها، 
فل��م ُيصيبوا عندها ش��يًئا من ذلك، وكان القوم ُمرملين)6( ُمس��نِتين، فنظر 

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4319(.    )1(
، وهي مع ذلك عفيفة  ُيق��ال: ام��رأة َبْرزة: إذا كانت َكْهلة ال تحتجب احتجاب الش��وابِّ  )2(
ثهم، من الب��روز، وهو الظه��ور والخروج. انظ��ر: النهاية  عاقل��ة تجل��س للن��اس وُتحدِّ

.)118/1(
َجْلَدة: أي: قوية يف نفسها وجسمها. انظر: النهاية )275/1(.  )3(

ه  االحتب��اء: هو أن يُضمَّ اإلنس��ان رجليه إل��ى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويش��دَّ  )4(
عليها، وقد يكون االحتباء باليدين ِعَوَض الثوب. انظر: النهاية )324/1(.

الِفناء -بكسر الفاء- هو المتَسع أمام الدار. انظر: النهاية )428/3(.  )5(
ُمرِملين: أي: َنِفد زادهم. انظر: النهاية )240/2(.    )6(
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رسول اهلل  إلى ش��اة يف كِْسر)1( الخيمة، فقال: »ما هذه الشاة 
َفها الَجه��ُد )2( عن الغنم، فقال رس��ول اهلل  ي��ا أم َمْعَب��د؟« قالت: ش��اة َخلَّ
: »هل بها من لبن؟« قالت: هي أجَهُد من ذلك. قال رس��ول 
اهلل : »أتأذني��ن لي أن أحلبها؟« قال��ت: بأبي وأمي، إن رأيَت 
بها َحْلًبا فاحُلْبها، فدعا بها رس��ول اهلل  فمس��ح بيده ضرعها 
ت،  ت فاجترَّ ت)3( عليه ودرَّ ى اهلل تعالى، ودعا لها يف ش��اتها، فتفاجَّ وَس��مَّ
ا)6( حتى عاله البهاء)7(، ثم  ْهَط)5(، فحل��ب فيه ثجًّ فدع��ا بإناء ُيربُِض)4( الرَّ
س��قاها حتى َرِوَيت، وس��قى أصحابه حتى َرُووا حتى أراُضوا)8( وشرب 
آخرهم، ثم حلب فيه الثانية على َبْدٍء)9(، حتى مأل اإلناء، ثم غادره عندها، 

ثم بايعها وارتحلوا عنها)10(.

الكِسر: الجانب. انظر: النهاية )149/4(.  )1(
الَجهد -بفتح الجيم- أي: المشقة. انظر: النهاية )308/1(.  )2(

: المبالغة يف تفريج ما بين الرجلين. انظر: النهاية )270/3(. التفاجُّ  )3(
ُيربض: أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على األرض. انظر: النهاية )169/2(.   )4(

الرهط من الرجال: ما دون العشرة. انظر: النهاية )257/2(.  )5(
أي: لبنًا سائالً كثيًرا. انظر: النهاية )202/1(.  )6(

أراد بهاء اللبن، وهو بريق رغوته. انظر: النهاية )166/1(.  )7(
أراضوا: أي شربوا حتى رُووا. انظر: النهاية )42/1(.  )8(

َبْدٍء: أي: بعد ابتداء بال مكث. انظر: المعجم الوسيط )42/1(.  )9(
أخرجه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحديث )4320( - والبغوي يف ش��رح الس��نة -   )10(
قه الش��يخ ش��عيب األرنؤوط: حديث حسن قوي،  رقم الحديث )3704( - وقال محقِّ
وأورد قص��ة أم َمْعَب��د: الحافظ ابن كثي��ر يف البداية والنهاي��ة )204/3( وقال: وقصتها 
= مشهورة مروية من طرق يُشدُّ بعضها بعًضا.     
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 L  وصاحبه إىل ُقباء  وصول الرسول  J
روى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن عروة بن الزبير، قال: وس��مع 
المسلمون بالمدينة َمخَرج رسول اهلل  من مكة، فكانوا َيغُدون 
ة)1( فينتظرونه، حتى يُردَّهم حر الظهي��رة، فانقلبوا)2(  كلَّ غ��داة إلى الَح��رَّ
يوًم��ا بعدما أطالوا انتظارهم، فلما َأَووا إلى بيوتهم أوىف)3( رجل من يهود 
  عل��ى ُأُطٍم)4( م��ن آطامهم ألمرٍ ينظر إليه، فَبُصَر برس��ول اهلل
��راُب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى  وأصحابه ُمَبيَِّضيَن يزول بهم السَّ
كم)6( الذي تنتظرون؛ فثار المسلمون  صوته: يا معشر العرب)5(، هذا َجدُّ

= قل��ت: ذكر الحاف��ظ البيهقي يف دالئل النب��وة )491/2 - 492( يف َمعرِض حديثه عن 
هج��رة النب��ي  قصة ش��بيهة بقصة أم َمْعَب��د، ثم قال: وهذه القص��ة وإن كانت 
تنقص عما روينا يف قصة أم َمْعَبد ويزيد يف بعضها، فهي قريبة منها، وُيشبه أن يكونا واحدة.           
وذكرها الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )206/3( وعزاها للبيهقي يف دالئل النبوة، 

ن إسنادها. وحسَّ
ة: هي أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. انظر: النهاية )351/1(.   الَحرَّ  )1(

االنقالب: الرجوع. انظر: النهاية )85/4(.  )2(
أوىف: طلع إلى مكان عاٍل، فأشرف منه. انظر: لسان العرب )359/15(.  )3(

اأُلُطم: هو الحصن. انظر: النهاية )57/1(.  )4(
يف رواية ابن إسحاق يف السيرة )106/2(: يا بني َقيلة.  )5(

ة الكبرى  قال الحافظ يف الفتح )654/7(: َقْيلة -بفتح القاف وس��كون الياء- هي الَجدَّ
لألنصار، والدة األوس والخزرج، وهي َقيلة بنت كاهل.

كم -بفتح الجيم- أي: حظُّكم، وصاحب دولتكم  قال الحافظ يف الفتح )654/7(: َجدُّ  )6(
عونه. الذي تتوقَّ



188 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

ة، فعدل بهم ذاَت  وا رسول اهلل  بظهر الَحرَّ إلى الس��الح، فتلقَّ
اليمين حتى نزل بهم يف بني عمرو بن عوف، وذلك يوم االثنين من ش��هر 
  ربي��ع األول)1(، فق��ام أب��و بكر للن��اس، وجلس رس��ول اهلل
  صامًتا، فَطِفق)2( َمن جاء من األنصار ممن لم َيَر رس��ول اهلل
ُيَحيِّي أبا بكر، حتى أصابت الش��مُس رس��ول اهلل ، فأقبل أبو 
بك��ر حتى َظلََّل علي��ه بردائه، فعرف النَّاُس رس��وَل اهلل  عند 
ذلك، فلبث رس��ول اهلل  يف بني عمرو بن عوف بضع عش��رة 
��س على التقوى)4(، وصلى فيه رسول  ��س المسجد الذي ُأسِّ ليلة)3(، وأسَّ

.)5(
 اهلل

***
قال الحافظ يف الفتح )655/7(: هذا هو المعتمد، وَشذَّ َمن قال يوم الجمعة.  )1(

ويف رواية ابن إس��حاق يف الس��يرة )105/2(: الثنتي عش��رة ليلة خلت من ش��هر ربيع 
األول يوم االثنين.

طفق: جعل. انظر: لسان العرب )174/8(.  )2(
يف رواية ابن إس��حاق يف الس��يرة )108/2(: فأقام رس��ول اهلل  بقباء يف بني   )3(
��س  عم��رو بن ع��وف يوم االثنين، وي��وم الثالثاء، وي��وم األربعاء، ويوم الخميس، وأسَّ

مسجده، وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك.  
هو مسجد ُقباء.  )4(

قال الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )223/3(: فكان هذا المسجد أول مسجد ُبني 
يف اإلسالم بالمدينة، بل أول مسجد ُجِعَل لعموم الناس يف هذه الِملَّة.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3906( - والحاكم يف المستدرك - رقم   )5(
الحديث )4323( - وابن إسحاق يف السيرة )106/2(. 
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 L  بناء مسجد قباء وفضله  J
وبنى رس��ول اهلل  خالل إقامته يف ُقباء: مسجد ُقباء، وهو 

أول مس��جد ُبني يف اإلسالم لجماعة المس��لمين، وقال اهلل فيه: )ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍ ڌ ڌ ڎ()1(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح: وه��و يف التحقيق أول مس��جد صل��ى النبي 
 في��ه بأصحاب��ه جماع��ًة ظاهًرا، وأول مس��جد ُبن��ي لجماعة 

المسلمين)2(.

وكان رسول اهلل  يزور مسجد قباء بعدما أقام يف المدينة، 
وُيصلي فيه، فروى الش��يخان يف صحيحيهما -واللفظ لمس��لم- عن ابن 
عمر ، قال: كان رس��ول اهلل  يأتي مس��جد ُقباء راكًبا 

وماشًيا، فُيصلي فيه ركعتين)3(.

سورة التوبة - اآلية )108(.  )1(
ق��ال الحافظ يف الفتح )656/8(: الجمهور على أن المراد به مس��جد قباء، وهو ظاهر 

اآلية.  
انظر: فتح الباري )656/7(.  )2(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1194( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(
الحديث )1399( )516(.
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ويف لف��ظ آخر يف الصحيحين عن اب��ن عمر ، قال: كان النبي 
 يأتي مسجد ُقباء كلَّ سبت ماشًيا وراكًبا)1(.

وروى الحاكم يف المستدرك بسند صحيح عن ابن عمر ، قال: 
كان رسول اهلل  ُيكثر االختالف)2( إلى ُقباء ماشًيا وراكًبا)3(.

وروى اب��ن ماجه والحاكم -واللفظ للحاك��م- عن عبد اهلل بن عمر 
، قال: دخل رسول اهلل  مسجد بني عمرو بن عوف، 
وهو مس��جد ُقباء، ُيصلي في��ه، فدخل عليه رجال من األنصار ُيس��لِّمون 

عليه)4(.

* وأم��ا ما جاء يف فضل الصالة يف مس��جد قب��اء، فروى اإلمام أحمد 
يف مس��نده، وابن ماجه، بس��ند حس��ن -واللفظ البن ماجه- عن سهل بن 
ُحنيف ، قال: قال رس��ول اهلل : »َمن تطهر يف بيته، ثم 

ى فيه صالة، كان له كأجر ُعْمرة«)5(. أتى مسجد قباء، فصلَّ

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1193( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1399( )521(. 

د. انظر: المعجم الوسيط )251/1(. اختلف إلى المكان: تَردَّ  )2(
أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )1813(.   )3(

أخرج��ه ابن ماجه يف س��ننه - رقم الحديث )1017( - والحاكم يف المس��تدرك - رقم   )4(
الحديث )4324(.

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )15981( - وابن ماجه يف سننه - رقم   )5(
الحديث )1412(. 
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L  من ُقباء ودخوله املدينة  ارحتال رسول اهلل  J
فلما كان يوم الجمعة ركب رسول اهلل  راحلته، وأردف 
خلف��ه أب��ا بكر الصدي��ق  وأرخ��ى لراحلت��ه الزمام حت��ى دخلت 
المدينة النبوية يف جو مش��حون بالفرح والسرور، ولم َتَزل ناقة رسول اهلل 
 س��ائرة به وبأبي بكر  حتى إذا أتت دار بني مالك بن 
ار -وهو موضع المسجد النبوي اليوم- َبَركت، وذلك يف بني النجار  النجَّ

. أمام دار أبي أيوب األنصاري

روى اإلمام البخاري واإلم��ام أحمد -واللفظ ألحمد- عن أنس بن 
مالك  قال: ثم َبَعث رسول اهلل  إلى األنصار فجاؤوا 
نبيَّ اهلل ، فس��لَّموا عليهما)1(، وقالوا: اركَب��ا آمنيِن مطاَعيِن، 
وا حولهما بالسالح،  قال: فركب رس��ول اهلل  وأبو بكر وَحفُّ
فقيل يف المدينة: جاء نبي اهلل، فاستشرفوا)2( نبي اهلل  ينظرون 
إليه، ويقولون: جاء نبي اهلل ، فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب 
دار أبي أيوب ... فقال رس��ول اهلل : »أيُّ بيوت أهلنا 
أق��رب؟« فق��ال أبو أيوب : أنا يا نبيَّ اهلل، ه��ذه داري، وهذا بابي، 

  . وأبي بكر الصديق  على رسول اهلل  )1(
استشرفوا: أي خرجوا إليه. انظر: النهاية )414/2(.  )2(
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فق��ال رس��ول اهلل : »فانَطِلْق فَهيِّْئ لنا َمِقي��اًل«)1(، فذهب فهيََّأ 
لهم��ا مقياًل، ثم جاء، فقال: يا نبي اهلل، قد هي��أُت لكما َمِقياًل، فقوما على 

بركة اهلل فِقيال)2(.

وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه عن ع��روة بن الزبي��ر، قال: ثم 
ركب راحلته، فس��ار يمشي معه الناس، حتى بركت عند مسجد الرسول 
 بالمدينة، وهو ُيصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان 
ِمْرَبًدا)3( للتمر لُس��هيل وَس��هل؛ غالميِن يتيميِن يف ِحجر أس��َعَد بِن ُزرارة 
، فقال رس��ول اهلل  حين َبَركت به راحلته: »هذا -إن 

شاء اهلل- الَمنِزل«)4(.

وروى اإلم��ام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن أب��ي بكر الصديق 
، ق��ال: ومض��ى رس��ول اهلل ، وأن��ا معه حت��ى قدمنا 
المدين��ة، فتلقاه الناس، فخرج��وا يف الطريق وعلى األجاجير)5(: فاش��َتدَّ 

قال الحافظ يف الفتح )666/7(: أي: مكاًنا تقع فيه القيلولة، والقيلولة هي االس��تراحة   )1(
نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم.

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3911( - واإلمام أحمد يف مسنده   )2(
- رقم الحديث )13205(.

)3(  الِمْرَب��د -بكس��ر المي��م- ه��و المكان ال��ذي ُيجعل في��ه التمر لينش��ف. انظ��ر: النهاية 
.)168/2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3906(.  )4(
األجاجير: يعني السطوح. انظر: النهاية )30/1(.    )5(
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  الَخَدم والصبيان يف الطريق يقولون: اهلل أكبر، جاء رسول اهلل
 : جاء محمد، وتنازع القوم أيُّهم ينزل عليه، فقال رس��ول اهلل

ِلب؛ أُلكِرَمهم بذلك«)1(. »أنِزُل الليلَة على بني النجار؛ أخواِل عبد الُمطَّ

ق��ال الحافظ ابن كثي��ر: فهذه منقبة عظيمة ألبي أي��وب خالد بن زيد 
؛ حي��ث ن��زل يف داره رس��ول اهلل ، وكذل��ك نزول��ه 
 يف دار بن��ي النج��ار، واختيار اهلل له ذل��ك منقبة عظيمة، وقد 
كان يف المدين��ة ُدوٌر كثيرة تبلغ تس��ًعا، ُكلُّ دار َمَحلَّة مس��تقلَّة بمس��اكنها 
ونخيلها وزروعها وأهلها، كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا يف محلتهم، 
وهي كالقرى المتالصقة، فاختار اهلل لرس��وله  دار بني مالك 

بن النجار)2(.

***
 L  قة J  كانت املدينة ُقًرى ُمَفرَّ

كان��ت المدين��ة النبوية قبل قدوم النبي  عب��ارة عن ُقًرى 
متفرقة، وكل َفخذ من األنصار مع بعضهم البعض.

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )3( - وأخرج منه: أنزل الليلة على بني   )1(
النجار... إلخ: اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2009(.  

انظر: البداية والنهاية )216/3(.   )2(
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��ْر)2(، وإنما كانت ُقًرى  ق��ال اإلمام الذهبي: كان��ت يثرب)1( لم ُتمصَّ
مفرق��ة: بن��و مالك بن النجار يف قرية، وهي مث��ل الَمَحلَّة)3(، وهي دار بني 
ار«)4(، وكانت بنو  فالن، كما يف الحديث، »خير ُدور األنصار دار بني النجَّ
َعِديِّ بن النجار لهم دار، وبنو مازن بن النجار كذلك، وبنو سالم كذلك، 
وبنو س��اعدة كذلك، وبن��و الحارث بن الخزرج كذل��ك، وبنو عمرو بن 
عوف كذلك، وبنو عبد األش��هل كذلك، وس��ائر بطون األنصار كذلك، 

قال النبي : »ويف كل ُدور األنصاِر َخير«)5(.

***
 L  فضائل املدينة النبوية  J

ق��ال الحافظ ابن كثير: َش��ُرَفت المدين��ة بهجرته  إليها، 
وص��ارت كهًفا ألولي��اء اهلل وعب��اده الصالحي��ن، وَمعِقاًل وِحصنً��ا منيًعا 

ا )6(. للمسلمين، ودار هًدى للعاَلمين، واألحاديث يف فضلها كثيرة جدًّ

يثرب: هي المدينة النبوية، وكان هذا اسَمها يف الجاهلية.    )1(
َرها: بناها. انظر: المعجم الوسيط )873/2(.  َمصَّ  )2(

الَمَحلَّة: منزل القوم. انظر: لسان العرب )296/3(.  )3(
أخ��رج هذا الحدي��ث: البخ��اري يف صحيحه - رق��م الحديث )3789( - ومس��لم يف   )4(

صحيحه - رقم الحديث )2511( )117(.
أخ��رج هذا الحدي��ث: البخ��اري يف صحيحه - رق��م الحديث )3789( - ومس��لم يف   )5(

صحيحه - رقم الحديث )2511( )117(.
وانظر: كالم اإلمام الذهبي يف السيرة النبوية )286/1(.

انظر: البداية والنهاية )218/3(.  )6(
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وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا ع��ن أبي هري��رة ، قال: إن 
رس��ول اهلل  قال: إن اإليم��ان َلَيْأِرُز)1( إلى المدين��ة كما َتأِرُز 

الَحيَُّة إلى ُجْحرِها)2(.

***
L  بناء املسجد النبوي  J

أول عم��ل قام ب��ه رس��ول اهلل  بعد اس��تقراره يف المدينة 
النبوية هو بناء المسجد النبوي؛ فروى الشيخان يف صحيحيهما عن أنس 
بن مالك ، قال: ثم إنه أمر)3( ببناء المس��جد، فأرس��ل إلى مأل بني 
ار ثاِمنوين  النج��ار، فجاؤوا، فقال رس��ول اهلل : »يا بن��ي النجَّ

حائَِطكم)4( هذا«، فقالوا: ال واهللِ، ال نطُلُب َثَمنَه إالَّ إلى اهلل تعالى)5(.

قال الحافظ يف الفتح )580/4(: َيْأِرُز -بفتح أوله، وس��كون الهمزة، وكس��ر الراء وقد   )1(
ُتضم، بعدها زاي.

وقال ابن األثير يف النهاية )41/1(: يأِرُز، أي: ينَضمُّ إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1876( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )147(.  
 . يعني: الرسول  )3(

الحائط: هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائٌط، وهو الجدار. انظر: النهاية )444/1(.   )4(
م أنه كان ِمْربًدا، فلعله كان أواًل حائًطا، ثم خرب  ق��ال الحافظ يف الفتح )683/7(: تقدَّ

فصار ِمْربًدا.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3932( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(

الحديث )524( )9(.  
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َبير: َبَركت)1(  ويف رواي��ة أخرى يف صحيح البخاري، قال ُعروة بن الزُّ
عند مسجد الرس��ول  بالمدينة، وهو ُيصلي فيه يومئذ رجال 
من المسلمين، وكان ِمْرَبًدا للتمر لُسَهيل وسهل؛ غالمين يتيمين يف حجر 
أس��عد ب��ن زرارة ، فقال رس��ول اهلل  حي��ن بركت به 
  راحلت��ه: »ه��ذا -إن ش��اء اهلل- المنزل«، ثم دعا رس��وُل اهلل
الغالمين، فس��اومهما بالِمْرَبد ليتخذه مس��جًدا، فق��اال: ال، بل َنَهُبه لك يا 
رس��ول اهلل ، فأبى رسول اهلل  أن يقبله منهما هبًة 

حتى ابتاعه)2( منهما، ثم بناه َمسِجًدا)3(.

ثم شرع)4( رسوُل اهلل  وأصحابه  يف بناء المسجد 
النبوي؛ فروى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح ع��ن أنس بن مالك 
ار، وكان  ، قال: كان موِضُع مس��جد النبي  لبني النجَّ
  فيه نخل وَحْرث وقبور من قبور الجاهلية... فأمر رسول اهلل

بالنخل َفُقطَِع، وبالحرث فُأفِسد، وبالقبور َفنُبَِشت)5(.

ويف صحيح البخاري ومس��لم عن أنس ب��ن مالك ، قال: أمر 

. يعني: ناقة الرسول  )1(
ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب )557/1(.  )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3906(.  )3(
شرع فالن يف كذا: إذا أخذ فيه. انظر: لسان العرب )87/7(.  )4(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )12242(.  )5(
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َيت،  رسول اهلل  بقبور المشركين َفنُبِشت، وبالِخَرِب)1( فُسوِّ
وا النخل قبلة المسجد، وجعلوا ِعضاَدَتيه)2( حجارًة،  وبالنخل فُقطَِع، فصفُّ
  وجعل��وا ينقل��ون ذاك الصخر وهم يرتِجزون، ورس��ول اهلل

معهم)3(، يقولون:

��ه ال خي��َر إالَّ خي��ُر اآلِخَرْه الله��مَّ إنَّ
ف��ان��ُص��رِ األن��ص��اَر وال��ُم��ه��اِج��َرْه)4(

وُبنِي المس��جد النبوي يف أبس��ط صورة؛ فقد روى اإلمام البخاري يف 
صحيح��ه ع��ن نافع أن عبد اهلل بن عمر  أخبره: أن المس��جد كان 
بِن)5( وَسقُفه الجريد، وُعُمُده  على عهد رس��ول اهلل  مبنيًّا باللَّ

َخَشب النخل)6(.

الِخَرب -بكس��ر الخ��اء، وفتح الراء- ه��و الموضع المحروث للزراع��ة. انظر: النهاية   )1(
 .)18/2(

ِعضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله. انظر: لسان العرب   )2(
 .)254/9(

يف رواي��ة أخ��رى يف صحيح البخاري - رقم الحدي��ث )3906( - قال عروة بن الزبير:   )3(
بَِن يف ُبنيانِه.  وَطِفَق رسول اهلل  ينقل معهم اللَّ

أخرج��ه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )428( )3932( - ومس��لم يف صحيحه   )4(
- رقم الحديث )524( )9(.

بُِن -بفتح الالم، وكسر الباء- هو الطوب المعمول  قال الحافظ يف الفتح )658/7(: اللَّ  )5(
من الطين.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )446(.   )6(
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 L   بناء ُحُجرات أزواج النيب  J
وبنى رس��ول اهلل  حول مسجده الشريف ُحَجًرا؛ لتكون 
مس��اِكَن له وألهل��ه، وكانت يف أبس��ط صورة؛ فكان لَس��ودة بن��ت َزْمعة 
 بي��ت، وآَخُر لعائش��ة ؛ ألن رس��ول اهلل  لم 

يكن تزوج يف ذلك الوقت غيَرهما.

روى اإلم��ام البخ��اري يف األدب المفرد بس��ند صحيح ع��ن داود بن 
قيس، قال: رأيت الُحُجرات من جريد النخل، َمغش��يًّا من خارج بُمسوح 
��ْعر)1(، وأظنُّ َعْرض البيت من باب الُحجرة إلى باب البيت نحًوا من  الشَّ
س��تِّ أو س��بِع أذُرع، وَأحِزُر البيت الداخل عشر أذُرع، وأظن ُسْمَكه بين 
الثم��ان والس��بع نحو ذل��ك، ووقفت عند باب عائش��ة، فإذا هو مس��تقبِل 

المغرِب)2(.

وروى اإلمام البخاري يف األدب المفرد بس��ند صحيح عن محمد بن 
هالل، أنه رأى ُحَجر أزواج النبي  من جريد مس��تور بُمسوح 
��ْعر، فسألته عن بيت عائش��ة؟ فقال: كان بابه من ِوجهة الشام، فقلت:  الشَّ
ِمصراًعا كان أو ِمصراعين؟ قال: كان باًبا واحًدا. قلت: من أي شيء كان؟ 

عر. انظر: لسان العرب  عر: جمع ِمْسح -بكسر الميم-، وهو الكِساء من الشَّ ُمسوح الشَّ  )1(
 .)101/13(

أخرجه البخاري يف األدب المفرد - رقم الحديث )451(.  )2(
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قال: من َعْرَعر)1( أو ساج)2(.

***
L  املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار  J

 ، بين المهاجرين واألنصار  ثم آخى رسول اهلل
وُعِق��َدت المؤاخاة يف دار أنس بن مالك ؛ فقد روى الش��يخان يف 
صحيحيهما واإلمام أحمد يف مسنده -واللفظ ألحمد- عن أنس بن مالك 
 قال: حالف رسول اهلل  بين المهاجرين واألنصار يف 

دارنا. قال سفيان: كأنه يقول: آخى)3(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفتح: كان ابت��داء المؤاخاة أوائَِل قدوم رس��ول اهلل 
 المدينة، واس��تمر ُيجددها بحسب َمن يدخل يف اإلسالم أو 

يحضر إلى المدينة)4(.

وق��ال اإلمام اب��ن القيم: آخى بينه��م على المواس��اة، ويتوارثون بعد 

نَْوَبر. انظر: المعجم الوسيط )595/2(. الَعْرَعر: جنس أشجار الصَّ  )1(
اج: خشب ُيجَلب من الهند، واحدتها: ساجة. انظر: لسان العرب )419/6(.  )2(  السَّ

والخبر أخرجه اإلمام البخاري يف األدب المفرد - رقم الحديث )776(.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2294( )7340( - ومسلم يف صحيحه   )3(
- رقم الحديث )2529( )204( )205( - واإلمام أحمد يف المس��ند - رقم الحديث 

.)12089(
انظر: فتح الباري )690/7(.   )4(
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 : الم��وت دون ذوي األرح��ام إل��ى حيِن وقعة ب��ْدر، فلما أن��زل اهلل
)ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى()1(، ردَّ الت��وارث على 

ِحِم دون َعْقد األُُخوة)2(. الرَّ

ام  بير ب��ن العوَّ وروى الحاك��م يف المس��تدرك بس��ند حس��ن ع��ن الزُّ
، قال: فين��ا نزلت هذه اآلية: )ۅ ۉ ۉ ې ې(، 
ق��ال: كان رس��ول اهلل  ق��د آخى بي��ن رجل م��ن المهاجرين 
ا نتوارث لو هلك كعٌب)3(، وليس له َمن  ورجل من األنصار، فلم أشكَّ أنَّ
َيرُِث��ه، فظننُت أين أِرُثه، ولو هلكُت كذل��ك يرُِثني، حتى نَزَلت هذه اآلية: 

)ۅ ۉ ۉ ې ې()4(.

 ، وروى الحاكم يف المس��تدرك بسند صحيح عن ابن عباس
ق��ال: إنم��ا كان المهاج��رون يتوارث��ون دون األع��راب، فنزلت، )ۅ 

ۉ ۉ ې ې()5(.

ويف لفظ آخر يف ُس��نن أبي داود بس��ند حس��ن عن��ه  قال: كان 
الرجل ُيحالُِف الرجل، ليس بينهما َنَس��ب، فيرُث أحدهما اآلخر، فنََسخ 

سورة األنفال - آية )75(.    )1(
انظر: زاد المعاد )77/3(.  )2(

  . هو كعب بن مالك األنصاري  )3(
أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )8204(.  )4(
أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )8200(.  )5(
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ذلك األنفاُل؛ فقال تعالى: )ۅ ۉ ۉ ې ې()1(.

***
L  )2(تشريع األذان  J

الش��يخان يف  الهج��رة)3(، روى  م��ن  الس��نة األول��ى  ُش��ِرَع األذان يف 
صحيحيهم��ا عن اب��ن عمر ، ق��ال: كان المس��لمون حي��ن قدموا 
المدين��ة يجتمعون فيتحيَّن��ون)4( الصالَة؛ ليس ُيناَدى له��ا)5(، فتكلموا يوًما 
يف ذل��ك، فقال بعضه��م: اتَِّخذوا ناقوًس��ا)6( مثَل ناق��وس النصارى، وقال 
بعضهم: بل ُبوًقا)7( مثَل ُبوق اليهود، فقال عمر : أَواَل تبعثون رجاًل 

أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )2921(.  )1(
األذان لغًة: اإلعالم. انظر: لسان العرب )105/1(.  )2(

قال اهلل تعالى يف سورة التوبة، آية )3(: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(.
وشرًعا: هو اإلعالم بوقت الصالة بألفاظ مخصوصة. انظر: النهاية )37/1(.

وق��ال اإلم��ام القرطبي يف تفس��يره )244/7(: قوله جل وع��ز: )ٱ ٻ ٻ ٻ(، 
ليس لألذان ذكٌر يف القرآن إال يف هذه الس��ورة، أما ما جاء يف سورة الجمعة فمخصوص 

بالجمعة، وهو يف هذه السورة عام لجميع الصلوات.
قال الحافظ يف الفتح )278/2(: الراجح أن ذلك كان يف السنة األولى للهجرة.   )3(

قال الس��ندي يف ش��رحه للمس��ند )270/4(: من الحي��ن، بمعنى: الوق��ت، والمعنى:   )4(
رون حينها يف أنفسهم؛ ليأتوا إليها فيه. يجتمعون للصالة، فُيَقدِّ

يف رواية اإلمام مسلم: بها.   )5(
الناقوس: هي خش��بة طويلة ُتضَرب بخش��بة أصغر منها، والنصارى ُيْعِلمون بها أوقاَت   )6(

صالتهم. انظر: النهاية )92/5(.  
فة ُينفخ فيها. انظر: المعجم الوسيط )77/1(. الُبوُق: أداة ُمَجوَّ  )7(
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ُينادي بالصالة)1(؟

فقال رسول اهلل : »يا بالل، ُقْم فناِد بالصالة«)2(.

ويف لف��ظ آخ��ر يف الصحيحي��ن عن أن��س ، أنه ق��ال: لما َكُثر 
الناس ذكروا أن ُيعِلموا وقت الصالة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ُيوُروا)3( 

ناًرا أو َيضرِبوا ناقوًسا)4(.

وروى أبو داود يف سننه بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس عن ُعمومة 
ل��ه من األنصار، قال: اهتمَّ النبي  للصالة، كيف يجمع الناَس 
لها؟ فقيل له: انِصْب راي��ة عند حضور الصالة، فإذا رأوها آذن)5( بعُضهم 

بعًضا، فلم ُيعِجْبه ذلك)6(.

قال الحافظ يف الفتح )282/2(: الظاهر أن إش��ارة عمر  بإرس��ال رجل ُينادي   )1(
للص��الة كانت َعِقَب المش��اورة فيما يفعلونه، وأنَّ رؤي��ا عبد اهلل بن زيد  كانت 

بعد ذلك. واهلل أعلم.
وقال الس��ندي يف ش��رحه للمس��ند )271/4(: ُحِمَل الن��داء هاهنا على نح��و: الصالَة 
جاِمع��ًة، ال على األذان المعه��ود؛ ألن ظاهر الحديث أن عم��ر  قال ذلك وقت 

المذاكرة، واألذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا. 
أخرج��ه البخ��اري يف صحيح��ه - رقم الحدي��ث )604( -ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )377(. 
ُيوروا: يعني ُيوقدوا. انظر: لسان العرب )282/15(.  )3(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )606( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )378( )3(.

آذن: أعَلَم. انظر: لسان العرب )106/1(.    )5(
أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )498(.  )6(
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L )1(
 رؤيا عبد اهلل بن زيد  J

روى اإلمام أحمد يف مسنده، وأبو داود، وابن ماجه -واللفظ ألحمد- 
بس��ند حس��ن عن عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه ، قال: لما أجمع)2( 
رس��ول اهلل  أن َيض��رَب بالنَّاق��وس، يجمع للص��الة النَّاَس، 
وهو ل��ه كارٌه؛ لموافقة النصارى، طاف بي من اللي��ل طائٌف)3( وأنا نائم، 
رج��ٌل عليه ثوبان أخضران، ويف يده ناقوس يحمل��ه، فقلت له: يا عبداهلل 
أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصالة. قال: أفال 
أدلُّ��ك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى، قال: تقول: اهلل أكبر اهلل أكبر، اهلل 
أكب��ر اهلل أكبر، أش��هد أْن ال إله إال اهلل، أش��هد أْن ال إله إال اهلل، أش��هد أن 
محمًدا رس��ول اهلل، أش��هد أن محمًدا رس��ول اهلل، َحيَّ على الصالة َحيَّ 
عل��ى الصالة، َحيَّ على الفالح َحيَّ على الفالح، اهلل أكبر اهلل أكبر، ال إله 
إال اهلل. ثم اس��تأخر غير بعيد، فقال: ثم تق��ول إذا أقمَت الصالة: اهلل أكبر 
اهلل أكبر، أش��هد أْن ال إله إال اهلل، أش��هد أن محمًدا رس��ول اهلل، َحيَّ على 

قال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )620/1(: عبد اهلل بن زيد األنصاري   )1(
: ه��و الذي ُأِرَي األذاَن، وكانت ُرؤياه يف الس��نة األولى من الهجرة، بعد أن بنى 

رسول اهلل  مسجده. 
َأجمع: عزم. انظر: لسان العرب )358/2(.  )2(

ويف رواية ابن ماجه: َهمَّ
هو الخيال الذي يراه النائم. انظر: النهاية )139/3(.  )3(
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الص��الة، َحيَّ عل��ى الفالح، قد قامِت الصالُة قد قام��ِت الصالة، اهلل أكبر 
  اهلل أكبر، ال إله إال اهلل. قال: فلما أصبحُت أتيُت رس��ول اهلل
فأخبرته بما رأيت، فقال رسول اهلل: إن هذه لرؤيا حق إن شاء اهلل، ثم أمر 

بالتأذين، فكان بالل مولى أبي بكر ُيؤذِّن بذلك.

ويف رواي��ة اب��ن ماجه، قال رس��ول اهلل  لعب��د اهلل بن زيد 
: »فاخرج مع بالل إلى المس��جد، فأْلِقها علي��ه، وْلُيناِد بالٌل؛ فإنه 
أن��دى صوًتا من��ك«)1(، قال: فخرج��ُت مع بالل إلى المس��جد، فجعلُت 
ُألقيها عليه وهو ُينادي بها، فس��مع عمر ب��ن الَخطَّاب  بالصوت، 

فخرج، فقال: يا رسول اهلل، واهلل لقد رأيُت مثل الذي رأى.

زاد أبو داود، فقال رسول اهلل : »فلله الحمُد!«)2(.

***

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )67/4(: وأما السبب يف تخصيص بالل   )1(
 بالن��داء واإلع��الم؛ فألنه أندى صوًت��ا، فقيل معناه: أرفع صوًت��ا، وقيل أطيب، 
فُيؤخ��ذ منه: اس��تحباب كون الم��ؤذن رفيَع الص��وت وَحَس��نَه، وهذا متََّف��ق عليه، قال 
أصحابنا: فلو وجدنا مؤذًنا حَس��ن الصوت يطلب على أذانه رزًقا، وآخر يتبرع باألذان، 

هما ُيرزق َحَسن الصوت. لكنه غير حسن الصوت، فأيُّما ُيؤخذ؟ فيه وجهان: أصحُّ
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )16477( )16478( - وأبو داود يف   )2(

سننه - رقم الحديث )499( - وابن ماجه يف سننه - رقم الحديث )706(.  
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L  ببناء املساجد يف القرى  أْمُر رسول اهلل  J
روى اإلمام الترمذي، وأبو داود بسند صحيح عن عائشة ، قالت: 

ور، وأن ُتنظَّف وُتطيَّب. أمر رسول اهلل  ببناء المساجد يف الدُّ

ور، يعني  قال اإلمام الترمذي: قال سفيان: قوله: ببناء المساجد يف الدُّ
القبائل)1(.

وقال اإلمام الذهبي: الدار هي القرية، ودار بني عوف هي ُقباء، فوقع 
ار، وكانت قرية صغيرة)2(.  بناء مسجده  يف بني مالك بن النجَّ

ثه  ن حدَّ وروى اإلمام أحمد يف مسنده بسند حسن عن عروة بن الزبير َعمَّ
  قال: كان رس��ول اهلل  م��ن أصحاب رس��ول اهلل

َرها)3(. يأمرنا أن نصنع المساجد يف ُدورنا، وأن ُنصِلَح صنعَتها وُنَطهِّ

قال الس��ندي: قوله: وأن نصلح صنعتها: باإلح��كام، وَصْرف المال 
الحالل، ال بالتزيين)4(.

قلُت: وكان األمر بذلك يف السنة األولى للهجرة.

أخرج��ه اإلم��ام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )600( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )1(
حه.  الحديث )455( - وأورده الحافظ يف الفتح )455/1( وصحَّ

انظر: السيرة النبوية لإلمام الذهبي )286/1(.    )2(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )23146(.  )3(

انظر: شرح السندي للمسند )382/13(.  )4(
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L  الصحيفة وموادعة)1( اليهود  كتابة النيب  J
قال ابن إس��حاق: كتب رسول اهلل  كتاًبا بين المهاجرين 
هم على دينه��م وأموالهم،  واألنص��ار، واَدَع في��ه يه��وَد وعاهده��م، وأقرَّ

وشرط لهم، واشترط عليهم)2(.

وقال اإلمام ابن القيم: ووادع رسول اهلل  َمن بالمدينة من 
اليهود، وكتب بينه وبينهم كتاًبا)3(.

وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل ، قال: 
كتب النبي  على كل بطن)4( ُعُقوَله)5(.

قلت: ذكر ابن إس��حاق بنود هذه الصحيفة، وه��ي وإن كان ال َيثُبت 
ق بنودها. إسنادها)6(، فإنه ثبت يف أحداث السيرة النبوية ما ُيصدِّ

***
أي: صالحهم وس��المهم على ترك الح��رب واألذى، وحقيقة الموادعة: المتاركة، أي:   )1(

َيَدُع كل واحد منها ما هو فيه. انظر: النهاية )146/5(.  
)2(  انظر: سيرة ابن هشام )115/2 - 118(.

)3(  انظر: زاد المعاد )79/3(.
البطن: هو ما دون القبيلة وفوق الفخذ. انظر: النهاية )137/1(.    )4(

َيات. انظر: النهاية )252/3(. الُعُقول: هي الدِّ  )5(
ذكرها ابن إسحاق يف السيرة )115/2 - 118( بدون إسناد.  )6(
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L  املغازي)1( النبوية  J
فلما استقرَّ رسول اهلل  بالمدينة، وأيَّده اهلل بنصره وبعباده 
المؤمنين، وَألَّ��ف بين قلوبهم بعد العداوة واإلَح��ِن)2( التي كانت بينهم، 
فمنَعْته أنصار اهلل وكتيبة اإلس��الم من األس��ود واألحمر، وبذلوا نفوسهم 
موا محبت��ه على محبة اآلب��اء واألبن��اء واألزواج، وكان أولى  دون��ه، وقدَّ
روا لهم  بهم من أنفس��هم؛ َرَمْتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وَشمَّ
عن س��اق الع��داوة والمحاربة، وصاحوا بهم م��ن كل جانب، واهلل تعالى 
يأمره��م بالصبر والعفو والصفح، حتى قويت الش��وكة، واش��تد الَجناح، 

فَأِذن له��م حينئذ يف القتال، ولم يفرضه عليه��م، فقال تعالى: )ٱ ٻ 
ف��رض  ث��م  ڀ()3(،  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
عليه��م القتال بعد ذل��ك لمن قاتله��م دون َمن لم ُيقاتله��م، فقال تعالى: 

  قال الحافظ يف الفتح )3/8(: المراد بالمغازي هنا: ما وقع من قصد النبي  )1(
��اَر بنفس��ه، أو بجي��ش من ِقَبل��ه، وَقْصُدهم أعم م��ن أن يكون إل��ى بالدهم، أو إلى  الكفَّ

األماكن التي حلُّوها، حتى دخل مثل ُأُحد والخندق.
وقال ش��يخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج الس��نة )117/8(: وبالجملة مغازي رسول اهلل 
 -ال س��يما غ��زوات القتال- معروفة مش��هورة مضبوطة متوات��رة عند أهل 
��َير ونحو  العل��م بأحواله، مذك��ورة يف كتب الحديث والفقه والتفس��ير والمغازي والسِّ

ذلك. 
اإِلَحن: الحقد يف الصدر. انظر: لسان العرب )83/1(.   )2(

سورة الحج - آية )39(.  )3(
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)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ()1(، ث��م فرض عليهم قتال المش��ركين 
ًم��ا، ثم مأذوًنا فيه، ثم مأموًرا ب��ه لمن بدأهم بالقتال، ثم  ��ًة، وكان ُمحرَّ كافَّ
ا َفْرَض عين على أحد القولين، أو َفْرض  مأموًرا به لجميع المش��ركين، إمَّ

كفاية على المشهور)2(.

وروى الحاكم يف المستدرك بسند حسن عن ابن عباس ، قال: 
 ، وأصحاًب��ا له أتوا النبي  إن عب��د الرحمن بن عوف

فقالوا: يا نبي اهلل، كنا يف عز ونحن مشركون، فلما آمنَّا صرنا أذلَّة!

فقال رسول اهلل : »إين ُأمرُت بالعفو؛ فال ُتقاتلوا القوم«، 
له إلى المدينة أمره بالقتال)3(. فلما َحوَّ

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده والترمذي يف جامعه بسند صحيح عن 
اب��ن عباس  قال: لما ُأخ��رج النبي  من مكة، قال أبو 

، فأنزل اهلل: )ٱ ٻ ٻ  بكر : أخرجوا نبيَّه��م! َلَيهِلُكنَّ
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ()4(.

فقال أبو بكر : لقد علمُت أنه سيكون قتال)5(.

سورة البقرة - آية )190(.  )1(
انظر: زاد المعاد )84/3 - 86(.    )2(

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )2408(.    )3(
سورة الحج - آية )39(.  )4(

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )1865( - والترمذي يف جامعه - رقم   )5(
الحديث )3444( - وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
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L  )1(َسِريَّة ِسيِف البحِر  J
بعث رس��ول اهلل  سرية ِسيِف البحر يف رمضان من السنة 
األولى للهجرة على رأس س��بعة أشهر من ُمهاَجِره، وكانت بقيادة حمزة 
ب��ن عبد المطل��ب ، ومعه ثالثون راكًبا م��ن المهاجرين)2(، وعقد 
له رس��ول اهلل  لواًء أبي��ض، والهدف اعتراض ِعير)3( لقريش 
قادمة من الش��ام، وفيها أبو جهل بن هشام يف ثالثمائة رجل، فبلغوا ِسيَف 
البحر، فالتقوا واصطفوا للقتال، فمش��ى مجدي بن عمرو الُجَهني، وكان 

حليًفا للفريقين جميًعا، حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا)4(.

***
L  ِلب إىل رابغ J  َسِريَّة ُعَبيدة بن احلارث بن امُلطَّ

ِلب يف  ث��م بعث رس��ول اهلل  ُعَبيدة ب��ن الحارث ب��ن الُمطَّ
ستين رجاًل من المهاجرين إلى بطن رابغ، وذلك يف شوال على رأس ثمانية 
  وعقد له رسول اهلل ، أشهر من ُمهاَجرِ رسول اهلل

ِسيف البحر-بكسر السين-: ساِحُله. انظر: النهاية )390/2(.  )1(
ق��ال ابن س��عد يف طبقاته )1/2(: لم َيبَعْث رس��ول اهلل  أح��ًدا من األنصار   )2(

مبعًثا حتى غزا بدًرا، وذلك أنهم شرطوا له أنهم يمنعونه يف دارهم، وهذا الثَّْبُت عندنا.
الِعير: اإلبل بأحمالها. انظر: النهاية )297/3(.    )3(

انظر: سيرة ابن هشام )207/2(، الطبقات الكبرى البن سعد )2-1/2(.  )4(
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راية بيضاء، حملها ِمس��َطح بن ُأثاثة ، فلقي أبا س��فيان بن حرب يف 
مائَتْي رجل، على بطن رابغ؛ على عشرة أميال من الُجْحفِة، فلم يكن بينهم 
قتال، وإنما كانت مناوش��ة)1(، فرمى س��عد بن أب��ي وقاص  يومئذ 

َل سهم ُرمي به يف اإلسالم، ثم انصرف الفريقان)2(. بسهم، فكان أوَّ

وروى اإلم��ام البخاري عن س��عد بن أبي وق��اص ، قال: إين 
ألول العرب رمى بسهم يف سبيل اهلل)3(.

***
L )4(ار J  َسِريَّة سعد بن أبي وقَّاص على اخَلرَّ

ثم بعث رس��ول اهلل  س��عد بن أبي وق��اص  إلى 
ار، وذلك يف ذي الَقعدة على رأس تس��عة أش��هر من ُمهاَجر رس��ول  الخرَّ
 ، وعق��د له لواًء أبيَض، حمله الِمقداد بن عمرو ، اهلل
وبعث معه عشرين)5( رجاًل من المهاجرين؛ ليعترض ِعيًرا لقريش، وَعِهد 

المناوشة يف القتال: تداين الفريقين، وأْخذ بعضهم بعًضا. انظر: النهاية )112/5(.   )1(
انظر: سيرة ابن هشام )203/2( - الطبقات الكبرى البن سعد )252/1(.  )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3728(.  )3(
ار -بفت��ح الخاء وتش��ديد الراء األول��ى-: موضع ُق��رب الُجْحفة. انظ��ر: النهاية  الَخ��رَّ  )4(

.)21/2(
هذا ما ذكره ابن س��عد يف طبقاته )252/1( - وذكر ابن إس��حاق يف السيرة )212/2(   )5(

أنهم كانوا ثمانية رهط، فاهلل أعلم. 
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ار، فخرجوا على أقدامهم  إليه رس��ول اهلل  أن ال يجاِوَز الخرَّ
َيكُمنون)1( بالنهار ويس��يرون بالليل، حتى َصبَّحوا المكان، فوجدوا الِعير 

قد مرت باألمس، فانصرفوا إلى المدينة، ولم َيْلَقوا كيًدا)2(.

***

َكَمن: اختفى. انظر: لسان العرب )160/12(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )212/2( - الطبقات الكبرى البن سعد )252/1(.  )2(
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السنة الثانية للهجرة

L  )1(غزوة األبواء أو َودَّان  J
. وهي أول غزوة يغزوها رسول اهلل

 : ُل ما غزا النبي قال اإلمام البخاري: وقال ابن إسحاق: أوَّ
األبواء، ثم ُبواط، ثم الُعَشيرة)2(.

وكان��ت يف َصَف��ر عل��ى رأس اثن��ي عش��ر ش��هًرا م��ن َمق��َدم النب��ي 
 المدين��َة، وَحَمل لواءه حمزة بن عب��د المطلب، وكان لواًء 
أبيَض، واستخلف على المدينة سعد بن ُعبادة ، وخرج رسول اهلل 
 يف س��بعين رجاًل من المهاجرين لي��س فيهم أنصاري، حتى 

بلغ األبواء، يعترض ِعيًرا لقريش، فلم َيْلَق كيًدا.

ووادع رس��وُل اهلل  يف ه��ذه الغ��زوة َمْخش��يَّ ب��ن عمرو 
مري -وكان َس��يَِّد بني َضْم��رة يف زمانه- على أن ال يغزوا بني ضمرة  الضَّ
ا، وكتب بينه وبينهم  وال يغ��زوه وُيكثِّروا عليه جمًعا، وال ُيعينوا عليه عدوًّ

ان: مكان��ان متقاربان بينهما س��تة أميال أو  ق��ال الحاف��ظ يف الفتح )4/8(: األب��واء وودَّ  )1(
ان. ثمانية؛ ولهذا وقع يف حديث الصعب بن َجثَّامة، قال: وهو باألبواء أو ودَّ

حديث الصعب بن جثَّامة  أخرجه: البخاري يف صحيحه رقم الحديث )1825( 
- ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1193( )50(. 

علَّقه اإلمام البخاري يف صحيحه - كتاب المغازي - باب غزوة الُعشيرة، أو الُعَسيرة.  )2(
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كتاًبا، وكانت َغيبته  يف هذه الغزوة خمس عشرة ليلة)1(.

***
L  )2( غزوة ُبَواط  J

وه��ي الغزوة الثانية لرس��ول اهلل ، وكان��ت يف ربيع األول 
على رأس ثالثة عشر شهًرا من ُمهاَجرِه، وحمل لواءه سعُد بن أبي وقاص 
)3(، وخرج رسول 

 واستخلف على المدينة َسْعَد بَن معاذ ،
اهلل  يف مائتين م��ن أصحابه المهاجرين يعترض ِعيًرا لقريش، 
فيها: ُأَميَّة بن َخَلف الُجَمحي)4( ومائة رجل من قريش، وألفان وخمسمائة 
بعير، فبلغ ُبواًطا من ناحية َرْضوى)5(، فلم َيْلَق كيًدا ورجع إلى المدينة)6(.

***

انظر: سيرة ابن هشام )203/2(، الطبقات الكبرى البن سعد )252/2(.    )1(
قال الحافظ يف الفتح )4/8(: بواط: بفتح الباء، وقد ُتضم، وتخفيف الواو: هو جبل من   )2(

جبال ُجهينة بقرب ينبع.
هذا ما ذكره ابن س��عد يف طبقاته )253/2( - وذكر ابن هش��ام يف الس��يرة )210/2(:   )3(

السائب بن عثمان بن مظعون ، فاهلل أعلم. 
ُقتَِل هذا الرجل كافًرا يف غزوة بدر الكبرى.  )4(

َرْضوى -بفتح الراء وس��كون الضاد-: جبل مش��هور عظيم بينبع. انظر: معجم البلدان   )5(
.)409/4(

انظر: سيرة ابن هشام )210/2( - الطبقات الكبرى البن سعد )253/2(.  )6(
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L  )1(غزوة الُعَشرية  J
وهي الغ��زوة الثالثة)2( لرس��ول اهلل ، وكانت يف ُجمادى 
اآلخرة على رأس س��تة عش��ر ش��هًرا من ُمهاَج��رِه ، وحمل 
لواءه حمزة بن عبد المطلب ، وكان لواًء أبيَض، واستخلف على 
المدينة أبا س��لمة بن عبد األس��د المخزومي ، وخرج رس��ول اهلل 
 يف خمسين ومائة، وُيقال: يف مائتين من المهاجرين، ولم ُيْكرِه 
أح��ًدا على الخروج، وخرجوا على ثالثين بعي��ًرا َيعَتِقبونها)3(، يعترضون 
  ِعي��ًرا لقري��ش ذاهبًة إل��ى الش��ام، وكان قد جاء رس��وَل اهلل

قال ابن األثير يف النهاية )217/3(: الُعشيرة: موضع من بطن ينبع.  )1(
اها  ووقع يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3949( عن زيد بن أرقم  أنه َسمَّ

بلفظ: الُعَسيرة أو الُعشير، فذكر شعبة ذلك لقتادة، فقال قتادة: الُعَشيرة.
َير، وهو الصواب. قال الحافظ يف الفتح )6/8(: وقول قتادة هو الذي اتفق عليه أهل السِّ
قل��ت: وكونها الغزوة الثالثة للنبي  ال ُيع��اِرض ما وقع يف صحيح البخاري   )2(
- رقم الحديث )3949( - ومس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )1254( عن زيد بن 

أرقم  أنه ُسئِل: ما أول غزوة غزاها رسول اهلل ؟
فقال : ذاُت الُعسير أو الُعشير.

ألنَّ م��راده : الغزوة األولى التي ش��ارك ه��و معه ، وُيؤيِّ��د ذلك ما رواه 
اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )19282( بسند صحيح عن أبي إسحاق، قال: 

سألُت زيد بن أرقم : كم غزا النبي ؟
قال: تسع عشرة، وغزوُت معه سبع عشرة، وسبقني بغزاتين.  

اعتقب فالًنا من الركوب: أي: نزلُت فَركِب. انظر: لسان العرب )304/9(.  )3(
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  الخبُر بخروجها من مكة فيها أموال قريش، فبلغ رس��وُل اهلل
الُعشيرة، فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام، وهذه العير هي التي خرج 
يف طلبها رسول اهلل  حين رجعت من الشام، وهي التي وعده 

وكة، وذلك يف غزوة بدٍر الُكبرى)1(. اهلل إيَّاها، أو المقاتلة وذات الشَّ

***
L  غزوة َسَفَوان)2( أو بدر األوىل  J

لم ُيِقْم رس��وُل اهلل  بالمدينة حين قدم من غزوة الُعشيرة 
إال ليالَي، ال تبلغ العشرة، حتى أغار ُكرز بن جابر الِفهري)3( على َسْرح)4( 
المدين��ة، فاس��تاقه، فخرج رس��ول اهلل  يف س��بعين رجاًل من 
أصحابه المهاجرين، وحمل لواءه علي بن أبي طالب ، وكان لواًء 
أبيَض، واس��تخلف على المدينة زيد بن حارثة ، فطلبه رسول اهلل 
 حتى بلغ وادًيا ُيقال له: َسَفَوان من ناحية بدر، وفاته ُكرز بن 

جابر الفهري فلم يلحقه، ورجع رسول اهلل  إلى المدينة)5(.

انظر: سيرة ابن هشام )210/2( - الطبقات الكبرى البن سعد )253/2(.  )1(
َسَفَوان -بفتح السين والفاء-: واد من ناحية بدر. انظر: النهاية )338/2(.   )2(

ثم أسلم ُكرز بن جابر  َبْعُد، وَحُسن إسالمه.  )3(
��ْرح -بفتح السين، وس��كون الراء-: هي اإلبل والمواشي التي َتْسَرح للرعي. انظر:  السَّ  )4(

النهاية )322/2(.
انظر: سيرة ابن هشام )213/2( - والطبقات الكبرى البن سعد )253/2(.    )5(
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L  )1(إىل خنلة  َسِريَّة عبد اهلل بن جحش  J
  عبد اهلل بن جحش األسدي  ثم بعث رسوُل اهلل
إل��ى نخل��ة، وبعث مع��ه ثمانية)2( م��ن المهاجرين، ليس فيه��م أنصاري، 
وذلك يف رجب على رأس سبعة عشر شهًرا من الهجرة، فكانوا كلُّ اثنين 
يعتقب��ان بعيًرا، وكتب له رس��ول اهلل  كتاًبا، وأمره أن ال ينظر 
فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه، فيمضي لما أمره به، وال َيستْكرِه أحًدا 

من أصحابه. 

مضى عبد اهلل بن جحش  وبعد مس��يرة يومين، فتح الكتاب، 
ف��إذا في��ه: »إذا نظ��رَت يف كتابي ه��ذا، فاْمِض حت��ى تنزل نخل��ة بين مكة 

د)3( بها ُقَريًشا، وَتْعَلم لنا من أخبارهم«. والطائف، فترصَّ

فق��ال : س��مًعا وطاع��ة، ث��م أخبر أصحاب��ه بذل��ك، وبأنه ال 
يس��تكرههم، فمن أحب الش��هادة فلينهض، وَمن كره الم��وت فليرجع، 

ا أنا فناهض، فمَضوا كلُّهم. وأمَّ

َنْخل��ة: ه��و موض��ع بالحجاز قري��ب من مكة، في��ه نخ��ل وزرع. انظر: معج��م البلدان   )1(
.)381/8(

هذه رواية ابن إسحاق يف السيرة )213/2( - وعند ابن سعد يف طبقاته )253/2(: اثنا   )2(
عشر.

د: الترقب. انظر: لسان العرب )223/5(. الترصُّ  )3(
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فلما كان يف أثناء الطريق أضلَّ سعُد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان 
 بعي��ًرا لهما كان��ا يعتقبان��ه، فتخلَّفا يف طلبه، وأكم��ل عبد اهلل بن 
ت ب��ه عير لقريش  جح��ش  وبقي��ة أصحابه حتى ن��زل نخلة، فَمرَّ
تحمل زبيًب��ا وُأدًما وتجارة، وفيها عمرو ب��ن الحضرمي، وعثمان ونوفل 
ابن��ا عب��د اهلل بن المغيرة، والحكم بن كيس��ان مولى هش��ام ب��ن المغيرة، 
فتش��اور المس��لمون، وقالوا: نحن يف آخر يوم ِمن رجب الش��هر الحرام، 
فإن قاتلناهم انتهكنا الش��هر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الَحَرم، ثم 
أجمعوا على مالقاتهم، فرمى واقد بن عبد اهلل التميمي  عمَرو بن 
الحضرمي بس��هٍم فقتله، وَشدَّ المس��لمون عليهم، فأَسروا عثمان بن عبد 

اهلل، والحكم بن كيسان، وأفَلت نوفل بن عبد اهلل.

ثم َقِدموا بالِعير واألسيرين إلى المدينة، وقد عزلوا من ذلك الُخُمس، 
ار يف اإلسالم،  ُل ُخُمس يف اإلسالم، وأول قتيل من الُكفَّ فكان يف هذه الَسرِيَّة: أوَّ
ُل أسيرين يف اإلسالم، فلما وصلوا إلى المدينة أنكر عليهم رسوُل اهلل  وأوَّ
 ما فعلوا، وقد كانوا  مجتهدين فيما صنعوا، فُسِقَط 
ذلك يف أيدي القوم ، وظنوا أنهم قد هلكوا، واشتد تعنُّت قريش 
ٌد الش��هر الحرام؛ فأنزل اهلل تعالى:   وإنكارهم ذلك، وقالوا: قد َأحلَّ محمَّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے()1(.

قال الحافظ ابن كثير: يقول س��بحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ؛ 
ألن القت��ال يف الش��هر الح��رام كبي��ر عن��د اهلل، إال أن م��ا أنتم علي��ه -أيها 
المش��ركون- م��ن الصد عن س��بيل اهلل، والكف��ر به وبالمس��جد الحرام، 
وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام يف الحقيقة أكبُر 

عند اهلل من القتال يف الشهر الحرام)2(.

***

سورة البقرة، آية )217(.  )1(
انظر: الفصول يف سيرة الرسول، ص )88(.  )2(

��رية: أبو يعلى يف مس��نده - رقم الحديث )1534( - والطحاوي  وأخرج قصة هذه السَّ
يف ش��رح مش��كل اآلثار - رقم الحديث )4880( )4881( - وابن إس��حاق يف السيرة 
)213/2( - وأورد ُطُرَق��ه الحاف��ظ يف الفت��ح )209/1( وختم قول��ه: فبمجموع هذه 

الطرق يكون صحيًحا.
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L  )1(حتويل القبلة  J
َل��ت القبلة من بيت الَمقِدس إلى المس��جد الحرام يف النصف من  ُحوِّ

ش��عبان من الس��نة الثانية للهجرة )2(، فأنزل اهلل: )ڱ ڱ ں ں ڻ 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې()3(.

وروى اإلمام البخاري ومس��لم يف صحيحيهم��ا عن البراء بن عازب 
، قال: صلينا مع رس��ول اهلل  نحو بيت الَمقِدس ستة 

عشر شهًرا أو سبعة عشر شهًرا، ثم ُصرِْفنا نحو الكعبة)4(.

وروى الحاكم يف المستدرك بسند حسن عن ابن عباس ، قال: 
ق��ال ابن س��يد الناس يف عي��ون األث��ر - ص )264(: اتفق العلماء عل��ى أن صالة النبي   )1(
 بالمدينة كانت إل��ى بيت الَمقِدس، وأن تحويل القبلة إلى الكعبة كان بها، 
واختلفوا كم أقام النبي  ُيصلي إلى بيت المقدس بعد ُمقامه المدينة؟ ويف أي 

صالة كان التحويل؟ ويف صالته عليه الصالة والسالم قبل ذلك بمكة كيف كانت؟  
ق��ال الحاف��ظ يف الفتح )134/1(: كان تحويل القبلة يف نصف ش��هر رجب من الس��نة   )2(

الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور. 
سورة البقرة - اآلية )144(.  )3(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4492( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )525( )12(.
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ُل ما ُنِس��خ من الق��رآن -فيما ُذكِر لنا- ش��أُن القبلة؛ قال اهلل: )گ گ  أوَّ
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(، فاس��تقبل رس��ول 

اهلل  فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، فقال: )ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(، يعنون بيت المقدس، 

فنس��خها وصرف��ه اهلل إلى البيت العتيق، فق��ال: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ()1(.

ق��ال اإلمام اب��ن القيم يف قوله تعال��ى: )ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ(، قال: ُيفيد األمَر باس��تقبالها يف أي موضع استقر فيه، وهو تعالى 

م مبدَأه، فمن حيث َخَرج  لم ُيقيِّد الخ��روج بغاية، بل أطلق غايته كما عمَّ
إلى أي َمخَرج كان؛ من صالة، أو غزو، أو حج، أو غير ذلك؛ فهو مأمور 
ة، ويف أي بقعة كانوا يف األرض، فهو  باس��تقبال المسجد الحرام هو واألمَّ
مأم��ور هو واألمة باس��تقباله؛ فتناولت اآليتان أحوال األم��ة كلها يف مبدإِ 
ِلهم من حيث خرجوا، ويف غايته إلى حيث انتَهوا، ويف حال استقرارهم  َتنقُّ
حيث ما كانوا، فأفاد ذلك عموم األمر باالستقبال يف األحوال الثالثة التي 

ال ينفكُّ منها العبد )2(.

ر الباري تعالى األمر بالتوجه إلى البيت  ��هيلي: كرَّ * وقال اإلمام السُّ

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )2097(.  )1(
انظر: بدائع الفوائد )1602/4 - 1603(.    )2(
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الح��رام يف ثالث آيات؛ ألن المنكرين لتحوي��ل القبلة كانوا ثالثة أصناف 
من الناس:

اليهود؛ ألنهم ال يقولون بالنَّْسخ يف أصل مذهبهم.- 1

يب والنفاق، اشتد إنكارهم له؛ ألنه كان أول نسخ نزل.- 2 وأهل الرَّ

وكفار قريش؛ ألنهم قالوا: َنِدم محمد على فراق ديننا، فسيرجع - 3
إليه كما رجع إلى قبلتنا)1(.

***
L  َفْرُض صيام رمضان  J

ُفِرَض صيام ش��هر رمضان يف الس��نة الثانية للهجرة، وتويف رس��ول اهلل 
 وقد صام تسعة رَمضانات؛ قال اهلل تعالى: )ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ()2(.

وكان من َهدِي رس��ول اهلل  يف ش��هر رمضان اإلكثار من 
أن��واع العبادات، وكان جبريل ُيداِرُس��ه القرآن يف رمض��ان، وكان إذا لقيه 
جبريل أجَوَد بالخير من الريح الُمرَس��لة، وكان أج��ود الناس، وأجود ما 
يكون يف رمضان، ُيكثر فيه من الصدقة واإلحسان وتالوة القرآن، والصالة 

كر واالعتكاف )3(. والذِّ
انظر: الروض اأُلُنف )264/2(.  )1(

سورة البقرة - آية )183(.    )2(
انظر: زاد المعاد )37-36/2(   )3(
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ق��ال الحافظ اب��ن كثير: يق��ول اهلل تعالى مخاطًب��ا للمؤمنين من هذه 
األم��ة، وآِمًرا لهم بالصيام، وهو اإلمس��اك عن الطعام والش��راب والِوقاع 
بني��ة خالص��ة هلل ؛ لما فيه م��ن زكاة النفس وطهارته��ا، وتنقيتها من 

األخالط الرديئة واألخالق الرذيلة.)1(

***
L  غزوة َبْدر الكربى  J

وقع��ت غزوة ب��در الكبرى يف صبيحة يوم الجمعة الس��ابَع َعَش��َر من 
رمضان، من السنة الثانية للهجرة)2(.

ق��ال الحافظ ابن عبد البر: كانت أش��َرَف غزواته  وأعَظَمها 
حرمًة عند اهلل وعند رسوله  وعند المسلمين: غزوُة بدر الكبرى؛ 
حيث قت��ل اهللُ صناديَد قريش، وأظهر دينه، وأعزه اهلل من يومئذ، وكانت بدر 
يف الس��نة الثانية من الهجرة لس��بع عش��رة م��ن رمضان صبيحة ي��وم الجمعة، 
وليس يف غزواته  ما يعدل بها يف الفضل، وَيقُرب منها، إال غزوُة 

ضوان، وذلك سنة ستٍّ من الهجرة)3(. الُحديبَية؛ حيث كانت بيعة الرِّ

L  سبب الغزوة  J
بلغ رس��وَل اهلل  أن ِعي��ًرا لقريش ُمقبِلة من الش��ام، على 

انظر: تفسير ابن كثير )497/1(.  )1(
َير.  قال الحافظ ابن كثير يف تفسيره )66/4(: وهو الصحيح عند أهل المغازي والسِّ  )2(

انظر: االستيعاب )145/1(.   )3(
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رأس��ها أبو سفيان صخر بن حرب، يف ثالثين أو أربعين رجاًل من قريش، 
 وفيه��ا أم��وال عظيم��ة، وه��ي الِعير الت��ي خرج رس��ول اهلل 

يف طلبها يف غزوة الُعشيرة حين خرجت من مكة)1(.

***
L  أصحابه للخروج  َنْدب)2( النيب  J

َنَدب رس��ول اهلل  أصحابه إلى الخروج، فقال لهم: »هذه ِعير 
قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها؛ لعل اهلل ُينِفُلكموها«)3(.

وأمر رس��ول اهلل  َمن كان َظْهُره)4( حاضًرا بالنهوض، ولم 
يحتِف��ْل)5( لها احتفااًل بليًغا؛ ألنه خرج مس��رًعا؛ فقد روى اإلمام مس��لم يف 
  قال: بعث رس��ول اهلل ، صحيح��ه عن أنس ب��ن مالك

انظر: سيرة ابن هشام )218/2(.    )1(
ُيقال: ندبته فانتدب: أي بعثته ودعوته فأجاب. انظر: النهاية )29/5(.  )2(

أخرج ذلك ابن إسحاق يف السيرة )219/2( وإسناده صحيح.  )3(
الظَّه��ر: اإلبل الت��ي ُيحَمل عليها وُترَك��ب. انظر: النهاي��ة )152/3( - جامع األصول   )4(

  .)182/8(
يحتفل: أي: يجتمع. انظر: النهاية )393/1(.  )5(
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ُبَسْيَس��ة)1( َعينً��ا)2( ينظر ما صنََعت ِعيُر أبي ُس��فيان، فجاء وما يف البيت أحد 
ثه الحديَث، فخرج رسول اهلل  غيري وغير رسول اهلل ، قال: فحدَّ
 فتكلم، فقال: »إنَّ لنا َطِلبًة)3(، فمن كان َظْهُره حاضًرا فليركب 
معنا«، فجعل رجال يس��تأذنونه يف ظْهرانيهم يف ُعلِو المدينة، فقال: »ال، إالَّ 

َمن كان َظْهُره حاضًرا«، فانطلق رسول اهلل  وأصحابه)4(.

***

ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )39/13(: هكذا هو يف جميع النُّس��خ،   )1(
ُبَسْيَس��ة -بب��اء موحدة مضمومة، وبس��ينين مهملتين مفتوحتين، بينهما ي��اء مثنَّاة تحت 

ساكنة.
ووقع يف سيرة ابن إسحاق )229/2( بلفظ: َبسبس.

قال الحافظ يف اإلصابة )420/1(: َبْسَبَسة بن عمرو: هو بموحدتين مفتوحتين، بينهما 
ًرا، ورواه  مهملة ساكنة، ثم مهملة مفتوحة... وحكى عياض أنه يف مسلم بموحدة ُمَصغَّ
أبو داود ووقع عنده: ُبَسْيَس��ة -بصيغة التصغير-، وكذا ق��ال ابن األثير: إنه رآه يف أصل 

ابن منده، لكن بغير هاء، والصواب األول.
عينًا: أي: جاسوًسا. انظر: النهاية )299/3(.  )2(

ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )40/13(: َطِلَبة -بفتح الطاء، وكس��ر   )3(
الالم- أي: شيًئا نطُلُبه.

أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )1901( - واإلمام أحمد يف مس��نده -   )4(
رقم الحديث )12398( - وأخرجه مختصًرا أبو داود يف سننه - رقم الحديث )2618(.
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L  ٌة من أصحابه J  خروج رسول اهلل  وِعدَّ
خرج رس��ول اهلل  من المدينة يوم الس��بت الثنتي عشرة 
ليلة خلت من ش��هر رمضان)1( على رأس تس��عة عشر شهًرا من ُمهاَجِره، 
واس��تخلف رس��وُل اهلل  ابَن أم مكتوم على الص��الة بالناس 
ْوحاء)2(،  يف المدين��ة، ثم ردَّ أبا ُلبابة بش��ير بن عبد المن��ذر  من الرَّ

واستعمله على المدينة)3(.

خرج مع رس��ول اهلل  م��ن المهاجرين واألنص��ار ثالُثمائة 
وبِضعَة)4( عش��ر رجاًل؛ فقد روى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن البراء بن 
عازب ، قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثالُثمائة وبضعَة َعَشَر)5( 
ِة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه إال مؤمٌن)6(. بِعدَّ

هذا ما ذكره ابن سعد يف طبقاته )254/2( - ولم ُيحدد ابن إسحاق يف السيرة )224/2(   )1(
يوم خروجه ، فقال: وخرج رس��ول اهلل  يف لياٍل مضت من شهر 

رمضان يف أصحابه.
وذكر ابن هشام يف تهذيبه لسيرة ابن إسحاق يوم خروجه ، فقال: لثماِن لياٍل 

خَلْوَن من شهر رمضان.
وحاء: موضع بينه وبين المدينة ستة وثالثون ميالً. انظر: جامع األصول )379/9(.  الرَّ  )2(

انظر: سيرة ابن هشام )224/2(، الطبقات الكبرى البن سعد )254/1(.  )3(
البضع يف العدد: ما بين الثالث إلى التسع. انظر: النهاية )133/1(.  )4(

يف رواية اإلمام الترمذي: وثالثة عشر.  )5(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيح��ه - رق��م الحدي��ث )3959(، والترم��ذي يف جامعه - =  )6( 
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وكان مع المسلمين سبعون بعيًرا يتعاقبون عليها، كل ثالثة على بعير، 
ُتهم ُمش��اة على أقدامهم، وفرس واح��د للمقداد بن عمرو ؛  وعامَّ
فق��د روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند حس��ن عن عبد اهلل بن مس��عود 
، ق��ال: كنا يوم ب��در كلُّ ثالثة على بعير، كان أب��و ُلبابة وعليُّ بن 
أبي طالب زميَلْي رس��وِل اهلل ، قال: وكانت ُعْقبُة رس��ول اهلل 
 : فق��اال: نحن نمش��ي عنك، فقال رس��ول اهلل ، 

»ما أنتما بأقوى مني، وال أنا بأغنى عن األجِر منكما«)1(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن علي بن أبي طالب 
، قال: ما كان فينا فارٌس يوم بدر غيُر الِمقداد)2(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن عبد اهلل بن مسعود 
، قال: لقد شهدُت من المقداد َمْشهًدا أَلَْن أكوَن أنا صاِحَبه أحبُّ 
ا على األرض من ش��يٍء، قال: أتى النبيَّ  وكان رُجاًل  إليَّ ممَّ

= رقم الحديث )1688(.
* قلت: وقع خالف يف عدد َمن ش��هد غزوة بدر الكبرى من المسلمين، وممن تتبَّعهم: 

ابن سيِّد الناس يف كتابه عيون األثر )431/1 - 432(، فقال بعد أن سرد أسماءهم:
فجملة َمن ذكرنا: من الخزرج: مائة وخمس��ة وتس��عون، ومن األوس: أربعة وسبعون، 
ومن المهاجرين: أربعة وتس��عون، فذلك ثالثمائة وثالثة وس��تون، وهذا العدد أكثر من 
ع��دد أه��ل بدر، وإنما جاء ذلك م��ن جهة الخالف يف بعض من ذكرن��ا، وقد تقدم نظير 

ذلك يف أهل الَعَقبة، واهلل أعلم.
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )3901(.   )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )1023(.  )2(
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فارًسا)1(... ثم ذكر موقفه يوم استشار رسوُل اهلل  الناَس.

وقال الحافظ يف اإلصابة والتهذيب: الِمقداد بن عمرو  أسلم 
قديًما، وش��هد بدًرا والَمش��اهد، وكان فارًسا يوم بدر، ولم َيثُبت أنَّه ممن 

َشِهَدها فاِرًسا غيره)2(.

***
L  توزيع الرايات  J

 ، اللواَء إل��ى ُمصَعب بن ُعَمير  دفع رس��وُل اهلل
وراي��ة المهاجرين إلى عل��ي بن أبي طالب ، وراي��ة األنصار إلى 
س��عد ب��ن ُمعاذ ، وجع��ل على الس��اقة)3( قيَس بن أب��ي صعصعَة 

.)4(


***

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )4376(.  )1(
انظر: اإلصابة )160/6( - وتهذيب التهذيب )146/4(.  )2(

الس��اقة: جمع سائق، وهم الذين يس��وقون جيش الغزاة، ويكونون من ورائه يحفظونه.   )3(
انظر: النهاية )381/2(. 

انظر: سيرة ابن هشام )224/2( - الطبقات الكبرى البن سعد )255/1 - 256(.  )4(
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L  طريق املسلمني إىل بدر  J
ْوحاء، فنزل بها، ثم  س��ار رسوُل اهلل  بجيشه حتى بلغ الرَّ
ارتحل وس��ار، فلما َقُرب من الصفراء بعث َبسبس��ة ب��ن عمرو الُجَهني، 
سان أخبار الِعير، ثم ارتحل  وَعِدي بن أبي الزغباء  إلى بدر يتحسَّ

رسول اهلل  حتى بلغ وادَي ِذْفران)1(، فنزل به)2(.

***
L  استنفار أهل مكة وخروجهم  J

  فلم��ا بلغ أبا س��فيان -قائَد الِعي��ر- َمْخَرُج رس��ول اهلل
وَقْص��ُده إياها، اس��تأجر ضمضم بن عمرو الِغفاري إلى مكة مس��تصرًِخا 
لقري��ش بالنفير إلى ِعيرهم؛ ليمنع��وه من محمد  وأصحابه، 
وبل��غ الصري��ُخ أهل مكة، فنهضوا مس��رعين، وأوعب��وا يف الخروج، ولم 
يتخلف من أشرافهم أحٌد سوى أبي لهب، وبعث مكاَنه العاص بن هشام 
ُتهم ألف مقات��ل، ومعهم مائة  ب��ن المغي��رة، كان له علي��ه َدي��ٌن، وكان ِعدَّ

فرس، وجمال كثيرة ال ُيعَرُف َعَدُدها)3(.

ِذْفران -بكسر الذال-: هو واٍد ُقرب وادي الصفراء. انظر: النهاية )149/2(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )226/2(.  )2(

انظر: سيرة ابن هشام )219/2 - 222(.  )3(
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L  خوف ُأَميََّة بن َخَلف من القتل  J
  روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه عن عبد اهلل بن مس��عود
ث عن س��عد بن ُمعاذ ، أنه ق��ال: كان صديًقا ألَُميَّة بن خلف،  َحدَّ
وكان أَميَّة إذا مرَّ بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على 
ُأَميَّة، فلما َقِدَم رس��ول اهلل  المدينَة انطلق سعد معَتِمًرا، فنزل 
على ُأَميَّة بمكة، فقال ألَُميَّة: انُظْر لي ساعَة َخلوة؛ لعلِّي أن أطوف بالبيت، 
فخرج به قريًبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفواَن)1( 
َمن هذا معك؟ فقال: هذا س��عد، فقال له أبو جهل: أال أراك تطوف بمكة 
َباة)2(! وزعمتم أنكم تنصرونهم وُتعينونهم، أما واهلل  آِمنً��ا، وقد آويتم الصُّ
ل��وال أنَّك مع أبي صف��وان ما رَجْعَت إلى أهلك س��الًما، فقال له س��عد، 
ورف��ع صوته عليه: أَما واهلل لئ��ن منعَتني هذا ألمنَعنََّك ما هو أَش��دُّ عليك 
من��ه؛ طريَقك على المدينِة)3(، فقال له ُأَميَُّة: ال ترَفْع صوَتك يا س��عد على 
أبي الحكم؛ َس��يِِّد أهل الوادي، فقال س��عد: َدْعنا عنك يا ُأَمية، فواهلل لقد 
َة، قال:  سمعُت رسول اهلل  يقول: »إنهم قاتُِلوك«)4(، قال: بمكَّ

هي ُكنْيُة أميَّة بن خلف.    )1(
ُيقال: صبأ فالن: إذا خرج من دين إلى دين غيره. انظر: النهاية )3/3(.  )2(

يف رواي��ة أخ��رى يف صحيح البخ��اري - رقم الحدي��ث )3632(: واهلل لئ��ن منعَتني أن   )3(
أطوف بالبيت ألقطَعنَّ متَجَرك بالشام. 

��َير = قال ابن س��يد الن��اس يف عيون األثر )381/1-382(: المش��هور عند أرباب السِّ  )4( 
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ا رجع أمية إلى أهله، قال: يا  ال أدري، ففزع لذلك ُأَميَّة َفَزًعا ش��ديًدا. فلمَّ
أمَّ صفوان، ألم َتَرْي ما قال لي س��عد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن 
، فقلُت له: بمكة؟ قال: ال أدري، فقال أمية:  محم��ًدا أخبرهم أنهم قاتِِل��يَّ
واهلل ال أخ��رج من مكة، فلما كان يوُم بدر اس��تنفر أبو جهل الناس، قال: 
أدِركوا ِعيَركم، فَكرَِه أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، 
ْفَت وأنت س��يد أهل الوادي، تخلَّفوا معك،  إنَّك متى يراك الناس قد تخلَّ
فل��م َيَزْل به أبو جهل حتى قال: أَما إذ غلبَتني، فواهلل ألش��ترَينَّ أجود بعيرٍ 
زيني، فقالت له: يا أبا صفواَن، وقد  بمك��ة، ثم قال ُأَمية: يا أمَّ صف��وان جهِّ
)1(؟! قال: ال، ما أريد أن أجوَز معهم إال  َنِس��يَت ما قال لك أخوك اليثربيُّ
قريًبا، فلما خرج ُأَمية أخذ ال ينزل منزاًل إالَّ َعَقل)2( بعيَره، فلم َيَزل بذلك 

حتى قتله اهلل  ببدٍر)3(!

  ق��ال الحافظ يف الفت��ح: ويف الحديث معج��زات للنبي
ظاهرة، وفيه ما كان عليه س��عد بن مع��اذ  من قوة النفس واليقين، 
وفيه أن شأن العمرة كان قديًما، وأن الصحابة كان مأذوًنا لهم يف االعتمار 

من قبل أن َيعَتِمَر النبيُّ ، بخالف الحج، واهلل أعلم)4(.

= أن النب��ي  إنما ق��ال ذلك ألخيه ُأَبي بن َخَلف بمكة قب��ل الهجرة، وهو الذي 
قتله النبي  بعد ذلك يوم ُأُحٍد بَحْرَبته، وهذا أيًضا ال ُينايف خبر سعد، واهلل أعلم. 

 . تعني بذلك: سعد بن معاذ  )1(
َعَقل البعير: شده يف ُعُقِله، أي: بَحْبِله. انظر: النهاية )252/3(.   )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3950( )3632(.  )3(
انظر: فتح الباري )10/8(.  )4(
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L  خروج قريش ومَشاورته  بلوغ الرسول  J
بلغ رس��وَل اهلل  خروُج قريش ليمنعوا ِعيَرهم، فاستشار 
أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم مرة ثانية؛ فقد روى 
اإلمام مس��لم يف صحيحه عن أنس بن مالك ، قال: إن رس��ول اهلل 
 شاور حين بلغه إقباُل أبي سفيان)1(، فتكلم أبو بكر فأعرض 

عنه، ثم تكلَّم عمر فأعرض عنه)2(.

 ، وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن مس��عود
ق��ال: قال الِمقداد يوم بدر: يا رس��ول اهلل، إنا ال نق��ول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ، 
.)4(

 َي)3( عن رسول اهلل ولكن اْمِض ونحن معك، فكأنَّه ُسرِّ

ويف لفظ آخ��ر للبخاري واإلمام أحمد يف مس��نده -واللفظ ألحمد- 
ق��ال عب��د اهلل بن مس��عود : لقد َش��ِهْدُت من المقداد مش��هًدا أَلَْن 
أك��وَن أنا صاِحَبه أَح��بُّ إليَّ مما على األرض من ش��يء؛ قال: أتى النبيَّ 

يف رواية اإلمام أحمد يف مس��نده - قال أنس : إن رس��ول اهلل  شاور   )1(
الناس يوم بدر.  

أخرج��ه اإلم��ام مس��لم - رق��م الحدي��ث )1779( - واإلم��ام أحمد يف مس��نده - رقم   )2(
الحديث )13296(.

ي: أي: ُكِشَف عنه الخوُف. انظر: النهاية )328/2(. ُسرِّ  )3(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4609(.  )4(
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، وكان رُجاًل فارًس��ا، فقال: أبِش��ْر يا نب��ي اهلل، واهللِ ال نقول 
لك كما قالت بنو إس��رائيل لموس��ى : )ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(، ولك��ن والذي بعثك بالحق لنكوَننَّ بين 
يديك، وعن يمينك وعن شمالك، ومن َخْلِفك، حتى يفَتَح اهللُ عليك)1(.

ثم استشار رسوُل اهلل  الصحابة ، فقال: »أشيروا 
ها الناس«، وإنم��ا يريد األنصار، وذلك أنهم َع��َدُد الناس، وأنهم  عل��يَّ أيُّ
حين بايعوه بالَعَقبة قالوا: يا رس��ول اهلل، إنا ُبرآُء من ذماِمك)2( حتى َتِصَل 
تِن��ا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا  إل��ى ديارنا، فإذا وَصْلَت إلينا فأنت يف ِذمَّ
ف أال تكوَن األنصار ترى  ونس��اءنا، فكان رس��ول اهلل  يتخوَّ
ه، وأْن ليس عليهم أن يسير  عليها َنْصَره إالَّ ممن َدَهمه)3( بالمدينة من عدوِّ

بهم إلى عدو من بالدهم)4(.

فقام س��عد بن معاذ ، وقال: واهلل لكأنَّك تريُدنا يا رسول اهلل؟ 
فقال رس��ول اهلل : »أج��ل«، فقال س��عد))5: آمنَّا بك 

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3952( - واإلمام أحمد يف مسنده   )1(
- رقم الحديث )4376(.  

ة: بمعنى العهد والضمان. انظر: النهاية )155/2(. مَّ الذِّ  )2(
َدَهَمه: غشيه. انظر: لسان العرب )431/4(.    )3(

انظر: سيرة ابن هشام )227/2(.  )4(
هكذا ذكر ابن إس��حاق يف الس��يرة )227/2( أن المتكلم نيابة عن األنصار هو سعد بن   )5(
 مع��اذ ، ووقع يف صحيح مس��لم - رق��م الحدي��ث )1779( أن المتكلم نيابة =
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ْقناك، وَشِهْدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهوَدنا  وصدَّ
ومواثيقن��ا على الس��مع والطاع��ة، فاْمِض يا رس��ول اهلل  لِما 
أردَت؛ فنح��ن معك، فوالذي بَعَثك بالحقِّ لو اس��تعَرْضَت بنا هذا البحر 
فُخْضَت��ه، لُخْضناه معك ما تخلَّف منا رج��ل واحد، وما نكره أن تلقى بنا 
ا لُصُبٌر يف الحرب، ُص��ُدٌق يف اللقاء، ولعل اهلل ُيريك منا ما  ن��ا غًدا، إنَّ عدوَّ
َتَقرُّ به عينُك؛ فِس��ْر بنا على بركة اهلل. فُس��رَّ رسوُل اهلل  بقول 
س��عد ، ثم قال: »سيروا وأبِشروا؛ فإنَّ اهلَل تعالى قد وعدين إحدى 

الطائفتين، واهللِ لكأين اآلن أنظر إلى مصارع القوم!«)1(.

***

. عن األنصار هو سعد بن ُعبادة =
قال الحافظ يف الفتح )14/8(: وقع يف مس��لم أن س��عد بن عبادة  هو الذي قال 
ذل��ك، وك��ذا أخرجه ابن أبي ش��يبة من ُمرَس��ل عكرم��ة، وفيه نظر؛ ألن س��عد بن عبادة 
 لم يشَهْد بدًرا، وإن كان ُيَعدُّ فيهم؛ لكونه ممن ضرب له بسهمه، ويمكن الجمع 
بأن النبي  استشارهم يف غزوة بدر مرتين؛ األولى: وهو بالمدينة أول ما بلغه 
خبر الِعير مع أبي سفيان، وذلك َبيٌِّن يف رواية مسلم، ولفظه: أن النبي  شاور 

حين بلغه إقبال أبي سفيان، والثانية: كانت بعد أن خرج كما يف حديث الباب.
انظر: سيرة ابن هشام )227/2(.    )1(
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L  نيا والُكفَّار بالُعدوة القصوى J  نزول املسلمني بالُعْدوة الدُّ
ثم سار رسول اهلل  حتى نزل بجيشه بالُعدوة الدنيا، قريًبا 
ار قريش بالعدوة القصوى، وال أحد يعلم مكان اآلخر،  من بدر، ونزل ُكفَّ

ا أبو سفيان فَلِحَق بساحل البحر، ونجا بالقافلة. وأمَّ

قال اهلل تعالى: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ()1(.

ة؛ لَِما  قال ابن إس��حاق يف تفسير اآلية: أي: لِيكُفَر من كفر بعد الُحجَّ
رأى من اآلية والعبرة، وُيؤِمَن َمن آمن على ِمْثِل ذلك)2(.

ًقا على تفس��ير ابن إس��حاق: وهذا تفسير  وقال الحافظ ابن كثير معلِّ
جيد، وَبْس��ُط ذلك أن��ه تعالى يقول: إنم��ا َجَمَعكم م��ع عدوكم يف مكان 
واح��د على غير ميعاد؛ لينُصَركم عليهم، ويرَفَع كلمة الحق على الباطل، 
ُة قاطعًة، والبراهيُن س��اطعًة، وال يبقى ألحد  ليصي��ر األمُر ظاهًرا، والُحجَّ
ٌة وال شبهة، فحينئذ: َيهِلك َمن هلك، أي: يستِمر يف الكفر َمن استمرَّ  ُحجَّ

سورة األنفال - اآلية رقم )42(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )284/2(.  )2(
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ة عليه، ﴿ک گ گ ﴾،  فيه على بصيرٍة من أمرِه أنه مبطٌِل؛ لقيام الُحجَّ
ٍة وبصيرٍة)1(. أي: ُيؤِمن َمن آمن: ﴿گ گ ﴾، أي: ُحجَّ

***
L  أصحابه إىل بدر  َبْعُث رسول اهلل  J

ام  َبير بن الَعوَّ بعث رس��ول اهلل  علي بن أب��ي طالب، والزُّ
وسعد بن أبي وقاص ، يف نفٍر من الصحابة إلى ماِء َبْدٍر يلَتِمسون 
خب��ر قري��ش؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحي��ح عن علي 
ب��ن أبي طالب  أنه ق��ال: فوَجْدنا فيها)2( رجلي��ن منهم، رجاًل من 
قريش، وموًلى لُعقبة بي أبي ُمَعيط، فأما القرشي فانفلت، وأما مولى عقبة 
فأَخْذن��اه، فجعلنا نقول له: كم الق��وم؟ فيقول: هم -واهللِ- كثيٌر َعَدُدهم، 
ش��ديٌد بأسهم، فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه، حتى انتهوا به إلى 
النبي ، فقال له: »كم القوم؟« قال: هم -واهللِ- كثيٌر َعَدُدهم، 
ش��ديٌد بأس��هم، فَجَهَد النبيُّ  أن ُيخبره كم هم، فأبى، ثم إن 

النبي  سأله: »كم ينَحرون من الُجُزِر؟«)3(

فقال: َعْشًرا كل يوم، فقال رسول اهلل : »القوم ألٌف، ُكلُّ 

انظر: تفسير ابن كثير )69/4(.   )1(
يعني: حول ماء بدر.  )2(

الُجُزر: جمع َجزور، وهو البعير ذكًرا كان أو أنثى. انظر: النهاية )258/1(.   )3(
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جزور لمئٍة وَتَبِعها«)1(.

ويف رواية أخرى يف صحيح مس��لم ومس��ند اإلمام أحمد وُس��َنن أبي 
داود عن أنس ، قال: فإذا هم بَرَوايا)2( قريش فيها عبٌد أس��وُد لبني 
اج، فأخذه أصحاب رسول اهلل ، فجعلوا يسألونه: أين  الَحجَّ
أبو س��فيان؟ فيقول: واهلل ما لي بش��يٍء من أمره علم)3(، ولكن هذه قريش 
قد جاءت؛ فيهم: أبو جهل، وُعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وُأَمية بن خلف، فإذا 
قال له��م ذلك ضربوه، فيقول: دعوين دع��وين ُأخبِْركم، فإذا تركوه، قال: 
واهللِ مالي بأبي سفيان علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت؛ فيهم: أبو جهل، 
  وُعتبة وش��يبة ابنا ربيعة، وُأَمية بن خل��ف، قد أقبلوا، والنبي
ُيصلِّي، وهو يس��مع ذلك، فلما انصرف، قال: »والذي نفس��ي بيده، إنكم 
لتضربون��ه إذا َصَدَقكم، وَتَدعونه إذا َكَذَبكم! هذه قريش قد أقبلت لتمَنَع 

أبا سفيان«)4(.

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )948(.  )1(
واي��ا من اإلبل: هي الحوامل للم��اء، واحدتها راوية، وراوية قري��ش: أي إبلهم التي  الرَّ  )2(

كانوا َيْستقون عليها. انظر: النهاية )254/2(.
يف رواية اإلمام أحمد: أما أبو سفيان فليس لي به علم.  )3(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1779( - واإلمام أحمد يف مسنده -   )4(
رقم الحديث )13296( - وأبو داود يف سننه - رقم الحديث )2681(.  
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��اج دليل على  قل��ت: ويف ضرب الصحاب��ة  لعبد بني الَحجَّ
كراهيته��م للقتال، كم��ا قال تعال��ى: )ہ ہ ہ ہ ھ)1( ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۆ)2( ۈ ۈ ٴۇ ۋ()3(.

  ق��ال الحافظ ابن كثير: فَكرَِه ذلك أصحاب رس��ول اهلل
وا أْن ل��و كان الِعي��ر أبي س��فيان، وأنه منهم قريب؛ ليف��وزوا به، ألنه  وودُّ
أخفُّ َمؤونة من قتال النفير من قريش؛ لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك، 
فجعلوا يضربونهما)4(، فإذا آذاهما الضرب، قاال: نحن ألبي سفيان، فإذا 

سكتوا عنهما وسألوهما، قاال: نحن لقريش)5(.

***

)1(  قال اإلمام ابن جرير يف تفس��يره )183/6(: يعني إحدى الفرقتين: فرقة أبي س��فيان بن 
حرب والِعير، وفرقة المشركين الذين نفروا من مكة لَمنْع ِعيرِهم.

ق��ال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره )16/4(: أي: هو يري��د أن يجمع بينكم وبين الطائفة   )2(
الت��ي لها الش��وكة والقتال؛ لُيظِفَركم به��م وُيظِهَركم عليهم، وُيظِه��ر دينه، ويرفع كلمة 
اإلس��الم، ويجعل��ه غالًبا عل��ى األديان، وهو أعل��م بعواقب األمور، وه��و الذي دبَّركم 

بحسن تدبيره، وإن كان العباد ُيحبون خالف ذلك فيما يظهُر لهم.
سورة األنفال - آية )7(.   )3(

أي: يضربون أْس��َلم غالَم بني الحجاج، وَعريًضا أبا َيس��اٍر غالَم بني العاص بن س��عيد،   )4(
وهذه رواية ابن إسحاق يف السيرة )228/2(.

)5(  انظر: الفصول يف سيرة الرسول، ص )94(.
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L  على ماء بدر  نزول الرسول  J
س��ار رسول اهلل  بجيشه نحو ماء بدر؛ ليسبق المشركين 
  إلي��ه، وَيُحول بينهم وبين االس��تيالء عليه، فنزل رس��ول اهلل
وأصحاب��ه على أفضل بئر من آبار بدر؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده 
بس��ند صحي��ح ع��ن علي بن أب��ي طالب ، قال: س��ار رس��ول اهلل 

 إلى بدر، وبدٌر بِئٌر، فَسَبْقنا المشركين إليها)1(.

***
L  نزول املطر على الفريقني  J

وحال اهلُل س��بحانه بين قريش وبين الماء بمطٍر عظيم أرس��له، فكان 
د له��م األرض وَلبَّدها)2(؛  نقمًة على الكفار، ونعمًة على المس��لمين؛ مهَّ

قال تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ()3(.

ق��ال اإلمام اب��ن القيم: وأنزل اهلل  يف تلك الليلة مط��ًرا واحًدا، فكان 
م، وكان على المسلمين َطال)4(  على المش��ركين واباًل ش��ديًدا منعهم من التقدُّ

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )948(.    )1(
لبََّدت األرض: أي: جعَلْتها قوية ال َتُسوخ فيها األرجل. انظر: لسان العرب )222/12(.  )2(

سورة األنفال - آية )11(.  )3(
ائم. انظر: لسان العرب )191/8(. غار الَقْطر الدَّ : المطر الصِّ الطَّلُّ  )4(
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ْمَل، وثبَّت  أ به األرض، وَصلَّب الّرَّ رهم به وأذهب عنهم ِرْجز الشيطان، ووطَّ طهَّ
  د به المنزل، وربط به على قلوبهم؛ فسبق رسول اهلل األقدام، وَمهَّ
روا)1(  والمسلمون إلى الماء، فنزلوا عليه َشْطَر الليل وصنعوا الِحياَض، ثم َغوَّ
ما عداها من المياه، ونزل رسول اهلل  وأصحابه على الحياض)2(.

***
L  بناء العريش)3( وَتْعبئة جيش املسلمني  J

وُبنِ��َي لرس��ول  عريٌش يك��ون فيه على تلٍّ ُيش��رف على 
يق  دِّ المعرك��ة، فكان فيه رس��ول اهلل  وصاحبه أبو بك��ر الصِّ
، ويف ليلة الجمعة الس��ابع عش��ر من رمضان، وهي ليلة المعركة، 
أخ��ذ رس��ول اهلل  ُيعبُِّئ)4( جيش��ه، ثم جعل يمش��ي يف أرض 
المعركة، وجعل ُيش��ير بيده: هذا َمص��َرُع)5( فالن غًدا، وهذا َمصَرُع فالن 

َغْوُر ُكلِّ شيء: ُعمُقه وُبعده. انظر: لسان العرب )140/10(.  )1(

عوا يف حفر اآلبار؛ ليذهب الماء يف األرض. والمعنى: أنهم وسَّ
انظر: زاد المعاد )206/3(.  )2(

��ل عليها. انظر: لس��ان العرب  العري��ش: ه��و خيمة من خش��ب أو عي��دان ُتنَصب وُيظلَّ  )3(
.)134/9(

 ، جاء ذكر العريش يف صحيح البخاري - رقم الحديث )4877( عن ابن عباس
قال: إن رسول اهلل  قال، وهو يف قبة له يوم بدر:... وساق الحديث.

ْبُتهم يف مواضعهم وهيَّْأُتهم للحرب. انظر: النهاية )153/3(.  َعبَّْأُت الجيش: أي: رتَّ  )4(
المصرع: هو موضع القتل. انظر: جامع األصول )181/8(.  )5(
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غًدا إن شاء اهلل، ويضع يده على األرض، ههنا وههنا!.

ْي  ق��ال أن��س : فواهلل م��ا أماط)1( رج��ٌل منهم عن موِض��ِع َكفَّ
)2(! رسوِل اهلل

ويف لف��ظ آخر يف صحيح مس��لم عن عمر ، أن��ه قال: فوالذي 
.)3(

 بعثه بالحق، ما أَخطؤوا الحدود التي َحدَّ رسوُل اهلل

***
L   نزول النَُّعاس وصالة النيب  J

أصاب المس��لمين ليل��ة الجمعة النع��اُس؛ َأَمنًة من اهلل، ق��ال تعالى: 
)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(، فناموا جميًعا.

ُره��م اهلل بما أنع��م به عليهم م��ن إلقائه  ق��ال الحاف��ظ اب��ن كثير: ُيذكِّ
النُّعاَس عليهم؛ أماًنا من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم، وقلة 

عددهم)4(.

وروى اإلم��ام أحم��د يف مس��نده بس��ند صحي��ح عن أنس ب��ن مالك 

ما أماط: أي: ما زال وما َبُعَد. انظر: جامع األصول )181/8(.  )1(
أخ��رج ذل��ك اإلمام مس��لم يف صحيحه - رق��م الحديث )1779( - واإلم��ام أحمد يف   )2(

مسنده - رقم الحديث )13296(.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2873(.  )3(

انظر: تفسير ابن كثير )22/4(.  )4(
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، قال: إن أبا طلحة األنصاري  قال: َغِشَينا النُّعاُس ونحن 
ن��ا ي��وم بدر، ق��ال أبو طلحة: كنُت فيمن َغِش��َيه النع��اُس يومئذ،  يف مصافِّ

فجعل سيفي يسُقُط من يدي وآُخُذه، ويسُقُط وآُخُذه)1(!

وب��ات رس��ول اهلل  تلك الليل��ة -ليلة الفرق��ان- ُيصلي 
ع إلى اهلل ؛ فق��د روى اإلم��ام أحمد يف  تح��ت ش��جرة، يتض��رَّ
مس��نده بس��ند صحيح عن علي بن أبي طالب ، ق��ال: ما كان فينا 
ف��ارٌس يوم بدر غيُر الِمق��داد، ولقد رأيُتنا وما فينا إال نائم إالَّ رس��ول اهلل 

 تحت شجرة ُيصلِّي، ويبكي حتى أصبح)2(!

وروى اب��ن ِحبَّان يف صحيحه بس��ند حس��ن عن علي ب��ن أبي طالب 
، قال: إن رس��ول اهلل  لما أصبح ببدر من الغِد، أحيا 

تلك الليلة كلَّها)3(.

***

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )16357(.  )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )1023(.   )2(

أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )4759(.  )3(
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L  نزوُل جيِش املشركني وادَي بدر  J
فلما أصبح رس��ول اهلل  وذلك يوَم الجمعة السابع عشر 
من رمضان من الس��نة الثانية للهجرة -وهو يوم الفرقان- َصفَّ أصحاَبه، 
ل صفوفهم، وق��ال له��م: »ال يتقدَمنَّ أحد منكم على ش��يء، حتى  وع��دَّ

أكوَن أنا ُأوِذُنُه«)1(.

وأقبلت قريش يف كتائبها، وبدأت تأخذ موضعها يف أرض المعركة، 
فلم��ا رآها رس��ول اهلل ، ق��ال: »اللهمَّ هذه ُقَريش ق��د أقَبَلت 
ُب رس��وَلك، اللُه��مَّ فَنْصَرك الذي  ك)2( وُتكذِّ بُخَيالئه��ا وَفْخِره��ا، ُتح��ادُّ

وَعْدَتني«)3(.
***

هذه رواية اإلمام أحمد يف مسنده - ويف رواية اإلمام مسلم يف صحيحه: »دونه«.  )1(
قال الس��ندي يف شرحه للمس��ند )228/7(: ُأوذنه: من اإليذان، أي: ُأخبُِره بحاله، وأنَّ 
امه، أرِش��ُده إلى ما فيه  في��ه مصلح��ة أم ال، ولفظ مس��لم: حتى أك��ون أنا دوَن��ه، أي: ُقدَّ

المصلحة مما فيه المفسدة. 
والخبر أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )1901( - واإلمام أحمد يف 

مسنده - رقم الحديث )12398(.
ة: المعاداة والمخالفة والمنازعة. انظر: النهاية )340/1(.  المحادَّ  )2(

انظر: سيرة ابن هشام )233/2(.  )3(
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 L  املبارزة  J
ت قريش يف أرض المعركة، طلب��ت المبارزة؛ فقد روى  ا اس��تقرَّ فلمَّ
الحاكم يف المس��تدرك بس��ند صحيح عن علي بن أبي طالب  أنه 

قال: فبرز ُعتبة وأخوه شيبة وابنُه الوليد، فقالوا: َمن ُيباِرُز؟

فخرج فتيٌة من األنصار َشَبَبٌة، فقال ُعتبة: ال نريد هؤالء، ولكن ُيباِرُزنا 
ِمن أعمام بني عبد المطَِّلب؟

فق��ال رس��ول اهلل : »ُق��ْم ي��ا حمزُة، قم ي��ا ُعَبي��دُة، قم يا 
«، فبرز حمزة لُعتبة، وُعَبيدة لَش��يبة، وعليٌّ للوليِد؛ فَقَتل حمزُة ُعتبة،  َعِليُّ
وَقَتل عليٌّ الوليَد، وَقَتل ُعَبيدة ش��يبَة، وَضَرب شيبُة ِرْجَل ُعَبيدَة فَقَطعها، 

َي بالصفراء)1(. ، حتى ُتوفِّ فاستنَقَذه حمزُة وعليٌّ

ويف رواي��ة اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح، قال عل��ي بن أبي 
طالب : فَقَتل اهللُ تعالى ُعتبَة وَش��يبَة ابنَْي ربيعة، والوليَد بن عتبة، 

وُجرَِح ُعَبيدة)2(.

قال اإلمام الذهب��ي: الصحيح أنما بارز حمزُة ُعتبة، وعليٌّ َش��يبة)3(، 
واهلل أعلم)4(.

أخرجه الحاكم يف مستدركه - رقم الحديث )4943(.  )1(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )948(.  )2(
وهي رواية أبي داود يف سننه - رقم الحديث )2665( وإسناده صحيح.  )3(

انظر: السيرة النبوية )306/1( لإلمام الذهبي.  )4(
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وقال الحافظ يف الفتح: وهذا أصحُّ الروايات)1(، لكِنَّ الذي يف السيرة 
م��ن أن ال��ذي بارزه عل��يٌّ  هو الولي��د هو المش��هور، وهو الالئق 
بالمقام)2(؛ ألن ُعَبيدة  وَشيبة كانا شيخيِن كُعتبَة وحمزَة، بخالف 

عليٍّ  والوليِد؛ فكانا شابَّيِن)3(.

وق��ال ابن س��عد يف طبقاته: الثَّْبُت: أن حمزة َقَت��ل ُعتبة، وأن عليًّا قتل 
الوليَد، وأنَّ ُعَبيدة بارز َشيبَة)4(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما وابن ماجه -واللفظ البن ماجه- عن 
قيس بن ُعَباد، قال: س��معُت أبا ذرٍّ  ُيقِس��ُم َلنَزَلت هذه اآليات يف 

هط الستة يوم بدر: )ں ں ڻ ڻ ڻ()5(؛ يف حمزة  هؤالء الرَّ
ب��ن عبد الُمطَِّلب، وعل��يِّ بن أبي طالب، وُعبيدة ب��ن الحارث، وُعتبة بن 
ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن ُعتبة، يوَم بدر اختصموا يف الُحَجِج)6(.

يعني رواية أبي داود يف سننه.    )1(
وهي موافقة لرواية الحاكم يف مستدركه.  )2(

انظر: فتح الباري )27/8(.  )3(
قلُت: وهي رواية الحاكم يف مس��تدركه بسند صحيح - رقم الحديث )4943( - وهي   )4(

األكثر واألشهر، وانظر: كالم ابن سعد يف طبقاته )261/2(. 
سورة الحج - آية )19(.  )5(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3966( )3968( )3969( - ومسلم يف   )6(
صحيحه - رقم الحديث )3033( - وابن ماجه يف سننه - رقم الحديث )2835(.
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ق��ال اإلمام ابن جرير الطبري: وَأولى هذه األقوال عندي بالصواب، 
وأشبهها بتأويل اآلية: قول َمن قال: ُعنَِي بالخصمين جميُع الكفار من أي 
أصناف الكفر كانوا، وجميع المؤمنين، وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب؛ 
ألنه -تعالى ِذْكُره- ذكر َقْبَل ذلك ِصنَْفين من َخْلِقه؛ أحدهما: أهل طاعة 
له بالسجود له، واآلخر: أهل معصية له، قد َحقَّ عليه العذاب... ثم أتبع 
نَفين كليهما، وم��ا هو فاعل بهما... فإن ق��ال قائل: فما  ذل��ك صف��َة الصِّ
أن��ت قائل فيما ُروي عن أبي ذر  يف قول��ه: إنَّ ذلك نزل يف الذين 
بارزوا يوَم بدر؟ قيل: ذلك إن شاء اهلل كما ُروي عنه، ولكن اآلية قد َتنِزل 
ًة يف كل ما كان نظيَر ذلك الس��بب،  بَس��َبٍب من األس��باب، ثم تكون عامَّ

وهذه من تلك)1(.

***
L  ربَّه  نشوب القتال ومناشدة النيب  J

ث��م َحِم��َي الوطي��س، وتزاح��ف الن��اُس ودن��ا بعضه��م م��ن بعض، 
واستدارت رحى الحرب، واشتد القتال، وأخذ رسول اهلل  يف 
الدعاء واالبتهال ومناش��دة ربه ؛ ف��روى اإلمام البخاري يف صحيحه 
ع��ن ابن عب��اس ، قال: إن رس��ول اهلل  ق��ال، وهو يف 
ك َعْهَدك وَوْعَدك، اللهم إن تَش��ْأ ال ُتعَبْد بعد  قبٍَّة يوَم بدر: »اللهم إين َأنُش��دُ

انظر: تفسير الطبري )124/9(.  )1(
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اليوِم«، فأخذ أبو بكر  بيده، فقال: َحْسُبك يا رسول اهللِ، ألَحْحَت)1( 
على ربِّك)2(.

 ، ويف رواية اإلمام مس��لم يف صحيحه عن عم��ر بن الَخطَّاب
ق��ال: فاس��تقبل نب��ي اهلل  القبلة، ثم مد يدي��ه فجعل يهتف)3( 
برب��ه: »اللهم أنِجْز لي م��ا وعدتني، اللهم آِت ما وعدتني، اللهم إن ُتهِلْك 
هذه الِعصابَة)4( من أهل اإلسالم ال ُتعَبْد يف األرض«، فما زال يهتف بربه، 

ا يديه، مس��تقبَِل القبلة، حتى س��قط رداؤه عن منكبي��ه، فأتاه أبو بكر،  م��ادًّ
فأخ��ذ رداءه فألقاه عل��ى منكبيه، ثم التزم��ه من ورائه، وق��ال: يا نبيَّ اهلل، 

كذاك)5( مناَشدُتك ربَّك؛ فإنَّه سُينِجُز لك ما وعدك)6(.

***

قال اإلمام ابن القيم يف مدارج السالكين )578/2(: فهذا اإللحاح عين العبودية.   )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4875(.  )2(

يهتف: أي: يدعوه وُيناشده. انظر: النهاية )211/5(.  )3(
العصابة: هم الجماعة من الناس من العشرة إلى األربعين. انظر: النهاية )220/3(.  )4(

ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )73/12(: هكذا وق��ع لجماهير رواة   )5(
مسلم: كذاك، بالذال، ولبعضهم: كفاك، بالفاء. 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1763(.   )6(



تأليف / موسى بن راشد العازمي247

املختصر يف السرية النبوية

L  نزول املالئكة  J
ثم أغفى رس��وُل اهلل  إغفاءًة، ثم رفع رأسه، وهو يقول: 

»أبِشْر يا أبا بكر، هذا ِجبريُل على ثناياه)1( النَّقُع«)2(.

وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس ، قال: إن 
النبي  قال يوم بدر: »هذا جبريل آخٌذ برأس فرسه، عليه أداة 

الحرب«)3(.

قال اهلل تعال��ى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ()4(.

وقال تعال��ى: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ()5(.

ثناياه: أراد قوائم فرسه ورأسه. انظر: النهاية )218/1(.   )1(
النَّْقع: الغبار. انظر: النهاية )95/5(.  )2(

ن إسناده األلباين يف  والخبر أخرجه األموي يف المغازي -كما يف البداية والنهاية-، وحسَّ
تخريجه لفقه السيرة للغزالي، ص )226(.

أداة الحرب: يعني: كامل السالح. انظر: لسان العرب )100/1(.  )3(
والخبر أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3995(.

سورة األنفال - آية )10-9(.  )4(
سورة األنفال - آية )12(.  )5(
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وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه ع��ن ابن عباس ، قال: بينما 
رجل من المس��لمين يومئذ يش��تدُّ يف أَث��رِ رجل من المش��ركين أمامه، إذ 
��وط فوقه، وصوت الفارس يقول: أق��ِدْم َحيزوُم، فنظر  س��مع ضربًة بالسَّ
إلى الُمشرِك أمامه فَخرَّ ُمستلقًيا، فنظر إليه فإذا هو قد ُخطَِم)1( أنُفه، وُشقَّ 
ث  َوجُهه، كَضْربِه بالس��وط، فاخضرَّ ذلك أجَم��َع، فجاء األنصاري فَحدَّ
بذلك رس��ول اهلل ، فقال رسول اهلل : »صَدْقَت، 

ذلك من َمَدِد السماء الثالثة«)2(.

***
L  )3(املشركني باحلصباء  ِّرمُي النيب  J

فلم��ا أن��زل اهلل س��بحانه مالئكته، خرج رس��ول اهلل  من 
العري��ش، وه��و يق��ول:»)ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ()4(«، ث��م أخ��ذ 
َحْفنًة)5( من الحصباء، فاس��تقبل بها الكفار، وقال: »ش��اهت الوجوُه« ثم 
رمى بها يف وجوههم، فما بقي أحد منهم إال وامتألت عيناه من الحصباء، 

ويف ذلك يق��ول اهلل تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )74/12(: الَخْطُم: األَثُر على األنف.    )1(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1763(.  )2(

الحصباء: الحصى الصغار. انظر: النهاية )378/1(.    )3(
أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3953(.  )4(

الحفنة: هي ملء الكف. انظر: النهاية )393/1(.  )5(
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ڀ ڀ ڀ ڀ()1(.

 ، قال اإلم��ام ابن القي��م: اآلية من أكبر معج��زات النبي
والخط��اب به��ا خاصٌّ أله��ل بدر، وكذل��ك القبضة التي رم��ى بها النبي 
 فأوصلها اهلل س��بحانه إلى جميع وجوه المش��ركين، وذلك 
خارج عن قدرته ، وهو الرمي الذي نفاه عنه، وأثبت له الرمي 
الذي هو يف محل قدرته، وهو الحذف، وكذلك القتل الذي نفاه عنهم هو 
قتل لم ُتباِش��ْره أيديهم، وإنما باشرته أيدي المالئكة، فكان أحدهم يشتد 

يف أثر الفارس، وإذا برأسه قد وقع أمامه من ضربة الَمَلك!)2(.

وقال يف مدارج السالكين: وجه اإلشارة باآلية: أنه سبحانه أقام أسباًبا 
ظاه��رة لدفع المش��ركين، وتولَّى دفعه��م وإهالكهم بأس��باب باطنة غير 
األس��باب التي تظهر للناس؛ فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة 

مضاًفا إليه وبه، وهو خير الناصرين)3(.

***

سورة األنفال - آية )17(.   )1(
انظر: إعالم الموقعين )64-63/4(.  )2(

انظر: مدارج السالكين )410/4(.  )3(
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 L  هزمية الكفار  J
وأن��زل اهلل س��بحانه نص��ره عل��ى رس��وله  والمؤمنين، 
ومنحه��م أكتاف المش��ركين أْس��ًرا وقتاًل، فقتلوا منهم س��بعين وأس��روا 
س��بعين؛ فق��د روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه ع��ن البراء ب��ن عازب 
، ق��ال: كان النبي  وأصحابه أصابوا من المش��ركين 

يوم بدر أربعين ومائة؛ سبعين أسيًرا، وسبعين قتيال)1(.

وروى اإلمام مسلم يف صحيحه عن ابن عباس ، قال: فَقَتلوا 
يومئذ سبعين، وَأَسروا سبعين)2(.

قال الحافظ يف الفتح: هذا هو الحق يف عدد القتلى)3(.

ى رس��ول اهلل  ف��كان م��ن جملة م��ن ُقتَِل م��ن المش��ركين ممن س��مَّ
: أبو جهل، وهو أبو الحكم عمرو بن هش��ام، وُعتبة وش��يبة 
ابنا ربيعة، والوليد بن ُعتبة، وُأَميَّة بن خلف، وغيرهم من سادات الُكفر.

***

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3986(.    )1(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1763(.  )2(

انظر: فتح الباري )39/8(.  )3(
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 L  على قتلى الكفار  وقوف النيب  J
ثم أمر رس��ول اهلل  بقتلى الكفار فُس��ِحبوا إلى قليٍب من 
ُقُل��ِب بدر، َفُطرحوا فيه؛ فقد روى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن أنس 
، ع��ن أبي طلح��ة : أن نبي اهلل  أم��ر يوم بدر 
)2( من أطواء  بأربعة وعشرين رجاًل من صناديد قريش)1(، فُقِذفوا يف َطِويٍّ
ب��در خبيٍث ُمخبِث، وكان إذا ظهر على ق��وم أقام بالَعْرصة)3( ثالث لياٍل، 
فلما كان ببدر اليوَم الثالث أمر براحلته َفُشدَّ عليها َرْحُلها، ثم مشى وتبعه 
أصحاب��ه، وقالوا: ما ُن��رى ينطِلُق إال لبعض حاجته، حتى قام على َش��َفِة 
)4(، فجعل ُيناديهم بأس��مائهم وأسماء آبائهم: يا فالُن بَن فالن، ويا  كِيِّ الرَّ
كم أنَّكم أطعتم اهلل ورسوله؟ فإنا قد وَجْدنا ما وعَدنا  فالن بن فالن، أيُسرُّ
ا؟ فقال عمر : يا رس��ول  ا، فهل وجدُتم ما وعد ربُّكم حقًّ ربُّنا حقًّ
 : ُم من أجس��اد ال أرواح لها؟! فقال رس��ول اهلل اهلل، م��ا ُتكلِّ

»والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسَمَع لما أقوُل منهم!«.

صناديد قريش: هم أش��رافهم وعظماؤهم وُرؤس��اؤهم، الواحد: ِصنديد. انظر: النهاية   )1(
.)51/3(

: هي البئر التي ُطِوَيت وُبنَِيت بالحجارة؛ لتثُبَت  ق��ال الحافظ يف الفتح )32/8(: الطَِّويُّ  )2(
وال تنهار.

الَعْرصة: كل موضع واسع ال بناء فيه. انظر: النهاية )188/3(.    )3(
: أي: َطَرف البئر. كِيِّ قال الحافظ يف الفتح )32/8(: َشَفة الرَّ  )4(
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قال قتادة: أحياهم اهلل حتى أس��معهم قوَله؛ توبيًخ��ا وتصغيًرا ونِقمًة 
وحسرًة وَنَدًما)1(.

وروى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك : أن رسول 
اهلل  ترك قتلى بدر ثالًثا، ثم أتاهم، فقام عليهم فناداهم، فقال: 
»يا أبا جهل بن هشام، يا ُأَميَّة بن خلف، يا ُعتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، 
ا«  ا؟ فإين وجدُت ما وع��دين ربِّي حقًّ ك��م حقًّ ألي��س ق��د وجدُتم ما وعد ربُّ
فس��مع عمر  ق��ول النبي ، فقال: يا رس��ول اهلل، كيف 
يس��معوا وأنَّى ُيجيبوا وقد َجيَّفوا؟ فقال رسول اهلل : »والذي 
نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم ال يقدرون أن ُيجيبوا«)2(.

***
 L  عدد شهداء املسلمني  J

اسُتش��ِهد من الصحابة الكرام  يف غزوة ب��در الكبرى: أربعة 
عشر رجاًل؛ ستة من المهاجرين، وستة من الخزرج، واثنان من األوس)3(.

***

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3976(.  )1(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2874(.  )2(

انظر: سيرة ابن هشام )319/2 - 320(.   )3(
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 L  تبشري أهل املدينة  J
بعث رس��وُل اهلل  م��واله زيد بن حارث��ة ، وعبد 
اهلل بن َرواحة بالبش��رى ألهل المدينة؛ فقد روى الحاكم يف المس��تدرك، 
والبيهقي يف دالئل النبوة بس��ند حس��ن لغيره، عن عب��د اهلل بن أبي بكر بن 
ح��زم، وصالح ب��ن أبي أمامة بن س��هل بن ُحنيف، قاال: لما فرغ رس��ول 
اهلل  م��ن بدر، بعث بش��يرين إلى أهل المدين��ة؛ بعث زيد بن 
حارث��ة إل��ى أه��ل الس��افلة، وبعث عبد اهلل ب��ن رواح��ة  إلى أهل 
العالية، ُيبش��رونهم بفتح اهلل على نبيه ، فوافق زيُد بن حارثة 
)1(، فقيل له: 

 ى على ُرقيَّة بنت رسول اهلل ابنَه أسامة حين َسوَّ
ذاك أب��وك حين َقِدم، قال أس��امة: فجئُت وهو واق��ف للناس، يقول: ُقتَِل 
ُعتبة بن ربيعة، وش��يبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هش��ام، وُنَبيه وُمنبِّه، وأمية 

.)2( ؟ قال: نعم واهلل يا ُبنيَّ بن خلف، فقلت: يا أَبْه، أَحقٌّ

***

. يعني: بعد ما ُدفِنَت  )1(
أخرجه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحدي��ث )5025( - والبيهقي يف دالئل النبوة -   )2(

.)187/3(



254 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

 L  إىل املدينة باأُلسارى  رجوع النيب  J
ثم ارتحل رسول اهلل  وأصحابه الكرام إلى المدينة النبوية 

ًدا منصوًرا، قرير العين بنصر اهلل له، ومعه األُس��ارى والمغانم، ودخل  مؤيَّ

المدينة وقد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأس��لم بشٌر كثير من أهل 

المدينة، وحينئذ دخل عبد اهلل بن ُأبيٍّ المنافق وأصحابه يف اإلسالم ظاهًرا، 

وفرغ رسوُل اهلل  من شأن بدر واألُسارى يف شوال)1(.

قال موسى بن عقبة: وأذلَّ اهلل بوقعة بدر رقاَب المشركين والمنافقين، 

فلم َيْبَق بالمدينة منافق وال يهودي إال وهو خاضع عنُُقه؛ لوقعة بدر، وكان 

ق اهلل بين الشرك واإليمان)2(. ذلك يوَم الفرقان؛ يوَم َفرَّ

***

انظر: زاد المعاد )219/3(.   )1(
انظر: دالئل النبوة للبيهقي )116/3 - 117(.   )2(
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L  نزول سورة األنفال  J
قال ابن إس��حاق: فلما انقضى أمر بدر، أنزل اهلل  فيه من القرآن 

األنفاَل بَأْسرِها)1(.

وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن س��عيد ب��ن ُجبير، قال: قلت 
البن عباس : سورة األنفال؟ قال: نزلت يف بدر)2(.

ويف لفظ آخر يف صحيح مسلم، قال سعيد بن ُجبير، قلت البن عباس 
، سورة األنفال؟ قال: تلك سورة بدر)3(.

هيلي: األنفال: هي الغنائم)4(. وقال اإلمام السُّ

***

انظر: سيرة ابن هشام )278/2(.   )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4645(.  )2(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )3031(.  )3(
انظر: الروض اأُلُنف )119/3(.  )4(
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 L  فضل أهل بدر  J
َرقيِّ  روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن معاذ بن ِرفاعة بن رافع الزُّ
 ، عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي
ون أهَل بدر فيكم؟ قال: ِمن أفَضِل المس��لمين -أو كلمًة  فقال: »م��ا تعدُّ

نحوها- قال: وكذلك َمن شهد بدًرا من المالئكة«)1(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن علي بن أبي طالب  قال: 
قال رس��ول اهلل : »إنه قد شهد بدًرا)2(، وما ُيدريك)3( لعلَّ اهلل 

لع على َمن شهد بدًرا، فقال: اعملوا ما شئُتم فقد غفرُت لكم؟!«)4(. اطَّ

قال الحافظ يف الفتح: هي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم)5(.

وق��ال اإلمام اب��ن القيم: والذي نظ��ن يف ذلك -واهلل أعل��م- أن هذا 
الخطاب لقوم قد علم اهلل سبحانه أنهم ال ُيفارقون دينهم، بل يموتون على 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3992(.  )1(
نها  يعن��ي: حاط��ب بن أبي بلتعة ، وذلك عندما بعث رس��الًة إل��ى أهل مكة ضمَّ  )2(

غزو النبي  لمكة ليفتحها.
��ه لعمر ب��ن الخطاب ؛ ألنه اس��تأذن النب��ي  يف قتل  الخط��اب ُموجَّ  )3(

حاطب  بسبب رسالته لمكة. 
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4274( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(

الحديث )2494(.
انظر: فتح الباري )37/8(.   )5(
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اإلس��الم، وأنهم قد ُيقاِرفون بعض ما ُيقاِرف��ه غيرهم من الذنوب، ولكْن 
ين عليه��ا، بل يوفِّقهم لتوبة نصوح واس��تغفار،  ال يتركهم س��بحانه مصرِّ
وحس��نات تمحو أثر ذلك، ويك��ون تخصيصهم به��ذا دون غيرهم؛ ألنه 
ق��د تحقَّق ذل��ك فيهم، وأنهم مغف��ور لهم، وال يمنع ذلك ك��ون المغفرة 
حصلت بأس��باب تق��وم بهم، كما ال يقتض��ي ذلك أن ُيعطِّل��وا الفرائض 
ُوثوًق��ا بالمغف��رة، فلو كانت ق��د حصلت بدون االس��تمرار عل��ى القيام 
باألوام��ر لما احتاج��وا بعد ذلك إلى صالة وال صي��ام وال حج، وال زكاة 
وال جه��اد، وهذا ُمحال، وِمن أوَجِب الواجبات التوبة بعد ذلك، فضمان 
ره رسول اهلل  المغفرة ال يوجب تعطيل أسباب المغفرة... وكذلك َمن بشَّ
 بالجن��ة، أو أخب��ره بأنه مغفور له، لم َيفَه��ْم منه وال غيُره من 
الصحاب��ة إطالَق الذنوب والمعاصي له ومس��امحته بترك الواجبات، بل 
كان هؤالء أشدَّ اجتهاًدا وحذًرا وخوًفا بعد البشارة منهم قبلها، كالَعَشرة 

المشهود لهم بالجنة)1(.

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه ع��ن جابر ، ق��ال: إن عبًدا 
لحاطٍب جاء رس��ول اهلل  يشكو حاطًبا، فقال: يا رسول اهلل، 
لَيدُخَلنَّ حاطٌِب النار! فقال رسول اهلل : »كَذْبَت، ال يدُخُلها؛ 

فإنَّه شهد بدًرا والُحديبَية«)2(.

انظر: كتاب الفوائد - ص )39(.   )1(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2495(.  )2(
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وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك ، قال: 
 ، إن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن ُسراقة، أتت النبي
ُثني عن حارث��ة؟ -وكان ُقتَِل يوم بدر، أصابه  فقال��ت: يا نبيَّ اهلل، أال تحدِّ
س��هم َغْرٌب )1(- فإن كان يف الجنة صَب��ْرُت، وإن كان غيَر ذلك اجتهدُت 
عليه يف البكاء، فقال رس��ول اهلل : »يا أمَّ حارثَة، إنَّها جناٌن يف 

ِة، وإن ابَنِك أصاب الفردوَس األعلى!«)2(. الجنَّ

قال الحافظ ابن كثير: ويف هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر)3(.

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان 
ين  رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل الَعَقبة، فكان يقول البنه: ما يُسرُّ

أين شهدُت بدًرا بالَعَقبة)4(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفتح: والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يس��مع من 
النبي  التصريح بتفضي��ل أهل بدر على غيرهم، فقال ما قال 
باجتهاد منه، وُش��بهُته أن الَعَقبة كانت منشأ نصرة اإلسالم وسبب الهجرة 
التي نش��أ منها االس��تعداد للغزوات كلها، لكِنَّ الفضَل بي��د اهلل يؤتيه من 

يشاء. واهلل أعلم)5(.

قال الحافظ يف الفتح )107/6(: أي: ال ُيعَرف راميه، أو ال ُيعَرف من أين أتى.  )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2809(.   )2(

انظر: البداية والنهاية )348/3(.  )3(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3993(.  )4(

انظر: فتح الباري )46/8(.   )5(
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 L  غزوة بين ُسَليم  J
لما َقِدَم رسوُل اهلل  المدينَة َمرِجَعه من بدر، وكان فراُغه 
منها يف عقب ش��هر رمضان، لم ُيِقْم بها إال سبع ليال حتى غزا بنفسه يريُد 
بني ُس��ليم، حت��ى بلغ ماء من مياهه��م ُيقال له: الُك��ْدر، فأقام عليه ثالث 

ليال، ثم رجع إلى المدينة، ولم َيْلَق كيًدا)1(.

***
 L  غزوة بين َقيُنقاع  J

ثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا  قال ابن إسحاق: حدَّ
أول يهود َنَقضوا ما بينهم وبين رسول اهلل ، وحاربوا فيما بين 

بدٍر وُأُحٍد )2(.

  لم��ا رأى يهود بني قينقاع أن اهلل س��بحانه نصر رس��وله
ًرا يف ميدان بدر، وأنهم قد صارت لهم عزة وش��وكة  والمؤمنين نصًرا مؤزَّ

انظر: سيرة ابن هشام )49/3(، دالئل النبوة للبيهقي )163/3(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )54/3(.  )2(

د ابن إسحاق تاريخ هذه الغزوة، وجعلها بين بدر وُأُحد، بينما يرى ابن سعد يف  لم ُيحدِّ
طبقاته )263/2( أنها وقعت يوم الس��بت للنصف من ش��وال على رأس عشرين شهًرا 
م��ن ُمهاَج��رة رس��ول اهلل ، وَتبَِعه على ذلك اإلم��اُم ابن القي��م يف زاد المعاد 

 .)149/3(
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وهيبة يف قلب القاصي والداين؛ ظهر غيظهم، وكاش��فوا بالعداوة والشر، 
وجاهروا بالبغي واألذى.

َل َمن نق��ض العهد م��ن اليهود بنو  ق��ال الحاف��ظ يف الفتح: ف��كان أوَّ
قينقاع، فحاربهم يف شوال بعد وقعة بدر )1(.

وروى أبو داود يف س��ننه وابن إسحاق يف السيرة بسند حسن بالشواهد 
-واللف��ظ ألب��ي داود- عن ابن عب��اس ، قال: لما أصاب رس��وُل 
اهلل  قريًش��ا يوم بدر، وقدم المدينة، جمع اليهوَد يف س��وق بني 
قينقاع، فقال: يا معشر يهود، أسِلموا قبل أن ُيصيَبكم ِمثُل ما أصاب قريًشا، 

��ك قتلَت نفًرا م��ن قريش كانوا  نَّك من نفِس��ك أنَّ قال��وا: ي��ا محمد، ال َيُغرَّ
نا نحن الناس، وأنَّك لم  أغم��اًرا ال َيعرِفون القتاَل، إنَّك لو قاتْلَتنا لَعَرْفَت أنَّ
َتْل��َق مثلن��ا! فأنزل اهلل يف ذل��ك: )ڄ ڄ ڃ ڃ()2( إلى قوله 

تعالى: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ببدرُّ )ڑ ڑ()3(.

***

انظر: فتح الباري )68/8(.    )1(
سورة آل عمران - آية )12(.  )2(

سورة آل عمران - آية )13( - والخبر أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )3001(   )3(
ن إسناده. - وابن إسحاق يف السيرة - وأورده الحافظ يف الفتح )71/8( وحسَّ
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 L  ِحصار بين قينقاع ثم جالؤهم  J
��ا َنَق��ض بنو قينق��اع العهد)1( مع رس��ول اهلل ، خرج  فلمَّ
إليهم رس��ول اهلل  واس��تعمل على المدينة أبا ُلبابة بش��ير بن 
عب��د المنذر ، ودفع لواء المس��لمين إلى حمزة ب��ن عبد الُمطَّلب 
، فحاصره��م خم��س عش��رة ليل��ة، حت��ى ق��ذف اهلل الرع��ب يف 
قلوبهم، فنزلوا على حكم رس��ول اهلل ، فأمر بهم رس��وُل اهلل 
 فُكتُِف��وا، فقام عبد اهلل بن ُأَبيِّ ابن َس��ُلوَل، وكلَّم رس��ول اهلل 
 فيه��م وألحَّ علي��ه؛ ألنهم ُحَلفاؤه، فوهبهم له، فأمر رس��ول 
اهلل  أن يخرج��وا من المدينة، وال ُيجاوروه بها؛ فخرجوا إلى 

أذِرعات الشام)2(. 

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن ابن عمر ، قال: إن يهود 
بن��ي النَّضي��ر وُقَريظة حاربوا رس��ول اهلل ، فأجلى)3( رس��ول 
اهلل  بن��ي النضي��ر، وأَق��رَّ ُقريظ��ة وَمنَّ عليه��م، حتى حاربت 

ي إذا  مِّ قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مسلم )78/12(: يف هذا أن المعاَهد والذِّ  )1(
نقض العهد صار حربيًّا، وجرت عليه أحكام أهل الحرب، ولإلمام َسْبُي َمن أراد منهم، 

وله الَمنُّ على َمن أراد.
انظر: سيرة ابن هشام )54/3 - 55( - زاد المعاد )149/3(.   )2(

قال اإلمام السندي يف شرحه للمسند )273/4(: أي: أخرجهم من المدينة.  )3(
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��م نس��اءهم وأوالدهم وأموالهم  ُقَريظة بعد ذلك، فَقَتل)1( رجالهم، وقسَّ
بين المس��لمين، إال أن بعضه��م لحقوا برس��ول اهلل  فآمنَهم 
وأس��َلموا، وأجل��ى رس��وُل اهلل  يه��ود المدين��ة ُكلَّه��م: بني 
َقينُقاع وهم قوم عبد اهلل بن َس��اَلم، ويهود بن��ي حارثة، وكل يهودي كان 

بالمدينة)2(.

***
L  )4(أو َقْرَقرة الُكْدِر )ويق)3 J  غزوُة السَّ

ويق يف شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. وقعت غزوُة السَّ

***

قال اإلمام السندي يف شرحه للمسند )273/4(: أي: حين نقضوا العهد.  )1(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4028( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )1766(.
ويق: طعام ُيتََّخذ من مدقوق الحنطة والشعير، ُسمي بذلك النسياقه يف الحلق. انظر:  السَّ  )3(

المعجم الوسيط )465/1(.
ويق، فيما حدثني أبو عبيدة:  يت غزوة السَّ قال ابن هش��ام يف السيرة )51/3(: وإنما ُسمِّ
َيت  ويق، فهجم المسلمون على َسويٍق كثير، فُسمِّ أن أكثر ما طرح القوُم من أزوادهم السَّ

ويق. غزوَة السَّ
الَقْرَقر: األرض المستوية، والُكْدر: ماء لبني ُسليم. انظر: النهاية )43/4(.  )4(
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 L  سبب الغزوة  J
)1( المش��ركين م��ن بدر موتورين، َنَذر أبو س��فيان أن ال  لما رجع َفلُّ
ُيِمَس رأَسه ماًء من جنابة حتى يغزَو محمًدا ، فخرج يف مئتي 
راك��ب من قري��ش حتى أتى بن��ي النضير تحت الليل، وب��ات ليلًة واحدة 
عند سالم بن ِمشَكم اليهودي، فسقاه الخمر، وَبَطَن له)2( من خبر الناس، 
ثم خرج يف َعِق��ِب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجااًل من قريش، فأتوا 
ناحية م��ن المدينة، ُيقال لها: الُعَريض)3(، فحرق��وا يف أصوار)4( من نخل 
به��ا، ووجدوا بها رجاًل م��ن األنصار وحليًفا ل��ه، فقتلوهما، ثم انصرفوا 

راجعين.

***
 L  يف طلبه  خروج النيب  J

فبلغ ذلك رس��وَل اهلل ، فندب أصحابه، وخرج يف مائتي 
رج��ل م��ن المهاجرين واألنص��ار يف أثره��م يطلبهم، وجعل أبو س��فيان 

الَفل: القوم المنهزمون. انظر: النهاية )425/3(.    )1(
َبَطن له: أي: أعَلَمه. انظر: لسان العرب )435/1(.  )2(

ًرا-: واد بالمدينة به أموال ألهلها. انظر: النهاية )193/3(. الُعَريض-بضم العين ُمَصغَّ  )3(
األصوار: جمع َصور، وهي الجماعة من النخل. انظر: النهاية )55/3(.  )4(
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��ويق، وهي عام��ة أزوادهم،  فون، فُيْلُق��ون ُجُرب)1( السَّ وأصحاب��ه يتخفَّ
��ويق، وبلغ رس��وُل اهلل  َيت غزوة السَّ فجعل المس��لمون يأخذونها، فُس��مِّ
 قرقرَة الُكْدر، ولم ُيدرك أبا س��فيان، ثم انصرف رس��ول اهلل 

 إلى المدينة، وكان غاب خمسة أيام)2(.

***

الُجُرب: جمع ِجراب، وهو وعاء من ِجلد. انظر: لسان العرب )228/2(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )50/3-51( - الطبقات الكبرى البن سعد )264/2(.  )2(
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السنة الثالثة للهجرة

 L )2(أو َغَطفان )غزوُة ذي َأْمر)1  J
��ويق، أق��ام بالمدينة  لما رجع رس��ول اهلل  من غزوة السَّ
بقي��ة ذي الحجة أو قريًبا منها، ثم غزا نجًدا ُيريد َغَطفان، وس��بب ذلك ما 
بلغ رسوَل اهلل  أنَّ جمًعا من بني ثعلبة ومحارب بذي أمر قد 

عوا يريدون أن ُيصيبوا من أطراف المدينة. تجمَّ

خرج رس��ول اهلل  ومعه أربعمائة وخمس��ون رجاًل، ويف 
أثن��اء الطريق أصاب��وا رجاًل منهم، ُيقال له: َجبَّار، م��ن بني ثعلبة، فُأدخل 
على رس��ول اهلل ، فأخبره ِمن َخَبرِهم، وقال: لن يالقوك، لو 
سمعوا بمسيرك لَهَربوا يف رؤوس الجبال، وأنا سائر معك، فدعاه رسول 

اهلل  إلى اإلسالم، فأسلم.

س��ار رس��ول اهلل  حتى بلغ ماًء ُيقال له: ذو أمر، فعسكر 
  قت َغَطفان يف رؤوس الجبال، ثم رجع رس��ول اهلل به، وتَفرَّ

إلى المدينة، ولم َيْلَق كيًدا، وكانت َغيبته إحدى عشرة ليلة )3(.

سماها بذلك ابن إسحاق يف السيرة )52/3(.  )1(
سماها بذلك ابن سعد يف طبقاته )266/2(.  )2(

وسماها الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )375/4( غزوة نجد.
هذا ما ذكره ابن س��عد يف طبقاته )267/2( - وذكر ابن إسحاق يف السيرة )52/3( أن   )3(
= رسول اهلل  أقام بنجٍد شهر َصَفر ُكلَّه، أو قريًبا من ذلك.  
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L  )1( غزوة ُأُحد  J
وقعت غزوة ُأُحد يوم الس��بت للنصف)2( من ش��هر ش��وال من السنة 

الثالثة للهجرة.

قال الحافظ يف الفتح: وكانت عنده)3( الوقعُة المشهورة يف شوال سنة 
ثالث باتفاق الجمهور)4(.

ونزل يف هذه الغزوة العظيمة آيات كثيرة من س��ورة آل عمران، ابتداًء 
من قوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ()5(.

ق��ال الحافظ ابن كثير يف تفس��ير هذه اآليات: الم��راد بهذه الوقعة يوم 
��دي، وغير  ُأُح��د عند الجمهور، قاله ابن عباس، والحس��ن، وقتادة، والسُّ

= وانظ��ر: تفاصيل هذه الغزوة يف: س��يرة ابن هش��ام )52/3( - الطبقات الكبرى البن 
سعد )266/2 - 267(،  

قال ابن إسحاق يف السيرة )117/3(: كان يوم ُأُحد يوَم بالء ومصيبة وتمحيص، اختبر   )1(
اهلل ب��ه المؤمني��ن، وَمَحن به المنافقين، ممن كان ُيظهر اإليمان بلس��انه، وهو ُمس��َتْخٍف 

بالكفر يف قلبه، ويوًما أكرم اهلل فيه َمن أراد كرامته بالشهادة من أهل واليته.
ه��ذا م��ا ذهب إليه اب��ن إس��حاق يف الس��يرة )112/3( - وذه��ب ابن س��عد يف طبقاته   )2(

)267/2( إلى أنها وقعت لسبع ليال خلون من شوال.
يعني: عند جبل ُأُحد.   )3(

انظر: فتح الباري )88/8(.  )4(
سورة آل عمران - اآليات )121 - 123(.  )5(
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واحد، وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم األحزاب، رواه ابن جرير، 
ل عليه )1(. وهو غريب ال ُيعوَّ

***
 L  سبب الغزوة  J

ار قري��ش أصحاب  ق��ال ابن إس��حاق: لما ُأصي��ب يوَم بدر م��ن كفَّ
القليب، ورجع َفلُّهم إلى مكة، ورجع أبو س��فيان بن حرب بِِعيرِه؛ مش��ى 
عبد اهلل بن أبي ربيعة، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن ُأَميَّة، يف رجال 
م��ن قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤه��م وإخوانهم يوم بدر، فكلَّموا أبا 
س��فيان بن حرب، وَمن كانت له يف تلك الِعير م��ن قريش تجارة، فقالوا: 
يا معش��ر قريش، إن محم��ًدا قد َوَتَركم)2(، وَقَتل خيارك��م؛ فأعينونا بهذا 
نا ُندرك منه ثأرنا بم��ن أصاب منا، ففعلوا، ففيهم  الم��ال على حربه، فلعلَّ

-كما ذكر لي بعض أهل العلم- أنزل اهلل تعالى: )ڃ ڃ ڃ چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک()3(.

ق��ال الحافظ ابن كثير يف تفس��ير ه��ذه اآلية: ك��ذا ُروي عن مجاهد، 
ي، وابن أبزى: أنها  ��دِّ وس��عيد بن ُجبير، والحكم بن عتيبة، وقتادة، والسُّ

انظر: تفسير ابن كثير )109/2(.  )1(
الموتور: الذي ُقتَِل له قتيٌل، فلم ُيدِرْك بَدِمه. انظر: لسان العرب )205/15(.    )2(

سورة األنفال - آية )36( - والخبر يف سيرة ابن هشام )68/3(.  )3(
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 . نزلت يف أبي سفيان ونفقته األموال يف ُأُحد لقتال رسول اهلل
��اك: نزلت يف أهل بدر، وعلى محل تقدي��ر، فهي عامة، وإن  حَّ وق��ال الضَّ

ا )1(. كان سبب نزولها خاصًّ

***
 L  حتريض القبائل وعدد جيش الكفار  J

زت قريش لحرب رسول اهلل ، وبعثت نفًرا يسيرون  تجهَّ
  يف العرب يدعونهم إلى نصرتهم، وُيؤلِّبون على رس��ول اهلل
وعل��ى المس��لمين، فاجتم��ع إليه��م ثالث��ة آالف م��ن قري��ش وحلفائها 
وا، وانضم إليهم أبو عامر الفاسق،  واألحابيش، وجاؤوا بنسائهم؛ لئال يفرُّ
وهو والُِد حنظلَة غس��يِل المالئكِة ، يف خمس��ين رجاًل من قومه، 
وكان دوره َحْفر الُحَفر يف أرض المعركة؛ ليس��قط بها المسلمون، فخرج 
أبو س��فيان ب��ن حرب، وهو قائد الن��اس، وأقبل بهم نح��و المدينة، فنزل 

قريًبا من جبل ُأُحد بمكان ُيقال له: عينين )2(.

انظر: تفسير ابن كثير )53/4(.    )1(
جب��ل عيني��ن: هو جبل بُأُحد، وه��و الجبل الذي أق��ام عليه الرماة يومئ��ذ. انظر: النهاية   )2(

.)301/3(
: فلما أن خرج الناس عاَم  ويف صحيح البخاري - رقم الحديث )4072(، قال َوحِش��يٌّ

عينين، وعينين: جبل بحيال ُأُحد بينه وبينه واد.
ويف رواية اإلمام أحمد - رقم الحديث )16077( قال: وعينين: ُجبيل تحت ُأُحد.   =
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  قال ابن إس��حاق: فاجتمعت قريش لحرب رس��ول اهلل
حي��ن فعل ذلك أبو س��فيان بن حرب، وأصحاب الِعير بأحابيش��ها، ومن 
أطاعها من قبائ��ل كِنانة وأهل تِهامة، وخرجوا معه��م بالظُُّعن)1( التماَس 
الحفيظ��ة)2(، وأال يفروا، فأقبلوا حتى نزلوا بعينين، بجبل ببطن الس��بخة، 

من قناة)3( على شفير الوادي، مقابل المدينة)4(.

***
 L   ُجَبري بن ُمطِعم وَقْتل حزة  J

ودعا ُجَبيُر بن ُمطِعم  -وكان مش��رًكا- غالًما له حبشيًّا، ُيقال 
له َوْحشي، يقذف بحربة له َقْذَف الحبشة، َقلَّما ُيخطُئ بها، فقال له: اخرج 
ي ُطعيمة بن َعدي، فأنت  من الناس، فإن أنت قَتْلَت حمزة عمَّ محمد بعمِّ

َعتيق)5(.

= قال الحافظ يف الفتح )117/8(: قوله: عينين جبل بحيال ُأُحد: أي: من ناحية ُأُحد، 
ُيقال: فالن حياَل كذا، أي: ُمقابَِله، وهو تفسير من بعض رواته، والسبب يف نسبة وحشي 

العام إليه دون ُأُحد: أن قريًشا كانوا نزلوا عنده.
الظُُّعُن: النساء، واحدتها: ظعينة. انظر: النهاية )143/3(.    )1(

الحفيظة: يعني: الغضب. انظر: النهاية )392/1(.  )2(
قناة: وادي من أودية المدينة عليه حرث ومال وزرع. انظر: النهاية )103/4(.  )3(

انظر: سيرة ابن هشام )68/3 - 70(.  )4(
انظر: سيرة ابن هشام )69/3(.  )5(
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وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه ع��ن جعفر ب��ن عمرو ب��ن ُأَميََّة 
: إن حم��زة َقَتل ُطَعيمة بن َع��ِدي بن الخيار  ، قال: قال وحش��يٌّ ْم��ريِّ الضَّ
.)1( ي، فأنت حرٌّ ببدر، فقال لي موالي ُجَبير بن ُمطِعم: إن قَتْلَت حمزة بعمِّ

: ولم تكن لي بشيٍء حاجٌة غيره)2(. قال وحشيٌّ

***
L  إىل رسول اهلل  ِلب J  رسالة العباس)3( بن عبد امُلطَّ

 وكان العب��اس ب��ن عب��د الُمطَِّل��ب  َيرُق��ُب ح��ركات قري��ش 
واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس  رسالة 

نها جميع تفاصيل الجيش)4(. ُمستعَجلة إلى رسول اهلل ، َضمَّ

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4072(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )78/3(.  )2(

قال الحافظ ابن عبد البر يف االستيعاب )359/2(: كان العباس  يكتب بأخبار   )3(
ون به بمكة. المشركين إلى رسول اهلل ، وكان المسلمون يتَقوَّ

وقال اإلمام الذهبي يف سير أعالم النبالء )96/2(: لم يزل العبَّاس  مشفًقا على 
ا ُيس��ِلْم َبْعُد، بحيث إنه ليلة الَعَقبة  النب��ي ، محبًّا له، صابًرا على األذى، ولمَّ
ع��رف وق��ام مع ابن أخي��ه يف الليل، وتوثق له من الس��بعين، ثم خرج إل��ى بدر مع قومه 
ُمكَرًها، فُأِسَر، فأبدى لهم أنه كان أسلم، ثم رجع إلى مكة، فما أدري لماذا أقام بها، ثم 
ال ِذْك��َر له ي��وم ُأُحد، وال يوم الخندق، وال خرج مع أبي س��فيان، وال قالت له قريش يف 
ذلك ش��يًئا -فيم��ا علمت-، ثم جاء إلى النبي  ُمهاِج��ًرا ُقبيَل فتح مكة، فلم 

ْر لنا قدوُمه. يتحرَّ
انظر: الرحيق المختوم، ص )250(.    )4(
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 L  أصحابه  استشارة رسول اهلل  J
د رس��ول اهلل  م��ن خبر قريش، جمع أصحابه  وبعدما تأكَّ
واستش��ارهم: أيخ��رج إليهم أم يمكث يف المدينة؟ وكان رأي رس��ول اهلل 
نوا به��ا، فإن دخلها   أن ال يخرج��وا من المدين��ة، وأن يتحصَّ
ة، والنساء من فوق البيوت،  المشركون قاتلهم المسلمون على أفواه األِزقَّ
ثم أخبرهم رس��ول اهلل  برؤيا رآه��ا يف منامه؛ فقد روى اإلمام 
ل رسوُل اهلل  أحمد يف مسنده بسند حسن عن ابن عباس ، قال: َتنفَّ
 س��يَفه ذا الَفَقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم ُأُحٍد، 
ْلُته: َفالًّ يكون فيكم! ورأيُت أين  فقال: »رأيُت يف سيفي ذي الَفَقار َفال)1(، فأوَّ
ْلُتها:  ْلُته: َكْبَش الكتيبة)2(، ورأيُت أين يف ِدرٍع حصينة، فأوَّ ُمرِدٌف كبًشا، فأوَّ

المدينة، ورأيُت َبَقًرا ُتذَبُح، فَبَقٌر)3(، واهلُل َخيٌر)4(، فَبَقٌر، واهلُل َخيٌر«)5(.

: الكسر. انظر: لسان العرب )324/10(.  : الثَّْلم يف السيف، والَفلُّ الَفلُّ  )1(
كبش القوم: رئيُسهم وَسيِّدهم، وقيل: كبش القوم: حاميُتهم والمنظور إليه فيهم. انظر:   )2(

لسان العرب )18/12(.
والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش. انظر: النهاية )129/4(.

قال الس��ندي يف شرحه للمس��ند )490/2(: قوله : "فَبَقر": أي: فُيذَبح َبقٌر   )3(
بعد ذلك، كأن المراد: بيان كثرة البقر المذبوحة، وأنه ُيذَبح بعُضها بعد بعض.

ق��ال الحافظ يف الفتح )128/8(: قوله : "واهلل خير"، هذا من جملة الرؤيا   )4(
كم��ا جزم به عياض وغيره، كذا بالرفع فيهم��ا على أنه مبتدأ وخبر، وفيه حذف تقديره: 

وُصنُع اهللِ خيٌر.
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )2445(.  )5(
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وروى اإلمام النَّس��ائي يف الس��نن الكبرى بس��ند صحيح عن جابر بن 
عبد اهلل ، قال: استش��ار رسوُل اهلل  الناس يوم ُأُحد، 
فق��ال: »إين رأيُت فيما يرى النائم كأين َلِفي ِدرٍع حصينة، وكأنَّ َبَقًرا ُتنَحر 
رَع: المدينة، والَبَق��َر: َنَفًرا، واهلُل َخيٌر، فلو قاتلُتموهم  ��رُت الدِّ وُتباع، ففسَّ

َكك)1(، فرماهم النِّساُء من فوق الحيطاِن!«)2(. يف السِّ

ويف رواي��ة اإلم��ام أحمد بس��ند صحيح عن جاب��ر  قال: قال 
��ا أَقْمنا بالمدين��ة، فإن دخل��وا علينا فيها  رس��ول اهلل : »لو أنَّ

قاَتْلناهم«)3(.
***

L  رأُي َمن مل يشهد بدًرا  J
فب��ادر جماعة م��ن فضالء الصحابة  ممن فات��ه الخروُج يوم 
  وا على رس��ول اهلل ب��در إلى اإلش��ارة بالخروج إليهم، وألحُّ
يف ذل��ك، فقال��وا: ي��ا رس��ول اهلل ، واهللِ م��ا ُدِخ��َل علينا فيها 
يف الجاهليَّ��ة، فكي��ف ُيدَخ��ل علين��ا فيها يف اإلس��الم؟! فقال رس��ول اهلل 

: »شأَنكم إًذا«)4(.

ة: الطريق. انظر: النهاية )345/2(. كَّ السِّ  )1(
أخرجه النسائي يف السنن الكبرى - رقم الحديث )7600(.   )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14787(.  )3(
أخرج ذلك اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14787( وإسناده صحيح.    )4(
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ويف رواية النَّس��ائي يف الس��نن الكبرى بسند صحيح، قالوا: فيدخلون 
، ولكِنَّا نخرج إليهم، فقال رس��ول اهلل  علين��ا المدينة؟ ما ُدِخَلت علينا قطُّ

: »فشأَنكم إًذا«)1(.

 ، وروى الحاكم يف المس��تدرك بسند حس��ن عن ابن عباس
ل رس��وُل اهلل  س��يَفه ذا الَفَقار يوم ب��در، وهو الذي  قال: تنفَّ
رأى في��ه الرؤيا ي��وم ُأُحد، وذل��ك أن رس��ول اهلل  لما جاءه 
المش��ركون يوم ُأُحد كان رأُي رس��ول اهلل  أن ُيقيم بالمدينة 
ُيقاتلهم فيها، فقال له ناس لم يكونوا ش��هدوا بدًرا: َيخُرُج بنا رس��ول اهلل 
��وا أن ُيصيبوا م��ن الفضيلة ما   إليه��م نقاتله��م بُأُحد، وَترجَّ

أصاب أهُل بدر)2(.

ق��ال الحافظ ابن كثير: وأبى كثير م��ن الناس إال الخروَج إلى العدو، 
ول��م يتناهوا إلى قول رس��ول اهلل  ورأيه، ول��و َرُضوا بالذي 
ُة من أش��ار إليه  أمره��م كان ذل��ك، ولك��ن َغَلب القض��اُء والَق��َدر، وعامَّ
بالخروج رجاٌل لم يشهدوا بدًرا، قد علموا الذي سبق ألصحاب بدر من 

الفضيلة )3(.
***

أخرجه النسائي يف السنن الكبرى - رقم الحديث )7600(.  )1(
أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )2620(.  )2(

انظر: البداية والنهاية )387/4(.   )3(
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 L  للخروج إىل ُأُحد  تهيُّؤ الرسول  J
َمَت��ه)1(، وظاَهَر  فنهض رس��ول اهلل  ودخ��ل بيته وَلبَِس أَلْ
بير  بين ِدرَعين)2(؛ فقد روى اإلمام الترمذي يف جامعه بس��ند حسن عن الزُّ
بن العوام ، قال: كان على النبي  درعاِن يوَم ُأُحد )3(.

ويف رواية اإلمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن السائب بن يزيد 
، قال: إن النبي  ظاهر بين ِدرَعيِن يوم ُأُحد )4(.

وقد انثنى عزُم أولئك الصحابة ، وقالوا: رَدْدنا على رس��ول 
اهلل  رأَيه، فلما خرج عليهم رسول اهلل ، قالوا: يا 
رس��ول اهلل، أِقْم، فالرأُي رأُيك، فقال رس��ول اهلل : »ما ينبغي 

ه«)6(. لنبيٍّ أن يَضَع أداَته)5( بعد أن َلبَِسها، حتى يحُكَم اهلل بينه وبين عدوِّ

ْرُع. انظر: النهاية )191/4(.   مة: الدِّ الألَّْ  )1(
يعني: َلبِس درًعا فوق ِدرٍع. انظر: النهاية )152/3(.  )2(

قال الس��ندي يف تعليقه على س��نن ابن ماجه )365/3(: ومنه ُيعَلُم أن مباشرة األسباب 
ال ُتنايف التوكل.

أخرجه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )1787(.  )3(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )15722( - وابن ماجه يف سننه - رقم   )4(

الحديث )2806(.
يعني: سالحه. انظر: لسان العرب )100/1(.  )5(

  أخ��رج ذلك الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحدي��ث )2620( عن ابن عباس  )6(
وإس��ناده حسن - وأخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14787( عن جابر 

بن عبد اهلل ، وإسناده صحيح. 
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  وق��ال اإلمام البخ��اري يف صحيحه: فإذا عزم الرس��وُل

ُم عل��ى اهلل ورس��وله ، وش��اور النبي  ل��م يك��ن لبَش��رٍ التق��دُّ

 أصحاب��ه يوم ُأُح��د يف الُمقام والخروج، ف��رأوا له الخروَج، 

 فلم��ا َلبَِس ألَْمَت��ه وعزم، قال��وا: أِقْم، فلم َيِم��ْل إليهم بعد الع��زِم، وقال: 

»ال ينبغي لنبيٍّ يلَبُس أْلَمَته فيَضُعها، حتى يحُكَم اهلُل«)1(.

***
L  إىل ُأُحد  خروج الرسول  J

، فخرج  ن رسوُل اهلل  يف الناس بالخروج إلى العُدوِّ ثم أذَّ

رس��ول اهلل  يف أل��ف مقاتل م��ن الصحاب��ة ، وفيهم 

المنافقون، على رأسهم عبُد اهللِ بُن ُأَبيٍّ ابُن َسُلوَل.

***
L  ردُّ َمن اسُتصِغَر من الصحابة  J

فلم��ا وصل رس��ول اهلل  إل��ى مكان ُيقال له: الش��يخين، 

عس��كر فيه، ثم أخذ يس��تعرض جيشه، فردَّ َمن اس��تصغره ولم َيَره مطيًقا 

للقتال، وكان منهم: عبد اهلل بن عمر بن الَخطَّاب، وزيد بن ثابت، وأسامة 

انظر: صحيح البخاري )283/15(.  )1(
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  ب��ن زيد، والبراء بن عازب )1(، وأبو س��عيد الُخ��ْدري، وغيرهم

أجمعين، وكانوا يف سنٍّ دون البلوغ)2(.

روى الشيخان يف صحيحيهما عن ابن عمر ، قال: إن رسول 
اهلل  عرضه يوم ُأُحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم ُيِجْزين)3(، 

ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازين)4(.

اخُتلف يف شهود البراء بن عازب  غزوَة ُأُحد، والذي يظهر أنه حضرها لكنه لم   )1(
ُيباشر القتال؛ لِصَغرِ ِسنِّه ، وقد روى اإلمام أحمد يف مسنده بسند صحيح - رقم 

الحديث )18586( عن البراء بن عازب  أنه قال: أنا وعبد اهلل بن عمر لَِدة.
َدُة -بكسر الالم-: هو الذي ُولَِد يوم والِدك. انظر: المعجم الوسيط )1056/2(. اللِّ

وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه - رقم الحدي��ث )3039( عن الب��راء بن عازب 
، ق��ال:... فهزموهم، فأنا -واهلل- رأيت النس��اء َيش��دْدَن، ق��د بدت خالِخُلهن 

وأسواُقهن، رافعاٍت ثياَبهن.
ار أول المعركة يوم ُأُحد. * قلت: وذلك بعد هزيمة الكفَّ

وروى الحاك��م يف المس��تدرك - رقم الحديث )6501( - وابن أبي ش��يبة يف مصنفه - 
رقم الحديث )34388( بس��ند صحيح عن البراء بن عازب ، قال: ُعرِضُت أنا 

وابن عمر على رسول اهلل  يوم بدر فاستصَغَرنا، وَشِهْدنا ُأُحًدا.
وأخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3956( دون قوله: وَشِهْدنا ُأُحًدا.

ق��ال الحافظ يف الفتح )18/8(: فهذه الزيادة إن ُحِمَلت على أن المراد بقوله: وش��هدنا 
. ُأُحًدا، نْفُسه وحده دون ابن عمر، وإال فما يف الصحيح أصحُّ

انظر: سيرة ابن هشام )74/3(.  )2(
قال الحافظ يف الفتح )150/8(: المراد باإلجازة: اإلمضاء للقتال.    )3(

أخرج��ه اإلمام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2664( )4097( - ومس��لم يف   )4(
صحيحه - رقم الحديث )1868(.
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L  د عبد اهلل بن ُأَبيٍّ )1( وأصحابه J  مُترُّ
وقبل طلوع فجر يوم السبت أدلج)2( رسوُل اهلل ، حتى إذا 
ا من العدو، وهناك انسحب  كان بالش��وظ صلى الفجر، وكان بمقربة جدًّ
عبد اهلل بن ُأبيٍّ ابن سلول بنحو ثُلث الجيش؛ ثالثمائة رجل، وهو يقول: 
ما ندري عالَم نقُتُل أنُفَس��نا هاهنا أيُّها الناس؟! فرجع بمن اتبعه من قومه 
 ، ي��ب، وَلِحَقهم عبد اهلل بن عم��رو بن حرام م��ن أهل النفاق والرَّ
ُركم اهللَ أالَّ َتخُذلوا قوَمكم ونبيَّكم عندما حضر من  فقال لهم: يا قوِم، ُأَذكِّ
ه��م، فقالوا: لو نعلم أنكم ُتقاتِلون َلَما أس��لمناكم، ولكنا ال نرى أنه  عدوِّ
 : يكون قتاٌل، فلما استعَصوا عليه وأَبوا إال االنصراف عنهم، قال

.)3(
 أبعدكم اهللُ أعداَء اهلل، فسُيغني اهللُ عنكم نبيَّه

وأنزل اهلل يف ه��ؤالء المنافقين قوَله تعالى: )پ پ ڀ ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ ڇ ڇ()4(.

ق��ال اإلم��ام الن��ووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )603/1(: عبد اهلل ب��ن ُأَبي رأس   )1(
. ه آيات كثيرة مشهورة، ُتويف يف زمن رسول اهلل المنافقين، نزل يف َذمِّ

لجة: هو سير الليل. انظر: النهاية )120/2(. الدُّ  )2(
انظر: سيرة ابن هشام )72/3(.  )3(

سورة آل عمران - اآليات )166 - 167(.  )4(
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ونزل فيهم قوُله تعالى: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )1(ڤ ڤ ڤ)2( 
ڤ ڦ()3(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن زيد بن ثابت ، قال: لما 
خ��رج النب��ي  إلى غزوة ُأُحد، رجع ن��اس ممن خرج معه)4(، 
وكان أصح��اب النبي  فيه��م فرقتين؛ فرقة تق��ول: ُنقاتلهم، 

وفرقة تقول: ال ُنقاتله��م، فنزلت: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ()5(.

قال الحافظ يف الفتح: هذا هو الصحيح يف سبب نزولها)6(.

***

ق��ال اإلم��ام القرطب��ي يف تفس��يره )503/6(: المعن��يُّ بالمنافقين هنا: عب��د اهلل بن ُأبي   )1(
وأصحاب��ه الذين خذلوا رس��ول اهلل  يوم ُأُحد، ورجعوا بعس��كرهم بعد أن 

خرجوا.  
قال ابن عباس : أرَكَسهم: أوقعهم. انظر: تفسير ابن كثير)371/2(.  )2(

قال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره )371/2(: أي: بسبب عصيانِهم ومخالفتِهم الرسوَل   )3(
، واتباِعهم الباطَِل.

واآلية من سورة النساء - رقم )88(.
قال الحافظ يف الفتح )585/4(: هم عبد اهلل بن ُأبي وَمن تبعه.  )4(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4050( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(
الحديث )2776(.

انظر: فتح الباري )101/8(.  )6(
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L  تأثُّر بين َسِلمَة )1( وبين حارثة باملنافقني  J
ت��ا بالرجوع، لكِنَّ  تأثَّر بنو َس��ِلَمة وبنو حارثة بكالم ابن َس��ُلول، فَهمَّ

اهلل عصمهم��ا من ذلك وَثبََّتهما؛ ق��ال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ)2( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ()3(.

ق��ال اإلمام القرطبي: الطائفتان: بنو َس��ِلَمة من الخزرج، وبنو حارثة 
من األوس، وكانا جناَحِي العسكر يوم ُأُحد)4(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن جابر بن عبد اهلل  قال: فينا 
نزلت: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(، نحن الطائفتان: 
ين- أنَّها لم  بنو حارثة، وبنو َسِلَمة، وما ُنِحبُّ -وقال سفيان مرة: وما َيُسرُّ

تنِزْل؛ لقول اهللِ: واهللُ وليُّهما )5(.

***
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )55/16(: بنو َسِلَمَة، هو بكسر الالم.  )1(

الفشل: الُجبن والضعف. انظر: النهاية )402/3(.  )2(
سورة آل عمران - اآلية )122(.  )3(

انظر: تفسير القرطبي )285/5(.    )4(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4051( )4558( - ومسلم يف صحيحه   )5(

- رقم الحديث )2505(.
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L  َمسرَيه إىل ُأُحد  متابعُة الرسول  J
قام رسول اهلل  بعد رجوع المنافقين ببقية الجيش، وكانوا 
سبَعمائة مقاتل)1(، واخُتِلَف هل كان معهم شيء من الخيل أم ال)2(؟ ومضى 
��ْعَب من ُأُحد، يف ُعدوة الوادي إلى الجبل، فعس��كر بجيش��ه  حت��ى نزل الشِّ
مس��تقباًِل المدينة، وجاع��اًل َظْهَره إلى جب��ل ُأُحد، وجعل َجَب��ل عينين عن 
يساِره، وعلى هذا صار جيش العدو فاصاًل بين المسلمين وبين المدينة)3(.

***
L  ماة J  تعبئة)4( الرسول  جيَشه ووصيَُّته للرُّ

ويف صبيح��ة يوم الس��بت الخامس عش��ر من ش��وال عبَّأ رس��وُل اهلل 
 أصحاب��ه للقت��ال، واخت��ار منه��م أمه��ر الرم��اة، وعدده��م 

قال البيهقي يف دالئل النبوة )220/3(: هذا هو المشهور عند أهل المغازي؛ أنهم َبُقوا   )1(
يف سبعمائة مقاتل.

قلت: َوِهَم الحافظ ابن كثير يف الفصول - ص )116( - واإلمام ابن القيم يف زاد المعاد   )2(
)227/3( فقاال: وكان فيهم خمسون فارًسا.

* ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )93/8(: وهو غلط بيِّن، وقد جزم موس��ى ب��ن عقبة بأنه لم 
يكن معهم يف ُأُحٍد ش��يء من الخيل، ووقع عند الواقدي، ونقله عنه ابن س��عد يف طبقاته 

)269/2(: كان معهم فرس لرسول اهلل ، وفرس ألبي ُبردة. 
انظر: سيرة ابن هشام )73/3(.  )3(

عبَّأهم: أي: َرتَّبهم يف مواضعهم وهيَّأهم للحرب. انظر: لسان العرب )6/9(.  )4(
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ر عليهم عب��َد اهللِ بن ُجَبير ب��ن النعمان األنصاري  خمس��ون)1( رامًي��ا، وَأمَّ
األوس��ي البدري ، وأمرهم بالتمرك��ز على جبل صغير ُعرِف بعد 
ذل��ك بَجَب��ل الرماة، وأمرهم رس��ول اهلل  بأوام��ر واضحة ال 
لبس فيه��ا، فقال: احموا ُظهورن��ا، فإن رأيُتمونا ُنقَتل ف��ال تنُصرونا، وإن 

رأيُتمونا قد َغنِْمنا فال َتْشَرُكونا)2(.

وروى اإلمام البخاري وأبو داود عن البراء بن عازب ، قال: 
جع��ل رس��ول اهلل  عل��ى الرماة ي��وم ُأُحد -وكانوا خمس��ين 
رج��اًل- عبَد اهلل بَن ُجبير، وق��ال: إن رأيتمونا تَخطَُّفنا الطَّيُر)3( فال تبرحوا 
مكاَنكم)4( هذا، حتى ُأرس��ل إليكم، وإن رأيُتمونا َهَزْمنا القوم وأوطأناهم 

فال تبرحوا حتى أرِسَل إليكم)5(.

 ، ويف لف��ظ آخ��ر يف صحيح البخ��اري عن البراء ب��ن عازب
 قال: قال رس��ول اهلل : »ال تبرحوا، إن رأيُتمونا ظَهْرنا عليهم 

قال الحافظ يف الفتح )93/8(: هذا هو المعتمد.  )1(
أخرج ذلك اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2609( - والحاكم يف المستدرك   )2(

- رقم الحديث )3201( وإسناده حسن.
ُفنا الطير": أي:  الَخْطف: اس��تالُب الش��يء وأْخُذه بس��رعة، وقوله : "تخطَّ  )3(

تستِلُبنا وتطير بنا، وهو مبالغة يف الهالك. انظر: النهاية )47/2(.
برح مكانه: أي زال عنه. انظر: لسان العرب )364/1(.  )4(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيح��ه - رقم الحدي��ث )3039( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )5(
الحديث )2662(.
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فال تبَرحوا، وإن رأيُتموهم َظَهروا علينا فال ُتِعينونا«)1(.

وبتعيين هذه الفصيلة يف الجبل مع هذه األوامر العس��كرية الش��ديدة 
َس��دَّ رس��ول اهلل  الثُّلم��ة الوحي��دة التي كان يمكن لفرس��ان 
المش��ركين أن يتس��للوا م��ن ورائه��ا إلى صف��وف المس��لمين، ويقوموا 

بحركات االلتفاف وعملية التطويق )2(.

***
 L  أصحاَبه على القتال  تشجيع النيب  J

دفع رسول اهلل  اللواء إلى ُمصَعب بن ُعَمير ، ثم 
أخذ رسول اهلل  سيًفا قاطًعا، وعرضه على أصحابه ؛ 
فقد روى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن أنس ، قال: إن رسول اهلل 
 أخذ سيًفا يوم ُأُحد، فقال: »َمن يأُخُذ مني هذا؟«)3(، فَبَسطوا 

ه؟« أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا، أنا، قال: »من يأخذه بحقِّ

قال: فأحجم القوُم)4(، فقال ِس��َماُك بُن َخَرَشة)5( أبو ُدجانة: أنا آُخُذه 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4043(.  )1(
انظر: الرحيق المختوم - ص )355(.    )2(

زاد اإلمام أحمد: السيف.  )3(
روا وتهيَّبوا أْخَذه. انظر: النهاية )334/1(. أحجم القوم: تأخَّ  )4(

قال ابن األثير يف جامع األصول )449/1( - قس��م التراجم -: ِس��َماك: بكسر السين،   )5(
وتخفيف الميم، والكاف، وَخَرشة: بفتح الخاء المعجمة والراء، والشين المعجمة.
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ه، فأخذه فَفَلق به هاَم الُمشرِكين)1(. بحقِّ

ام  َبير ب��ن الَعوَّ ويف رواية الحاكم يف ُمس��تدَرِكه بس��ند حس��ن ع��ن الزُّ
، قال: عرض رس��وُل اهلل  سيًفا يوم ُأُحد، فقال: »َمن 
ه؟« فقمت، فقلت: أنا يا رسول اهلل، فأعرض عني،  يأخذ هذا السيف بحقِّ
ه؟«، فقمُت فقلت: أنا يا رس��ول اهلل،  ثم قال: »َمن يأخذ هذا الس��يف بحقِّ
فأع��رض عني، ثم قال: »َمن يأخذ هذا الس��يف بحق��ه؟«، فقام أبو دجانة 
ِسَماك بن َخَرَشة، فقال: أنا آخذه يا رسول اهلل بحقه، فما حقُّه؟ قال رسول 
اهلل : »أن ال تقُتَل به مسِلًما، وال تِفرَّ به عن كافر«، قال: فدفعه 
إليه، وكان إذا أراد القتال َأْعَلَم بعصابة)2(، قال: قلُت: ألنُظَرنَّ اليوم كيف 

يصنع، فجعل ال يرتفع له شيٌء إال هتكه وأفراه!)3(.

***

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2470( - واإلمام أحمد يف مسنده -   )1(
رقم الحديث )12235(. 

الِعصاب��ة: هي كل ما عَصْبَت به رأس��ك؛ من عمامة، أو مندي��ل، أو ِخرقة. انظر: النهاية   )2(
  .)220/3(

أصل الَفْري: القطع. انظر: النهاية )396/3(.  )3(
والخبر أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )5089(.
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 L  تعبئة جيش املشركني  J
وعبََّأت قريش جيشها حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة إلى 
أبي س��فيان، وعلى َميَس��رتها ِعْكرِمة بن أبي جهل، واستعملوا على ميمنة 
خيِلهم خالد بن الوليد، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد 
ال��دار، وقبل بدء القتال حاول أبو عامر الفاس��ق)1( -وهو من األوس- أن 
يتألَّف قوَمه، فذهب إليهم، وأخذ ُيناديهم: يا معش��ر األوِس، أنا أبو عامر، 
ف��َردَّ عليه الصحاب��ُة م��ن األوس : ال أنَعَم اهللُ بك عينًا يا فاِس��ُق، 

، فتركهم ورجع إلى المشركين)2(. فقال: لقد أصاب قومي بعدي َشرٌّ

***
 L  َلِة لواء امُلشِركني J  بدُء الِقتال وإبادة َحَ

ثم التحم الجيش��ان، واقتتل الناس يومئذ اقتتااًل شديًدا يف كل مكان من 
ميدان المعركة، واش��تد القتال حول لواء المشركين، فُقتَِل من َحَمَلته سبعة 
أو تس��عة، فما يحمل��ه أحد إال ُقتَِل؛ فقد روى اإلمام أحمد والحاكم بس��ند 
حسن عن ابن عباس ، قال: كان لرسول اهلل  وأصحابه 

قال اإلمام النووي يف تهذيب األسماء واللغات )418/1 - 419(: أبو عامر: ُيعرف يف   )1(
الجاهلية بالراهب، وكان هو وعبد اهلل بن ُأبي ابن س��لول منافقيِن؛ فعبد اهلل ُيبطِن نفاقه، 

وأبو عامر ُيظِهره.
انظر: سيرة ابن هشام )75/3(.  )2(
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ُل النهار، حتى ُقتَِل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة)1(. أوَّ

***
 L   شدة أبي ُدجانة  J

وقاتل أبو ُدجانة  بسيف رسول اهلل  قتااًل عظيًما، 
وجع��ل ال يلقى مش��رًكا إال قتله؛ فقد روى الحاكم يف المس��تدرك بس��ند 
ام ، قال: ألنُظَرنَّ اليوم كيف يصنُع، قال:  َبير بن الَعوَّ حسن عن الزُّ
فجعل ال يرتفُع له ش��يء إال هتكه وأفراه حتى انتهى، إال نس��وة يف َس��ْفح 

الجبل)2( معهن دفوٌف لهن، فيهن امرأٌة، وهي تقول: 

النَّماِرق)3(ن��ح��ن ب���ن���اُت ط�����اِرْق على  نمشي 
ُن���ع���انِ���ْق ُت��ق��ب��ل��وا  وَن���ب���ُس���ِط ال���نَّ���م���اِرْقإن 
ُن���ف���اِرْق ُت����دبِ����روا  فِ��������راَق غ���ي���رِ واِم�����قأو 

قال: فأهوى بالسيف إلى المرأة ليضرَِبها، ثم كفَّ عنها، فلما انكشف 
القتال، قلُت له: كلُّ عملك قد رأيُت ما خال رْفَعك الس��يف على المرأة، 
 ثم لم تضرِْبها، قال: إين -واهللِ- أكرمُت س��يف رس��ول اهلل 

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2609( - والحاكم يف المس��تدرك -   )1(
رقم الحديث )3201(. 

سْفح الجبل: أسَفُله. انظر: المعجم الوسيط )432/1(.   )2(
النمارق: أي الوس��ائد، واحدتها: ُنمُرقة -بضم النون والراء وبكسرهما-. انظر: النهاية   )3(

.)104/5(
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أن أقُتَل به امرأة)1(!

***
 L   استشهاد عبد اهلل بن عمرو  J

اسُتش��ِهَد عب��د اهلل ب��ن عمرو بن ح��رام والُِد جاب��ر  يف غزوة 
ُأُح��ٍد بع��د أن ثبت م��ع رس��ول اهلل ؛ فقد روى الش��يخان يف 
صحيحيهم��ا عن جابر بن عب��د اهلل ، قال: ُأصيب أب��ي يوم ُأُحد، 
فجعلُت أكش��ف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني، ورسول اهلل 
 ال ينهاين، وجَعَلت فاطمة بنت عمرو تبكيه )2(، فقال رسول 
ه بأجنَِحتِها،  اهلل : »تبكي��ه أو ال تبكيه، ما زال��ت المالئكة ُتِظلُّ

حتى رفْعُتموه!«)3(.

ُل��ه أن هذا الجليل الق��در الذي ُتظِلُّه  ق��ال الحاف��ظ يف الفتح: وُمَحصَّ
المالئكة بأجنحتها، ال ينبغي أن ُيبَكى عليه، بل ُيفَرح له بما صار إليه)4(.

***
أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )5089(.  )1(

تي فاطمة  يف رواي��ة أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحدي��ث )1244(: فجعلت عمَّ  )2(
تبكي.  

أخرج��ه اإلمام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1244( )1293( - ومس��لم يف   )3(
صحيحه - رقم الحديث )2471( )130(.

انظر: فتح الباري )512/3(.   )4(
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L  انتصار املسلمني الساحق  J
  هم، وانتصروا عليهم، والفضل بعد اهلل َسَحق المسلمون عدوَّ
ماة على الجبل الذي أمرهم رسول اهلل  بالثبات  يعود لثبات الرُّ
وهم بالسيوف  عليه، فأنزل اهلل نصره على المسلمين، وَصَدَقهم وعده، فَحسُّ

حتى كاشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة التي ال شك فيها.

روى اإلمام أحمد يف مس��نده والحاكم يف المستدرك بسند حسن عن 
ابن عباس ، ق��ال: ما ُنِصَر النبي  يف موطٍن كما ُنِصَر 
يف)1( ُأُح��د، ق��ال: فأنَكْرنا عليه، فقال ابن عب��اس : بيني وبين َمن 

أنك��ر ذل��ك كت��اب اهلل ؛ إن اهلل  يقول يف ي��وم ُأُحد: )چ 
عب��اس:  اب��ن  يق��ول  ڍ(،  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

والحسن: القتل)2(.

وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن عائش��ة ، قالت: لما 
كان يوم ُأُحد ُهِزم المشركون هزيمًة َبيِّنة)3(.

َبير بن  وروى الحاكم وابن إس��حاق يف الس��يرة بس��ند حس��ن ع��ن الزُّ

يف رواية اإلمام أحمد: يوم.  )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2609( - والحاكم يف المس��تدرك -   )2(

رقم الحديث )3201(.
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3824(.   )3(
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ام ، قال: واهلل لقد رأيُتني أنُظُر على َخَدِم)1( هند بنت ُعتبة  الَعوَّ
راٍت هواِرَب)2(. وصواِحبِها ُمَشمِّ

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن البراء بن عازب ، قال: 
فهزموهم، فأنا -واهللِ- رأيُت النس��اء َيش��ُدْدن)3(، قد ب��دت خالِخُلهن)4( 

وأسواُقهن)5(، رافعاٍت ثياَبهن)6(.

***
 L   خمالفة الرماة أمر النيب  J

َل النهار للمس��لمين على الكف��ار، فانهزموا راجعين،  كان��ت الدولُة أوَّ
��وا ُمْدبِرين حتى انتهوا إلى نس��ائهم، فلما رأى الرم��اة هزيمتهم، تركوا  وَولَّ
مركزه��م ال��ذي أمرهم رس��ول اهلل  بحفظ��ه، وقالوا: ي��ا قوِم، 
َرهم أميُرهم عب��د اهلل بن ُجبير  َعْهَد رس��ول  الغنيم��َة الغنيم��َة! فذكَّ
اهلل  إليهم، فلم يلتفتوا إليه، وظنوا أْن ليس للمش��ركين رجعٌة، 

أخرج��ه الحاكم يف المس��تدرك - رق��م الحديث )4362( - وابن إس��حاق يف الس��يرة   )1(
ن إسناده. )86/3( - وأورده الحافظ يف الفتح )106/8( وحسَّ

َخَدم: َجمُع َخَدَمة، وهو الَخْلخال. انظر: النهاية )15/2(.  )2(
: الَعْدو. انظر: النهاية )405/2(. دُّ الشَّ  )3(

الَخْلخال: نوع من أنواع الُحليِّ تلبسه المرأة يف ساقها. انظر: لسان العرب )205/4(.  )4(
قال الحافظ يف الفتح )93/8(: أس��واُقهن: جمع ساق، وسبب رفعهن ثيابهن؛ لُيعينَهن   )5(

ذلك على ُسرعة الَهَرب.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3039(.  )6(
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وأنهم ال تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا يف طلب الغنيمة، وأْخَلوا الثَّغر!)1(

روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن البراء بن عازب ، قال: 
قال أصح��اب ابن ُجبير: الغنيمَة أْي َقوِم الغنيم��َة، ظهر)2( أصحابكم فما 
تنتظرون؟! فقال عبد اهلل بن ُجبير : أنِس��يُتم ما قال لكم رسوُل اهلل 

؟)3( قالوا: واهللِ لنأتَينَّ النَّاَس، فلنُصيَبنَّ من الغنيمِة)4(!

 ، وروى اإلمام أحمد والحاكم بس��ند حس��ن عن ابن عباس
ق��ال: فلما َغنَِم رس��ول اهلل  وأباحوا)5( عس��كر المش��ركين، 

ماُة جميًعا)7(، فدخلوا يف العسكر ينَتِهبون)8(! اْنَكَفَت)6( الرُّ

انظر: زاد المعاد )230/3( - الفصول يف سيرة الرسول - ص )120 - 121(.  )1(
ظهر: غلب. انظر: النهاية )152/3(.    )2(

يف رواي��ة أخ��رى يف صحي��ح البخ��اري - رق��م الحدي��ث )4043(: َعِه��َد إل��يَّ النب��يُّ   )3(
 أن ال َتْبَرحوا.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3039(.  )4(
أباحوا: استأصلوا. انظر: لسان العرب )534/1(.  )5(

. انظر: النهاية )159/4(. اْنَكَفَت: انَضمَّ  )6(
ويف رواية اإلمام أحمد: َأكبَّ

َأكبَّ على الشيء: أقبل عليه وَلِزَمه. انظر: لسان العرب )8/12(.
)7(  قل��ت: ُيفَه��م من كالم ابن عب��اس : أن كل الرم��اة نزلوا عن الجب��ل؛ لُيدِركوا 

الغنائم، وهو صحيٌح، إالَّ عدًدا قلياًل ال يتجاوز العشرة.
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2609( - والحاكم يف المس��تدرك -   )8(

رقم الحديث )3201(.
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وت��رك عام��ة الرم��اة الخمس��ين أماكنه��م الت��ي أمره��م رس��ول اهلل 
 بحفظه��ا، وَخلَّوا ظهور المس��لمين للع��دو، وثبت أميرهم 

عبد اهلل بن ُجبير  يف نفرٍ يسير دون العشرة مكاَنهم)1(.

قال تعالى يف ذلك: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڳ  )3(ڳ  گ  گ  گ  )2(گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ڳ ڱ()4(.

***
 L  التفاف خالد بن الوليد واضطراب املسلمني  J

ماُة الثَّغَر الذي أوصاهم به رس��ول اهلل ، َكرَّ  فلم��ا ترك الرُّ
ُفرس��اُن المش��ركين بقيادة خالد بن الوليد ، فوج��دوا الثَّغَر خالًيا، 
نوا حت��ى أقبل آِخُره��م، فأحاطوا  م��اة، فجاُزوا من��ه وتمكَّ ق��د خال ِمن الرُّ
بالمس��لمين، فأكرم اهلل سبحانه َعَدًدا منهم بالشهادة، على رأِسهم عبُد اهلل 
بن ُجبير ، ثم التفَّ من وراء المس��لمين، وصاح فرس��انهم صيحًة 

انظر: سيرة ابن هشام )86/3(، الطبقات الكبرى البن سعد )270/3(.  )1(
روى اإلم��ام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )18600( بس��ند صحي��ح عن البراء بن   )2(

  . عازب ، قال: عصيُتم الرسوَل من بعد ما أراكم الغنائَم وهزيمَة العدوِّ
قال اإلمام القرطبي يف تفسيره )363/5(: يعني: الغنيمَة.  )3(

قال اإلمام القرطبي يف تفسيره )363/5(: هم الذين َثَبتوا يف مراكزهم، ولم ُيخالفوا أمر   )4(
. مع أميرهم عبد اهلل بن ُجَبير  نبيهم
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َل الحال؛ فانقلبوا على المسلمين! عرف المشركون المنهزمون بسرعٍة تبدُّ

 ، روى اإلمام أحمد، والحاكم بس��ند حس��ن عن ابن عباس
قال: فلما غنم النبي  وأباحوا عسكر المشركين، َأكبَّ الرماة 
جميًعا، فدخلوا يف العس��كر ينهبون، وقد التقت صفوف أصحاب رسول 
اهلل ، فهم هكذا -وَش��بَّك بين أصابع يديه- والتبس��وا، فلما 
ماَة تلك الَخلَّة)1( التي كانوا فيها، دخل الخيل من ذلك الموضع  َأخ��لَّ الرُّ
عل��ى أصحاب النب��ي ، فض��رب بعُضهم بعًضا، والتبس��وا، 

وُقتَِل من المسلمين ناس كثير)2(!

ام  َبير ب��ن الَعوَّ وروى اب��ن إس��حاق يف الس��يرة بس��ند حس��ن ع��ن الزُّ
، قال: مالت الرماة إلى العس��كر حين كش��فنا الق��وم عنه، وخلَّوا 
ظهوَرن��ا للخيل، فُأتَِينا ِم��ن َخْلِفنا، وصرخ صارخ: أال إن محمًدا قد ُقتَِل، 

فانكَفْأنا)3( وانكفأ علينا القوُم)4(!

قال السندي يف شرحه للمسند )34/3(: الَخلَّة -بفتح فتشديد- أي: تلك الحاجة التي   )1(
روا فيها، ِمن: أَخلَّ بالشيِء، أو المراد بالَخلَّة:  هي دفع العساكر من وراء الظهر، أي: قصَّ
َيت َخلَّة؛ ألنَّها محل الَخلَّة بمعنى الحاج��ة؛ ألنها كانت محتاجة إلى  تل��ك البقعة، ُس��مِّ

وجود العسكر فيها، أي: تركوا تلك البقعة، ِمن: َأَخلَّ الرجُل بمركزِه، أي: تَرَكه.
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2609( - والحاكم يف المس��تدرك -   )2(

رقم الحديث )3201(.
انكفأ: مال. انظر: لسان العرب )113/12(.    )3(

ن  أخرجه ابن إس��حاق يف السيرة )86/3( - وأورده الحافظ يف الفتح )106/8( وحسَّ  )4(
إسناده.
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ام  َبير ب��ن الَعوَّ وروى الحاك��م يف المس��تدرك بس��ند حس��ن ع��ن الزُّ
، ق��ال: واهلل لقد رأيُتني أنظر إلى َخَدِم هند بنت ُعتبة وصواحباتِها 
راٍت هواِرَب، م��ا دوَن أْخِذهن قليٌل وال كثي��ر؛ إذ مالت الرماُة إلى  ُمَش��مِّ
العس��كر حين كَش��ْفنا القوَم عنه، ُيريدون النَّْهب، وَخلَّوا ظهورنا للخيل، 
فُأتِين��ا من أدبارنا، وصرخ ص��ارخ: أال إن محمًدا قد ُقتَِل، فانكَفْأنا وانكفأ 

القوم بعد أن أصبنا اللواَء)1( حتى ما يدنو منه أحٌد من القوِم)2(.

***
 L  خطًأ  مقتل اليماِن والد ُحذيفة  J

روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن عائش��ة ، قالت: لما 
كان يوم ُأُحد ُهِزم المش��ركون، فصاح إبليس: أْي ِعب��اَد اهللِ، ُأخراكم)3(، 
فرَجَع��ت ُأوالهم فاجتَلَدْت)4( ه��ي وُأخراهم، فنظر ُحذيفة ، فإذا 
ه��و بأبيه اليم��ان، فقال: أْي عباَد اهللِ، أبي أبي! ف��واهلل ما احتجزوا)5( حتى 

يعني: لواء المشركين.  )1(
أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4362(.  )2(

رين  قال القس��طالين يف إرشاد الساري )106/9(: أي: احَترِزوا من الذين وراَءكم متأخِّ  )3(
عنك��م، وهي كلم��ٌة ُتقال لمن ُيخش��ى أن ُيوتى عن��د القتال من ورائه، وَغ��َرُض إبليس 

اللعين أن ُيغِلَطهم ليقتل المسلمون بعُضهم بعًضا.
جالدناهم بالسيوف: ضاربناهم. انظر: لسان العرب )323/2(.  )4(

قال الحافظ يف الفتح )523/7(: احتَجزوا: أي انفصلوا من القتال، وامتنع بعُضهم من   )5(
بعض.
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قتلوه، فقال حذيفة : غفر اهلل لكم)1(.

وروى اإلم��ام أحم��د والحاكم بس��ند حس��ن ع��ن محمود ب��ن َلبِيد 
، قال: اخَتَلَفت س��يوف المس��لمين على اليماِن أب��ي ُحذيفة يوم 
ُأُح��د وال يعرفون��ه، فقتل��وه، ف��أراد رس��ول اهلل  أن َيِدَيُه)2(، 

ق حذيفة بِدَيتِه على المسلمين)3(. فتَصدَّ

***
 L   ِلب J  استشهاد حزة بن عبد امُلطَّ

اس��تَغلَّ َوْحش��يُّ بن حرب هذه الفوضى التي وقع فيها المس��لمون، 
 ، وقتل حمزة ؛ فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن َوْحش��يٍّ
قال: َكَمنُْت)4( لحمزة تحت صخرة)5(، فلما دنا مني رميُته بحربتي فأضُعها 

يف ُثنَّتِِه)6( حتى خَرَجْت من بيِن َوِرَكيه، فكان ذاك العهَد به)7(!

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3290(.   )1(
يعني: يجَمُع ِدَيَته.  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )23639( - والحاكم يف المستدرك -   )3(
رقم الحديث )4970(.

َكَمن: استتر واختفى. انظر: النهاية )174/4(.    )4(
. زاد اإلمام أحمد: حتى إذا َمرَّ عليَّ  )5(

رة والعانة من أسفل البطن. انظر: النهاية )218/1(.  الُثنَّة: ما بين السُّ  )6(
أخرج��ه البخاري يف صحيح��ه - رقم الحديث )4072( - واإلمام أحمد يف مس��نده -   )7(

رقم الحديث )16077(. 
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ويف رواية ابن إسحاق، قال وحشي: هززُت حربتي، حتى إذا رضيُت 
منه��ا، دفعُتها عليه، فوقعت يف ُثنَّتِِه حت��ى خرجت من بين ِرْجليه، وذهب 
لين��وَء)1(، نح��وي، فُغِل��َب، وَتَرْكُته وإيَّاه��ا حتى مات، ث��م أتيُته فأخذُت 
حربتي، ثم رجعُت إلى العس��كر، فقعدُت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، 

وإنما قتلُته ألُْعَتق)2(!

***
L  َغسيِل املالئكة  استشهاُد حنظلَة  J

اد بن  اسُتش��ِهَد حنظلُة بن أبي عامر  يف هذه الغزوة، فقتله َشدَّ
األس��ود؛ فقد روى ابن ِحبَّان يف صحيحه والحاكم يف المس��تدرك بس��ند 
ام ، قال: كان الناس انهزموا عن رسول  َبير بن الَعوَّ حس��ن عن الزُّ
اهلل  حتى انتهى بعُضهم إلى دون األعراض)3( إلى جبل بناحية 
المدينة، ثم رجعوا إلى رس��ول اهلل ، وقد كان حنظلُة بن أبي 
عامر التقى هو وأبو سفيان بن حرب)4(، فلما استعاله حنظلة رآه شداد بن 
اد بالس��يف حتى قتله، وقد كاد َيقُتل أبا سفيان، فقال  األس��ود، فعاله ش��دَّ
��له المالئكة، فَس��ُلوا  رس��ول اهلل : إنَّ صاِحَبكم حنظلة ُتغسِّ

ينوء: ينهض. انظر: النهاية )107/5(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )80/3(.  )2(

األعراض: هي قرى المدينة التي يف أوديتها. انظر: معجم البلدان )178/1(.   )3(
يف رواية الحاكم: أبو سفيان بن الحارث.  )4(
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صاحبَته!)1(، فقالت: خرج وهو ُجنٌُب لما َس��ِمَع الهائعَة)2(! فقال رس��ول 
َلْته المالئكة!«)3(. اهلل : »فذاك قد غسَّ

***
 L   ثبات الرسول  J

كان رس��ول اهلل  يف مجموعة من أصحابه ُيراقب الوضع 
بعدما تغيرت األحوال؛ فقد روى النس��ائي يف السنن الكبرى والبيهقي يف 
دالئل النبوة بس��ند جيد عن جابر بن عب��د اهلل ، قال: لما كان يوم 
ُأُح��د، وولَّى الناس، كان رس��ول اهلل  يف ناحية يف اثني عش��ر 
رجاًل من األنصار، وفيهم طلحة بن عبيد اهلل، فأدركه المشركون، فالتفت 
رس��وُل اهلل ، فق��ال: »َمن للقوِم؟« فق��ال طلحُة : أنا، 
فق��ال رس��ول اهلل : »كما أنت«، فقال رج��ل من األنصار: أنا 
ي��ا رس��ول اهلل، فقال رس��ول اهلل : »أن��ت« فقاتل حت��ى ُقتَِل، 
 : ث��م التفت، فإذا بالمش��ركين، فقال: »َمن للق��وم؟« فقال طلحة
أن��ا، فقال رس��ول اهلل : »كما أنت« فق��ال رجل من األنصار: 

قال الحاف��ظ يف التلخيص الحبير )1197/3(: صاحبُته هي زوجُته جميلة بنت ُأَبيِّ بن   )1(
سلول.

الهائعة: صوت الصارخ للفزع. انظر: لسان العرب )180/15(.  )2(
أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )7025( - والحاكم يف المستدرك - رقم   )3(

الحديث )4979(.
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أن��ا، فقال رس��ول اهلل : »أنت«، فقاتل حتى ُقتِ��َل، ثم لم َيَزْل 
يق��ول ذلك، ويخرج إليهم رجٌل من األنص��ار، فيقاتل قتاَل َمن قبله حتى 
ُيقَتل، حتى بقي رسول اهلل  وطلحة بن عبيد اهلل، فقال رسول 
اهلل : »َم��ن للق��وم؟« فقال طلحة : أن��ا. فقاتل طلحُة 

 قتال األَحَد َعَشر حتى ُضرَِبت يده، فُقطَِعت أصابُعه)1(.

وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه ع��ن قيس بن أبي ح��ازم، قال: 
َء؛ وقى بها النبيَّ  يوم ُأُحد)2(. رأيُت يد طلحة َشالَّ

***
 L   دفاع الصحابة عن رسول اهلل  J

قال ابن سعد يف طبقاته: وثبت مع رسول اهلل  عصابٌة من 
يق  دِّ أصحابه؛ أربعَة َعَشَر رجاًل، سبعٌة من المهاجرين، فيهم أبو بكر الصِّ

، وسبعٌة من األنصار)3(.

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه عن أنس ب��ن مالك ، قال: 

أخرجه النس��ائي يف السنن الكبرى - رقم الحديث )4342( - والبيهقي يف دالئل النبوة   )1(
��نه األلباين يف  د إس��ناده، وَحسَّ )236/3( - وأورده الحاف��ظ يف الفت��ح )106/8( وَجوَّ

السلسلة الصحيحة )6/القسم األول/701(. 
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4063(.  )2(

انظر: الطبقات الكبرى )270/2(.  )3(
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إن رس��ول اهلل  ُأفِرَد يوم ُأُحد يف س��بعة من األنصار، ورجلين 
ا وله الجنة، أو هو  هم َعنَّ م��ن المهاجرين)1(، فلما َرِهقوه)2( ق��ال: »َمن يردُّ

رفيقي يف الجنة؟«

م رجل م��ن األنصار، فقاتل حت��ى ُقتَِل، ثم َرِهق��وه أيًضا، فقال  فتق��دَّ
ه��م عن��ا وله الجن��ة أو: ه��و رفيقي يف  رس��ول اهلل : َم��ن يردُّ
م رجل من األنصار، فقاتل حت��ى ُقتَِل، فلم يزل كذلك حتى  الجن��ة؟ فتقدَّ

ُقتَِل السبعة)3(.

فلم��ا ُقتِ��َل ه��ؤالء األنصار الس��بعة  ل��م يْبَق مع رس��ول اهلل 
 إال طلحة بن عبيد اهلل، وس��عد بن أبي وقاص ؛ فقد 
، ق��ال: لم َيْبَق مع  روى الش��يخان يف صحيحيهم��ا عن أبي عثمان النَّهديِّ
رس��ول اهلل  يف بعض تلك األيام)4( التي قاتل فيهنَّ رسوُل اهلل 

 غيُر طلحَة وَسعٍد)5(.

. قال الحافظ يف الفتح )106/8(: هما طلحة وسعد بن أبي وقاص  )1(
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )125/12(: َرِهقوه: هو بكسر الهاء، أي:   )2(

َغُشوه وَقُربوا منه. 
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1789(.    )3(

قال الحافظ يف الفتح )448/7(: ُيريد يوَم ُأُحد.  )4(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3722( )3723( )4060( )4061( -   )5(

ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2414(.
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 ، وكان��ت أحَرَج س��اعة بالنس��بة إل��ى حياة رس��ول اهلل
وفرص��ة ذهبية بالنس��بة إلى المش��ركين، ولم يتواَن المش��ركون يف انتهاز 
زوا حملتهم على رسول اهلل ، وَطِمعوا  تلك الفرصة؛ فقد ركَّ
فلى، وُشجَّ يف جبهته،  يف القضاء عليه، حتى ُأصيبَت َرَباِعَيُته)1( الُيمنى السُّ
وحتى دخلت حْلقتان من ِحَلِق الِمْغَفر)2( يف وْجنَتِه)3(؛ فقد روى الشيخان 
يف صحيحيهم��ا عن س��هل بن س��عد ، أنه ُس��ئَِل عن ُج��رح النبي 
 يوم ُأُح��د، فقال: ُجرَِح وجُه النبي ، وُكِس��َرت 

َرباِعَيُته، وُهِشَمت)4( البيضة)5( على رأِسه)6(!

هري،  ِفه بسند مرَسل قوي عن الزُّ وروى عبد الرزاق الصنعاين يف مصنَّ
قال: ُضرِب وجُه رسوِل اهلل  يوَمئٍذ بالسيف سبعين ضربًة )7( 

َباِعَية -بفتح الراء-: هي إحدى األس��نان األربع التي تلي الثنايا والناب. انظر: لس��ان  الرَّ  )1(
العرب )119/5(.

باِعَية، أنها ُكِس��َرت فذهبت منها  ق��ال الحافظ يف الفت��ح )113/8(: والمراد بكس��ر الرَّ
فِلقة، ولم ُتقلع من أصلها.

الِمغَفر: ما يلبسه الدارع على رأسه. انظر: النهاية )336/3(.  )2(
. انظر: النهاية )138/5(. الَوْجنة: أعلى الَخدِّ  )3(

ُهِشَم: ُكِسر. انظر: النهاية )228/5(.    )4(
الَبيضة: الُخوذة. انظر: النهاية )169/1(.  )5(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2911( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )6(
الحديث )1790(.

قال الحافظ يف الفتح )112/8(: يحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقَتها أو المبالغَة يف الكثرة.  )7(
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ها ُكلِّها)1(! وقاه اهلل شرَّ

***
 L  نزول املالئكة  J

ويف ه��ذه اللحظ��ات الحرجة أن��زل اهلل  مالئكت��ه لحماية 
رس��وله ؛ فق��د روى الش��يخان يف صحيحيهما عن س��عد بن 
أب��ي وقاص ، قال: رأيُت رس��ول اهلل  يوم ُأُحد ومعه 
رجالن ُيقاتالن عنه، عليهما ثياٌب بِيض، كأَشدِّ القتال، ما رأيُتهما قبُل وال 

َبْعُد)2(!

ويف رواي��ة أخ��رى يف صحيح مس��لم، قال س��عد : رأيُت عن 
يمين رس��ول اهلل  وعن ِشماله يوم ُأُحد رجلين عليهما ثياُب 

.)3(
 َبياٍض، ما رأيُتهما َقبُل وال بعُد، يعني: ِجبريَل وميكائيَل

***

أخرج��ه عبد الرزاق الصنعاين يف مصنَِّفه - رقم الحديث )9736( - وأورده الحافظ يف   )1(
الفتح )122/8(، وقال: إسناده ُمرَسل قوي.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4054( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(
الحديث )2306( )47(.

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2306( )46(.  )3(
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 L   ع الصحابة حول النيب J  جتمُّ
وقع��ت هذه األحداث كلها بس��رعة هائلة يف لحظ��ات خاطفة، وإال 
يق، وعمر ب��ن الَخطَّاب، وعلي ب��ن أبي طالب،  دِّ فق��د ثبت أبو بك��ر الصِّ
وُمصَع��ب ب��ن ُعمير، وغيره��م الذين كان��وا يف الصف��وف المتقدمة عند 
 ، القتال، لم يكادوا يرون تطور الموقف، أو يس��معون صوته
حتى أس��رعوا إليه، إال أنهم وصلوا وقد لقي رس��وُل اهلل  ما 

لقي من الجراحات، ودفعوا هؤالء الكفار عنه)1(.

ق��ال الحافظ يف الفتح -بعد أن جمع أس��ماء َمن ثبت مع رس��ول اهلل 
- قال: وإن َثَب��ت ُحِمَل على أنهم ثبتوا يف الجملة، وما تقدم 

َل، واهلل أعلم)2(. فيمن حضر عنده  أواًل فأوَّ

وأقبل رس��ول اهلل  نحو المس��لمين، فكان أول َمن عرفه 
تح��ت الِمْغَفر كعب بن مال��ك ، فصاح بأعلى صوت: يا معش��ر 
المسلمين، أبِش��روا؛ هذا رسول اهلل ، فأشار إليه أِن اسُكْت، 
ْعب الذي نزل فيه، ومعه أبو  واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشِّ
يق، وعمر بن الَخطَّاب، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد  دِّ بك��ر الصِّ

 .)3(
 ة، وغيرهم مَّ ام، والحارث بن الصِّ َبير بن الَعوَّ اهلل، والزُّ

انظر: الرحيق المختوم، ص )270(.    )1(
انظر: فتح الباري )106/8(.  )2(

انظر: سيرة ابن هشام )93/3(.  )3(
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 L  َيقُتل ُأَبيَّ بن خلف َقبَّحه اهلل  الرسول  J
روى الحاكم يف المس��تدرك بسند حسن عن س��عيد بن المسيب عن 
أبي��ه، ق��ال: أقبل ُأَب��يُّ بن خلف ي��وم ُأُحد إلى النب��ي  ُيريده، 
فاعترض له رجاٌل من المؤمنين، فأمرهم رس��ول اهلل  فَخلَّوا 
س��بيله، فاس��تقبله ُمصَعب بن ُعمير أخو بني عبد الدار، ورأى رسوُل اهلل 
رع والبيضة، فطعنه   َتْرُق��وَة)1( ُأَبيٍّ من ُفرجة بين س��ابغة ال��دِّ
بحربته، فس��قط ُأَبيٌّ عن فرس��ه ولم َيخرج من طعنته دٌم، فَكَسر ِضَلًعا من 
أضالعه، فأتاه أصحابه وهو يخور ُخواَر الثَّور، فقالوا له: ما أعجزك! إنما 
ه��و َخْدٌش، فذكر لهم قول رس��ول اهلل : »بل أن��ا أقُتُل ُأبيًّا«، 
ثم قال: والذي نفس��ي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي الَمجاز لماتوا 
أجمعين، فمات ُأبيٌّ إلى النار -فُس��ْحًقا ألصحاب السعير- قبل أن َيقَدَم 

مكة، فأنزل اهلل: )پ پ پ ڀ( )2(.

ق��ال الحاف��ظ ابن كثي��ر: وهذا القول ع��ن هذين اإلمامي��ن)3( غريٌب 
ا، ولعلهم��ا أرادا أن اآلية تتناوله بعمومها، ال أنه��ا نزلت فيه خاصة،  ج��دًّ

التَّْرُق��وة: هي العظم الذي بي��ن ُثْغرة النحر والعاتق، وهما َتْرُقوت��ان من الجانبين. انظر:   )1(
النهاية )183/1(.  

أخرجه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحدي��ث )3302( - وأورده الحافظ ابن كثير يف   )2(
ح إسناده. تفسيره )32/4( وَصحَّ

ْهري. هما اإلمام سعيد بن المسيب والزُّ  )3(
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وإال فس��ياق اآلية يف س��ورة األنفال يف قص��ة بدر ال محال��ة، وهذا مما ال 
يخفى على أئمة العلم. واهلل أعلم )1(.

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس ، قال: قال 
  اشتدَّ َغَضُب اهلل على َمن قتله النبي« : رسول اهلل

يف سبيل اهلل«)2(. 

ق��ال اإلمام النووي: قوله : »يف س��بيل اهلل«: احتراز ممن 
يقتله يف حدٍّ أو ِقصاص؛ ألن َمن يقتله يف س��بيل اهلل كان قاصًدا َقْتَل النبي 

.)3(


***
 L  بأصحابه حنو اجلبل  احنياز النيب  J

 ، كان الش��يطان -لعن��ه اهلل- ق��د ص��اح بمقتل الرس��ول
��ر ذل��ك على معنوي��ات الصحاب��ة ، وم��ا إن رأوه معاًفى حتى  فَأثَّ
َدبَّ��ت فيهم الحي��اة، وانحاز بهم نح��و جبل ُأُحد؛ فق��د روى اإلمام أحمد 
 ، يف مس��نده والحاكم يف المس��تدرك بس��ند حس��ن عن ابن عباس
، فما زلنا كذلك   قال: صاح الش��يطان: ُقتَِل محمد، فلم نُش��كَّ فيه أنه حقٌّ

انظر: تفسير ابن كثير )32/4(.  )1(
أخرج��ه البخاري ي صحيحه - رقم الحديث )4074( - وأخرجه مس��لم يف صحيحه   )2(

. رقم الحديث )1793( عن أبي هريرة -
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )127/12(.  )3(
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عديِن)1( نعرفه  ما نُشكُّ أنه قد ُقتَِل حتى طلع رسول اهلل  بين السَّ
ئِه)2( إذا مشى، فَفرِْحنا حتى كأنَّه لم ُيِصْبنا ما أصابنا، فَرِقَي نحونا، وهو  بتكفُّ
 ،)3(»! وا َوْجَه رس��وله يقول: »اش��تد غضب اهلل عل��ى قوم َدمَّ

ويقول مرة أخرى: »اللهم إنه ليس لهم أن َيْعُلونا«، حتى انتهى إلينا)4(.

***
 L  الصخرة يف اجلبل  صعود الرسول  J

وأراد رس��ول اهلل  أن يعل��وا الصخ��رة الت��ي عَرَضت له 
م��ن الجبل، فنه��ض إليها ليعلوه��ا، فلم يس��تطع؛ ألنه  كان 
ع��ُف؛ لكثرة ما نزف من  ن)5(، وظاَهَر بي��ن درَعيِن، وقد أصابه الضَّ ق��د َبدَّ
جراح��ه، فجل��س تحته طلح��ة بن عبي��د اهلل ، فَصِعد رس��ول اهلل 

 على ظهره حتى استوى.

السعدان هما: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة  كما يف مغازي الواقدي.    )1(
جاء يف صفة مش��ي النبي : ما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث   )2(
)2330( )82( ع��ن أن��س ب��ن مالك ، قال: كان رس��ول اهلل  أزهر 

اللون، كأن عرقة اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ.
قال ابن االثير يف النهاية )158/4(: أي تمايل إلى ُقدام.

أخرج منه هذا اللفظ: البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4074( )4076(.  )3(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2609( - والحاكم يف المس��تدرك -   )4(

رقم الحديث )3201(.
خم. انظر: النهاية )107/1(. ، والباِدُن: الضَّ ن: أي َكبِر وأَسنَّ َبدَّ  )5(



304 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

روى اإلم��ام أحم��د والترم��ذي والحاك��م بس��ند حس��ن -واللف��ظ 
  قال: كان على النبي ، ام َبير بن الَعوَّ للترمذي- عن الزُّ
درع��ان يوم ُأُحد، فنهض إلى الصخرة، فلم يس��تطع، فأقعد طلحة تحته، 
فصع��د النبي  حتى اس��توى على الصخرة، فقال رس��ول اهلل 

: »أوجَب طلحُة«)1(.

***
 L  آخر هجوم للمشركني  J

��ْعب، ومع��ه أصحاب��ه  فلم��ا اس��تقر رس��ول اهلل  يف الشِّ
 قام المشركون بآخر هجوم حاولوا فيه النَّيل من المسلمين.

ْعِب معه أولئك  قال ابن إس��حاق: فبينا رس��وُل اهلل  بالشِّ
النف��ر من أصحاب��ه، إذ علت عالي��ٌة من قري��ٍش الجبَل، فقال رس��ول اهلل 
: »اللهم إنَّه ال ينبغي لهم أن يعلونا«، فقاتل عمر بن الَخطَّاب 

 ورهٌط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل)2(.

***
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )1417( - والترمذي يف جامعه - رقم   )1(

الحديث )1787( )4071( - والحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4358(. 
انظر: سيرة ابن هشام )96/3(.   )2(
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L  نزول النعاس على املسلمني  J
عاس  ولم��ا انتهت ه��ذه المعرك��ة العظيمة، أن��زل اهلل  النُّ
على المؤمنين، بعدما نزل بهم ِمن الجراح والقتل؛ لتهدأ نفوس��هم، فقال 

تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ()1(.

قال ابن إسحاق: فأنزل اهلل النُّعاَس؛ َأَمنًة منه على أهل اليقين به، فهم 
نيام ال يخافون )2(.

وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه عن أبي طلح��ة ، قال: 
��اه النعاس يوم ُأُحد حتى س��قط س��يفي من ي��دي مراًرا،  كنُت فيمن تغشَّ

يسقط وآُخُذه، ويسُقُط وآُخُذه!)3(.

وروى اإلم��ام الترم��ذي والحاك��م بس��ند صحي��ح ع��ن أب��ي طلحة 
األنصاري ، قال: رفعُت رأسي يوم ُأُحد، فجعلت أنظر وما منهم 
 : أح��د إال وهو َيمي��ُد)4( تحت َحَجَفتِه)5(؛ من النُّع��اس، فذلك قوله

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ()6(.

سورة آل عمران - اآلية )154(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )127/3(.  )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4068(.    )3(
ك ومال. انظر: لسان العرب )230/13(. ماد الشيء: تحرَّ  )4(

الَحَجفُة: التُّْرُس. انظر: النهاية )333/1(.  )5(
أخرج��ه الترم��ذي يف جامعه - رقم الحدي��ث )3252( - والحاكم يف المس��تدرك - =  )6( 
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 L  مشاتة أبي سفيان بعد نهاية املعركة  J
ق��ال ابن عباس : فمكث س��اعة، ف��إذا أبو س��فيان يصيح يف 
أسفل الجبل: اعُل ُهَبُل)1(، اْعُل ُهَبُل، يعني: آلهَته -أين ابن أبي كبشة)2(؟ 

أين ابن أبي ُقحافة؟ أين ابن الخطَّاب)3(؟

فق��ال عم��ر : ي��ا رس��ول اهلل، أال ُأجيب��ه؟ فق��ال رس��ول اهلل 
! فقال أبو سفيان:  : بلى، فقال عمر : اهللُ أعلى وأَجلُّ
مِت، فع��اد فقال: أين ابُن أبي كبش��ة؟ أين  ي��ا ابن الخطاب، إن��ه يوُم الصَّ
اب��ن أبي ُقحافة؟ أين اب��ن الخطاب؟ فقال عمر : هذا رس��ول اهلل 
، وه��ذا أبو بكر، وها أنا ذا ُعَمُر! فقال أبو س��فيان: يوٌم بيوم 
بدر، واأليام ُدَول)4(، والحرب ِس��جال)5(، فقال عمر : ال س��واًء؛ 

= رقم الحديث )3202( وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
ُهَب��ل -بضم الهاء-: اس��م صنم للمش��ركين مع��روف، كان��وا يعُبدونه. انظ��ر: النهاية   )1(

.)209/5(
ْعرى،  قال اإلمام البيهقي يف دالئل النبوة )182/1(: بلغني أن أبا كبشة أول َمن عبد الشِّ  )2(
وخالف ديَن قومه، فلما خالف النبيُّ  دين قريش، وجاء بالحنيفيَّة، ش��بَّهوه 

بأبي كبشة، ونسبوه إليه، فقالوا: ابن أبي كبشة، وبلغني أنه كان سيًدا يف قومه ُخزاعة.
ق��ال اإلم��ام ابن القيم يف زاد المعاد )235/3(: ولم يس��أل إال عن هؤالء الثالثة؛ لعلمه   )3(

وعلم قومه أن قيام اإلسالم بهم.  
دالت األيام: دارت. انظر: لسان العرب )444/4(.  )4(

ة علينا. انظر: النهاية )310/2(. ة لنا، وَمرَّ الحرب ِسجال: يعني: َمرَّ  )5(
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َقْتالن��ا يف الجن��ة، وقتالك��م يف الن��ار، فق��ال أبو س��فيان: إنك��م لتزعمون 
ذلك، لقد ِخْبنا إًذا وَخِس��ْرنا، ثم قال أبو س��فيان: أَما إنكم سوف َتِجدون 
يف قتالك��م ُمْثل��ًة)1(، ولم يكن ذلك عن رأِي َس��َراتِنا)2(، ث��م أدرَكْته َحِميَُّة 

الجاهلية، فقال: أَما إنه إذا كان ذلك لم نكَرْهه)3(.

***
 L  مواعدة املشركني اللقاء يف بدر  J

قال ابن إسحاق: ولما انصرف أبو سفيان وَمن معه نادى: إن موعدكم 
ب��دٌر للعام القابل، فقال رس��ول اهلل  لرُجٍل من أصحابه: ُقْل: 

»َنَعْم، هو بيننا وبينكم موِعٌد«)4(.

***
L   مداواة الرسول  J

ولم��ا انتهى أم��ر المعركة أخ��ذ الصحاب��ة  ُيعالجون جراح 
الرس��ول ؛ فقد روى اب��ن حبان يف صحيحه بس��ند قوي عن 

ْهَت به. انظر: النهاية )251/4(.  َمَثْلُت بالقتيل: إذا قطعَت أطراَفه وَشوَّ  )1(
َسَراتنا: أشراُفنا. انظر: النهاية )327/2(.  )2(

أخرج ذلك: اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )2609( - والحاكم يف المستدرك   )3(
- رق��م الحديث )3201( - وأخرجه مختص��ًرا: البخاري يف صحيحه - رقم الحديث 

.)4043( )3039(
انظر: سيرة ابن هشام )105/3(.   )4(
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ام ، قال: أمر رس��وُل اهلل  عليَّ بن أبي  َبي��ر بن الَعوَّ الزُّ
طالب  فأتى الِمهراس)1(، وأتاه بماء يف َدَرقتِه)2(، فأراد رس��ول اهلل 
َم الذي   أن يش��رب منه، فوجد له ريًحا فعافه، فغس��ل ب��ه الدَّ
ى وجه  يف وجهه، وهو يقول : »اش��َتدَّ َغَضُب اهلل على َمن َدمَّ

.)3(» رسول اهلل

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن سهل بن سعد  أنه ُسئَِل 
ع��ن ُجرح رس��ول اهلل  يوم ُأُحد؟ فق��ال : ُجرَِح وجُه 
رس��ول اهلل ، وُكِسَرت َرباِعَيُته، وُهِشَمت البيضة على رأسه، 
فكانت فاطمة بنت رس��ول اهلل  تغس��ل ال��دم، وكان علي بن 
)5(، فلما رأت فاطمة أن الماء  أبي طالب  يسُكب)4( عليها بالِمَجنِّ
ال يزي��د الدَم إال كثرًة، أخذت قطعَة حصير)6(، فأحرَقْته حتى صار َرماًدا، 

ُم)7(. ثم ألصقته بالُجرح، فاستمسك الدَّ

الِمهراس: هو ماء بجبل ُأُحد. انظر: النهاية )224/5(.  )1(
َرقة: التُّرس من ُجُلود. انظر: لسان العرب )333/4(. الدَّ  )2(

أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )6979(.  )3(
. انظر: لسان العرب )302/6(. سكب: صبَّ  )4(

: التُّرُس. انظر: لسان العرب )256/4(. الِمَجنُّ  )5(
الحصير: هو البِساط الصغير من النبات، ُيبَسط يف البيت. انظر: لسان العرب )203/3(،   )6(

النهاية )380/1(.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2911( )4075( - ومسلم يف صحيحه   )7(

- رقم الحديث )1790( )101(.
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 L  تفقُّد املسلمني شهداءهم ودفُنهم  J
��دون قتالهم، وأمر  ث��م نزل رس��ول اهلل  وأصحاب��ه يتفقَّ
رسول اهلل  أن ُيجَمع شهداء ُأُحد، وُيدَفنوا يف مصارِعهم، وال 
ُيحَملوا إلى المدينة، فُيدفنوا بها؛ فقد روى أبو داود يف سننه بسند صحيح 
ع��ن جابر بن عبد اهلل ، قال: كن��ا حَمْلنا القتلى يوم ُأُحد لندفِنَهم، 
فجاء منادي النبي ، فقال: إن رسول اهلل  يأمركم 

أن تدفنوا القتلى يف مضاجعهم، فَرَدْدناهم)1(.

 : ويف رواية اإلمام الترمذي يف جامعه بس��ند صحيح قال جابر
تي بأبي لتدفِنَه يف مقابرنا، فنادى منادي رسول  لما كان يوم ُأُحد جاءت عمَّ

وا القتلى إلى مضاجِعها)2(. اهلل : ردُّ

وأم��ر رس��ول اهلل  أن ُيجَم��َع الرج��الن والثالث��ة يف القبر 
الواحد، والس��بب يف ذلك: أنهم كانوا عاجزين عن حفر القبور بس��بب ما 
أصابهم من الِجراح؛ فقد روى أبو داود يف سننه، والترمذي يف جامعه بسند 
صحيح -واللفظ ألبي داود- عن هش��ام ب��ن عامر ، قال: جاءت 
األنص��اُر إلى رس��ول اهلل  ي��وم ُأُح��د، فقالوا: أصابن��ا َقْرٌح)3( 

أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )3165(.   )1(
أخرجه الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )1814( وقال: هذا حديث حسن صحيح.  )2(

الَقْرح -بفتح القاف، وسكون الراء-: هو الُجرح. انظر: النهاية )32/4(.  )3(
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وَجْهٌد، فكيف تأُمُرنا؟ فقال رس��ول اهلل : »احِفروا وأوِسعوا، 
م؟ قال رس��ول اهلل  واجعل��وا الرجلين والثالث��ة يف القبر«، فقيل: فأيهم ُيقدَّ
: »أكثره��م قرآًنا«، قال هش��ام: ُأصيب أبي يومئ��ذ عامٌر بين 

اثنين، أو قال: واحد.

م بي��ن َيَدْي  ويف لف��ظ اإلم��ام الترمذي، قال هش��ام: فمات أب��ي، َفُقدِّ
رُجَلين)1(.

 ، وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن جابر ب��ن عبد اهلل
ق��ال: كان النبي  يجمع بين الرجلين م��ن قتلى ُأُحد يف ثوب 
مه  واحد، ثم يقول: »أيهم أكثر أخًذا للقرآن؟« فإذا ُأشير له إلى أحدهم َقدَّ

يف اللحد)2(.

��نَّة يف الش��هداء أن ُيدَفنوا يف مصارعهم، وال  قال اإلمام ابن القيم: السُّ
ُينقلوا إلى مكان آخر)3(.

***

أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )3215( - والترمذي يف جامعه - رقم الحديث   )1(
)1810( وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1343(.  )2(
انظر: زاد المعاد )249/3(.  )3(
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 L  فضل شهداء ُأُحد  J
روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل ، قال: 

قال رسول اهلل : »أنا شهيد على هؤالء«)1(.

 ، وروى اإلمام أحمد يف مسنده بسند حسن عن جابر بن عبد اهلل
قال: سمعُت رسول اهلل  يقول إذا ُذكر أصحاب ُأُحد: »أما واهللِ 

لَوِدْدُت أين ُغوِدرُت مع أصحاِب ُنْحِص الجبل«، يعني: َسْفح الجبل)2(.

وروى اإلمام أحمد يف مسنده وأبو داود والحاكم بسند حسن عن ابن 
عباس ، قال: قال رسول اهلل : »لما ُأصيب إخوانكم 
بُأُح��د جعل اهلل أرواحهم يف جوف طيٍر ُخضر َت��ِرُد أنهار الجنة، تأكل من 
قة يف ِظلِّ العرش، فلما وجدوا  ثماره��ا، وتأوي إلى قناديَل من ذَه��ٍب ُمَعلَّ
ُغ إخواننا عنا أنَّا أحياٌء يف  ِطيَب مأكلهم ومشربهم وَمِقيلهم، قالوا: َمن ُيَبلِّ
الجن��ة ُنرَزُق؛ لئالَّ يزهدوا يف الجه��اد، وال َينُكلوا )3( عند الحرب؟! فقال 

ُغهم عنكم، قال: فأنزل اهلل : )گ گ ڳ ڳ  اهلل تعالى: أنا ُأبلِّ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ()4(.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1343(.  )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )15025(.  )2(

َنَكل عن األمر: إذا امتنع. انظر: النهاية )102/5(.    )3(
أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رق��م الحديث )2388( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )4(

الحديث )2520( - والحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )2475( )3203(. 
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قال الحافظ ابن كثير: أما أرواح الشهداء فهي يف حواصل طير ُخضر، 
فهي كالكواكب بالنس��بة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنُفِسها، 

فنسأل اهلل الكريَم الَمنَّان أن ُيثبَِّتنا على اإليمان)1(.

***
 L  عدد شهداء غزوة ُأُحد  J

ُتهم من األنصار؛  بلغ عدد ش��هداء غزوة ُأُحد س��بعون ش��هيًدا، وعامَّ
ثنا أنس بن  فق��د روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن قت��ادة، ق��ال: حدَّ

مالك : أنه ُقتَِل منهم)2( يوم ُأُحد سبعون)3(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح: ظاه��ر كالم أن��س  أن الجمي��ع من 
األنصار، وهو كذلك إال القليل)4(.

وروى اإلمام الترمذي يف جامعه واإلمام أحمد يف مسنده بسند حسن 
ع��ن ُأَبيِّ بن كعب ، قال: لما كان يوم ُأُحد ُقتَِل من األنصار أربعة 

وستون رجاًل، ومن المهاجرين ستة)5(.

انظر: تفسير ابن كثير )164/2(.  )1(
يعني من األنصار؛ ألن أنًسا  من األنصار.  )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4078(.  )3(
انظر: فتح الباري )126/8(.  )4(

أخرجه الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )3395( - واإلمام أحمد يف مس��نده - رقم   )5(
الحديث )21229(.
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 L  عدد قتلى املشركني  J
ق��ال ابن إس��حاق: فجميع َم��ن َقَتل اهلل تب��ارك وتعالى ي��وم ُأُحد من 

المشركين: اثنان وعشرون رجال)1(.

***
L    على ربه  ثناء الرسول  J

  فلم��ا انتهى أمر هذه الغزوة العظيمة، وقبل رجوع النبي
إلى المدينة: أمر أصحابه باالس��تواء لُيثنَِي على ربِّه َجلَّ جالله؛ فقد روى 
اإلم��ام أحمد والحاكم يف المس��تدرك بس��ند صحيح ع��ن رفاعة بن رافع 
َرقيِّ ، قال: لما كان يوُم ُأُحد وانكفأ المش��ركون، قال رس��ول  الزُّ
اهلل : »اس��تووا حتى ُأثنِ��َي على ربي «، فص��اروا خلفه 
ه، اللهم ال قابَِض لما بس��ْطَت، وال  صفوًف��ا، فقال: »اللهم لك الحمُد ُكلُّ
باس��ط لما قَبْضَت، وال هادَي لمن أضَلْل��َت، وال ُمِضلَّ لمن َهَديَت، وال 
َب لما باَعْدَت، وال مباِعَد  معطَي لما مَنْعَت، وال مانَع لما أعطيَت، وال ُمَقرِّ
ْبَت، اللهم ابُس��ْط علينا من بركاتِ��ك ورحمتك وفضلك وِرْزقك،  لما قرَّ
اللهم إين أسأُلك النعيم المقيم الذي ال َيحول وال يزول، اللهم إين أسألك 
األمن يوم الخوف، اللهمَّ عائٌِذ من َش��رِّ ما أعطيَتنا، وش��رِّ ما مَنْعَتنا، اللهم 

انظر: سيرة ابن هشام )144/3(.    )1(
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ه إلينا الكفر والفسوق والعصيان،  َحبِّب إلينا اإليمان وَزيِّنه يف قلوبنا، وَكرِّ
نا مس��لمين، وأْحيِنا مسلمين، وألحقنا  واجَعْلنا من الراش��دين، اللهم توفَّ
بون  بالصالحي��ن، غيَر خزاي��ا وال مفتونين، اللهم قاتِِل الكف��رَة الذين ُيَكذِّ
ون عن س��بيلك، واجعل عليه��م ِرْج��َزك وعذابك، إلَه  ُرُس��َلك، وَيُص��دُّ

، آمين«)1(. الَحقِّ

***
 L  إىل املدينة  عودة الرسول  J

ثم انصرف رسول اهلل  راجًعا إلى المدينة، ودخلها مساء 
يوم السبت الخامس عشر من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة.

وأنزل اهلل  آيات كثيرة من س��ورة آل عمران ألحداث هذه 
الغ��زوة العظيم��ة، من قول��ه تعال��ى: )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ(  )2(.

***

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )15492( - والحاكم يف المستدرك -   )1(
رقم الحديث )1889( )4354(. 

سورة آل عمران - اآلية )121(.  )2(
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 L  غزوة حراء األسد  J
ا كان الغُد من يوم األحد لِس��تَّ عشرة ليلة من  قال ابن إس��حاق: فلمَّ
، وأن ال  ش��وال، َأذَّن مؤذِّن رسول اهلل  يف الناس بطلب العُدوِّ
  يخُرَجنَّ معنا إال َمن حضر ُأُحًدا، فلم يخرج مع رس��ول اهلل
إال َمن َش��ِهد ُأُحًدا، س��وى جابر) )1، فقد َخلَّفه أبوه على أخواتِه، 
واسُتش��ِهَد أب��وه يوم ُأُحد ، فاس��تأذن رس��وَل اهلل  يف 

الخروج إلى حمراء األسد، فَأِذَن له)2(.

وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل ، قال: 
لم أش��هد ب��دًرا وال ُأُحًدا، منعني أب��ي، فلما ُقتَِل عب��د اهلل)3( يوم ُأُحد، لم 

.)4( أتخلف عن رسول اهلل  يف غزوٍة قطُّ

***

قال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )363/1(: وحيث ُأطِلق جابر يف هذه   )1(
الكتب فهو جابر بن عبد اهلل، وإذا أراد ابن َسُمَرة، َقيَّده.  

انظر: سيرة ابن هشام )112/3(.  )2(
. هو عبد اهلل بن عمرو بن حرام والد جابر  )3(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1813(.  )4(
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 L  سبب هذه الغزوة  J
بلغ رس��وَل اهلل  أن أبا س��فيان يريد الرجوع إلى المدينة 

ليس��تأصل َمن بقي من المس��لمين، فأمر رسول اهلل  أصحابه 

بمالحقة الكفار؛ فقد روى اإلمام النسائي يف السنن الكبرى بسند صحيح 

ع��ن ابن عباس ، قال: لما انصرف المش��ركون ع��ن ُأُحٍد وبلغوا 

��ٌد قْتُلتموه، وال الكواِع��َب)2( أردفُتم، وبئس  ْوح��اَء)1(، قال��وا: ال محمَّ الرَّ

م��ا صنعُت��م! ارجعوا، فبلغ ذلك رس��وَل اهلل  فن��دب الناس، 

فانتدبوا حتى بلغوا حمراَء األَسِد)3(.

***

وحاُء: موضع بينه وبين المدينة س��تة  ق��ال ابن األثير يف جامع األص��ول )379/9(: الرَّ  )1(
وثالثين مياًل. 

الكواعب: جمع كاعب، وهي الفتاة إذا َنَهد ثدُيها. انظر: النهاية )155/4(.  )2(
ح إسناده السيوطي  أخرجه النسائي يف السنن الكبرى - رقم الحديث )11017( - وَصحَّ  )3(
يف ال��در المنثور )178/2( - والش��وكاين يف فتح القدي��ر )651/1( - وأورده الحافظ 
يف الفتح )96/9( وقال: أخرجه النسائي وابن مردويه، ورجاله رجال الصحيح، إال أن 
المحفوظ إرس��اله عن عكرمة، ليس فيه ابن عباس، ومن الطريق المرَس��لة أخرجه ابن 

أبي حاتم وغيره. 
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 L  إىل حراء األسد  وصول الرسول  J
نهض رس��ول اهلل  وهو مجروح يف وجهه، ومشجوج يف 
جبهت��ه، وَرباِعَيته، ومعه أصحابه الذين ش��هدوا غزوة ُأُحد، وهم ُمثَقلون 

بالجراح، حتى بلغ حمراء األسد.

روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن عائش��ة ، قالت يف قوله 
تعال��ى: )ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ()1(.

قال��ت لُعروة: يا اب��ن أختي، كان أب��وك منهم الزبير، وأب��و بكر، لما 
أصاب رسوَل اهلل  ما أصاب يوم ُأُحد، وانصرف المشركون، 
خاف أن يرجعوا، قال: »َمن يذَهُب يف أثرهم؟«، فانتدب منهم س��بعون)2( 

رجاًل، قال: كان فيهم أبو بكر، والزبير)3(.

قال الحافظ ابن كثير يف تفسيره )165/2(: هذا كان يوم حمراء األسد.   )1(
  قال الش��امي يف سبل الُهدى والرش��اد )314/4(: وال تخالف بين قول عائشة  )2(
وم��ا ذك��ر أصحاب المغازي؛ ألنه يمكن أن يكون الس��بعون س��بقوا غيرهم، ثم تالحق 

الباقون.
أخرج��ه اإلمام البخ��اري يف صحيحه - رق��م الحديث )4077( - وأخرج��ه مختَصًرا   )3(

اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2418(. 
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مضى رس��ول اهلل  إلى حمراء األس��د، حتى عسكر بها، 
وأق��ام فيها ثالث ليال، فلما علم بذلك المش��ركون خافوا وانصرفوا إلى 
مكة، ويف يوم األربعاء عاد رسول اهلل  إلى المدينة، وقد استردَّ 

المسلمون الكثير من هيبتهم، بعدما كادت تتزعزع بسبب غزوة ُأُحد.

***
 L  نزول اآليات يف حراء األسد  J

وأنزل اهلل سبحانه يف هذه الغزوة َقوَله تعالى: )ې ې ې ى 
ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ()1(.

ل لهم  ق��ال اإلمام القرطبي: أخبرهم تعالى أن األجر العظيم قد َتحصَّ
بهذه الَقْفلة)2(.

***

سورة آل عمران- اآليات )172 - 173(.  )1(
ة من الُقفول: أي: إنَّ أجَر المجاه��د يف انصرافه إلى أهله بعد غزوه كأْجرِه  الَقْفل��ة: الَمرَّ  )2(
يف إقباله إلى الجهاد؛ ألن يف ُقُفوله راحة للنفس، واستعداًدا بالقوة للعود، وحفًظا ألهله 

برجوعه إليهم. انظر: النهاية )82/4(.
وانظر: كالم القرطبي يف تفسيره )421/5(.
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السنة الرابعة للهجرة

L  رايا والُبُعوث بني ُأُحد واخلندق J  أهمُّ السَّ
كان لغزوة ُأُحد أثر سيِّئ على سمعة المسلمين؛ فقد زالت هيبتهم عن 
النفوس، وطمعت بهم القبائل، وكاش��فهم)1( اليهود والمنافقون بما كانوا 
ُيضِمرونه)2( من العداوة والبغض، فلم يمِض على غزوة ُأُحد إال عدُة أشهر 
حت��ى تهيأت بعض القبائل لإلغارة على المدينة، وحاول يهوُد بني النضير 
َقْت��َل النبي ، ولم يكن رس��ول اهلل  غافاًل عن هذا 

كله، بل كان ُيواجهه بحكمته حتى استطاع أن ُيعيد للمسلمين هيبَتهم.

***
L  َسِريَّة أبي سلمة إىل بين أسد  J

بع��ث رس��وُل اهلل  أب��ا س��لمة عب��د اهلل ب��ن عبد األس��د 
المخزومي ، ومعه مائة وخمسون رجاًل من المهاجرين واألنصار، 
إل��ى َقَطن، وهو جبل بناحية َفْيد، به ماء لبني أس��د ب��ن خزيمة، وذلك يف 
م من الس��نة الرابعة للهجرة، وكان س��بب بعث هذه الَس��رِيَّة ما  هالل ُمَحرَّ
بل��غ رس��وَل اهلل  أنَّ ُطليحة وس��لمة ابنَْي خويلد قد س��ارا يف 

. قومهما وَمن أطاعهما، يدعوانهم إلى حرب رسول اهلل

كاشفه بالعداوة: بادأه بها. انظر: لسان العرب )102/12(.    )1(
أضمرُت الشيء: أخفيُته. انظر: لسان العرب )85/8(.   )2(
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خرج أبو سلمة ، فأغار على َسْرح)1( لهم، وأخذوا رعاًء لهم 
مماليك ثالثة، وأفلت س��ائُرهم، فجاؤوا جْمَعه��م فَحِذروهم فتفرقوا يف 
كل ناحية، وعاد أبو سلمة  ومن معه إلى المدينة سالمين غانمين، 

لم يلَقْوا كيًدا)2(.
***

L   وفاة أبي سلمة  J
فلما دخل أبو س��لمة  المدين��ة انتفض جرُحه الذي ُأصيب به 
ي��وم ُأُح��د، فمات ، وذل��ك لثالث بقيت من ُجم��ادى اآلخرة من 

السنة الرابعة للهجرة.

روى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه عن أم س��لمة ، قالت: دخل 
رس��ول اهلل  على أبي س��لمة، وقد َش��قَّ بَص��ُره)3(، فأغمضه، 
)4( ناٌس من أهله«، فقال  وَح إذا ُقبَِض َتبَِعه البصر، َفَض��جَّ ثم ق��ال: »إن الرُّ
نون على  رس��ول اهلل: »ال تدُعوا على أنفسكم إال بخير؛ فإن المالئكة ُيؤمِّ

ْرح: الماشية. انظر: النهاية )328/2(.  السَّ  )1(
انظر: تفاصيل هذه السرية يف: الطبقات الكبرى )274/2( البن سعد - البداية والنهاية   )2(

.)442/4(
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )198/6(: َشقَّ َبَصُره -بفتح الشين- أي:   )3(

ارتفع.
يف رواية أبي داود يف سننه: َفَصيََّح.   )4(

الضجيج: الصياح عند المكروه والمشقة والَجَزع. انظر: النهاية )69/3(.
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ما تقولون«، ثم قال: »اللهم اغِفْر ألبي س��لمة وارفع درجته يف المهديِّين، 
واخُلْفه يف َعِقبِه يف الغابرين)1(، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافَس��حْ له 

ْر له فيه«)2(. يف قبره، وَنوِّ
***

L   َسِريَّة عبد اهلل بن ُأَنيس  J
ويف الخام��س من مح��رم من الس��نة الرابعة للهجرة بعث رس��ول اهلل 
 عبد اهلل بن ُأنيس  لقتل خالد بن س��فيان الُهذلي؛ فقد 
روى اإلمام أحمد يف مس��نده وابن حبان يف صحيحه بس��ند حسن عن عبد 
اهلل ب��ن ُأنيس ، قال: دعاين رس��ول اهلل ، فقال: »إنه قد 
بلغني أن خالد بن سفيان بن ُنبيح الُهذلي يجمع لي الناس؛ ليغزوين، وهو 
بُعَرَن��ة)3(، فْأتِ��ه فاقُتْله«، قلت: يا رس��ول اهلل، انَعْته)4( ل��ي حتى أعرَِفه، قال 
رسول اهلل : »إذا رأيَته وَجْدَت له إقَشْعريرة«)5(، قال: فخرجُت 

الغابري��ن: الباقين، ومنه قوله تعالى يف س��ورة األع��راف - آية )83(: )ٿ ٿ ٿ   )1(
ٿ ٹ ٹ(. انظر: النهاية )305/3(.

أخرج��ه اإلمام مس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )920( )7( - وأبو داود يف س��ننه -   )2(
رقم الحديث )3118(.

ُعَرنة -بضم العين-: موضع عند الَموِقِف بَعَرفات. انظر: النهاية )202/3(.  )3(
النَّعُت: َوْصف الشيء. انظر: النهاية )68/5(.  )4(

قال الس��ندي يف ش��رحه للمسند )193/9(: المش��هور ُقْش��َعريرة، بال ألف، وهي قيام   )5(
عر على الِجْلد. الشَّ

ْعدة. ويف لسان العرب )174/11(: الُقْشَعريرة: الرِّ
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متوش��ًحا بس��يفي حتى وقعُت عليه، وه��و بُعَرنة مع ُظُع��ن)1( يرتاد)2( لهن 
منزاًل، وحين كان وقت العصر، فلما رأيته وجدُت ما وصف لي رسول اهلل 
 من اإلقَشْعريرة، فأقَبْلُت نحوه، وخشيُت أن يكون بيني وبينه 
محاولة)3( تش��غلني عن الصالة، فصليُت وأنا أمش��ي نحوه ُأومُئ برأس��ي 
الركوع والس��جود، فلم��ا انتهيت إليه، قال: َمن الرج��ل؟ قلُت: رجل من 
العرب َس��ِمَع بك وبَجْمِع��ك لهذا الرجل)4(، فجاءك له��ذا، قال: أَجْل أنا 
يف ذلك، قال: فمش��يُت معه ش��يًئا، حتى إذا أمكنني حملُت عليه الس��يف 
حتى قَتْلُته، ثم خرج��ُت وتركت ظعائنَه ُمكِبَّات)5( عليه، فلما قدمُت على 
رس��ول اهلل  فرآين، قال: »أفلح الَوجُه«، قلت: قتلُته يا رس��ول 
اهلل، قال رس��ول اهلل : »صدقت«، قال: ثم قام معي رسول اهلل 
 : فدخل بي بيته، فأعطاين عًصا، فقال رسول اهلل 
»أمس��ك هذه عندك يا عبد اهلل ب��ن ُأنيس«، قال: فخرجُت بها على الناس، 
فقال��وا: ما ه��ذه العصا؟ قلت: أعطانيها رس��ول اهلل ، وأمرين 
أن ُأمِس��َكها، قال��وا: أَوال ترج��ع إلى رس��ول اهلل فتس��أله ع��ن ذلك؟ قال: 
فرجعُت إلى رس��ول اهلل ، فقلُت: يا رس��ول اهلل، لَِم أعطيَتني 

الظُُّعن: النساء، واحدتها: ظعينة. انظر: النهاية )143/3(.    )1(
يرتاد: يطلب. انظر: لسان العرب )365/5(.  )2(

المحاولة: طلب الشيء بحيلة. انظر: النهاية )444/1(.    )3(
. يعني: الرسول  )4(

قال السندي يف شرحه للمسند )194/9(: ُمكِبَّات: أي: ساقطات باكيات.  )5(
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هذه العصا؟ فقال رسول اهلل : »آيٌة)1( بيني وبينك يوم القيامة؛ 
رون)2( يومئذ«، قال: فَقَرنها عبد اهلل بسيفه، فلم َتَزْل  إن أَقلَّ الناس المَتخصِّ

ت معه يف كفنه، ثم ُدفِنَا جميًعا)3(. معه حتى إذا مات أَمَر بها َفُضمَّ

***
L  )4(جيع J  َسِريَّة الرَّ

كانت هذه الَسِريَّة يف َصَفر من السنة الرابعة للهجرة)5(.

اآلية: العالمة. انظر: النهاية )88/1(.  )1(
ومنه قوله : "آيُة اإليمان حبُّ األنصار، وآية النفاق ُبْغض األنصار".

رواه البخاري - رقم الحديث )17( - ومسلم - رقم الحديث )74(.
ر: َمن ُيمِس��ك العصا بيده، وقد  قال الس��ندي يف ش��رحه للمس��ند )194/9(: المتَخصِّ  )2(

يتكُئ عليها.
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )16047( - وابن حبان يف صحيحه -   )3(
رقم الحديث )7160( - وأخرجه مختَصًرا أبوداود يف س��ننه - رقم الحديث )1249( 
د إس��ناده - والحافظ يف الفتح  - وأورده الحاف��ظ اب��ن كثير يف تفس��يره )656/1( وجوَّ

ن إسناده.   )110/3( )133/8( وَحسَّ
الرجيع: هو ماء لقبيلة ُهَذيل. انظر: النهاية )186/2(.  )4(

جيع: موضع من بالد ُهذيل كانت الَوْقعة بقرب  وق��ال الحافظ يف الفتح )131/8(: الرَّ
َيت به. منه؛ فُسمِّ

ج��زم بذلك الواق��دي يف مغازيه )354/1( وتبعه على ذلك تلميذه ابن س��عد يف طبقاته   )5(
)277/2(، وعلي��ه األكثر، وجعلها ابن إس��حاق يف الس��يرة )187/3( بعد غزوة ُأُحد 

د الشهر الذي وقعت فيه، فقال: ِذْكُر يوم الرجيع يف سنة ثالث. مباشرة، ولم ُيحدِّ
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روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه عن أب��ي هري��رة ، قال: 
ر عليهم عاِصَم بن  بعث)1( رس��وُل اهلل  عَش��رًة)2( عينًا)3(، وَأمَّ
ة  ثابت)4( األنصاري َجدَّ عاصِم بن عمر بن الَخطَّاب، حتى إذا كانوا بالَهدَّ
بين ُعسفان ومكة ُذكِروا لحيٍّ من ُهذيل ُيقال لهم: بنو لحيان، فنفروا لهم 
وا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر يف  بقري��ب من مائة رجل راٍم، فاقتصُّ
من��زل نزلوه، فقال��وا: َتمُر يثرَِب، فاتَّبعوا آثاره��م، فلما أحسَّ بهم عاصم 
وأصحابه لجؤوا إلى موضع، فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انِزلوا فأعطوا 

رِية على النحو التالي: اخُتِلف يف سبب َبْعث هذه السَّ  )1(
 ، 1-  روى اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3989( عن أبي هريرة

قال: بعث رسول اهلل  عشرًة عينًا.
*     وروى الواق��دي يف مغازي��ه )354/1( ع��ن أب��ي األس��ود، قال: بعث رس��ول اهلل 
 أصحاب الرجيع عيوًنا إلى مكة؛ لُيخبروه خبر قريش، فس��لكوا طريق 

النجدية حتى كانوا بالرجيع، فاعترضت لهم بنو لحيان.
2-  وقال ابن إسحاق يف السيرة )188/3(: َقِدَم على رسول اهلل  بعد ُأُحد 
رهط من َعضل والَقارة، فقالوا: يا رس��ول اهلل، إن فينا إس��الًما، فابعث معنا نفًرا من 
أصحابك ُيفقِّهوننا يف الدين، وُيقرُِئوننا القرآن، وُيعلِّموننا ش��رائع اإلس��الم؛ فبعث 

رسول اهلل  معهم نفًرا ستة من أصحابه.
يف رواية ابن إسحاق يف السيرة )188/3(: ستة.  )2(

��هيلي يف الروض األُُنف )361/3(: ويف الجامع الصحيح للبخاري أنهم كانوا  قال السُّ
عشرة، وهو أصح. 

العين: الجاسوس. انظر: النهاية )299/3(.  )3(
. يف رواية ابن إسحاق يف السيرة )188/3(: مرثد بن أبي مرثد الغنوي  )4(

قال الحافظ يف الفتح )133/8(: وما يف الصحيح أصح.
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بأيديك��م، ولكم الَعهُد والميثاق أن ال نقُتَل منك��م أحًدا، فقال عاصم بن 
ا أنا فال أن��زل يف ذمة كافر، ث��م قال: اللهم  ثاب��ت : أيها الق��وم، أمَّ
أخبِ��ْر عنا نبيَّ��ك ، فَرَموهم بالنَّْب��ِل فقتلوا عاصًم��ا)1(، ونزل 
ثِنَة)2(  إليه��م ثالث��ة نفر على العهد والميث��اق؛ منهم: ُخبيب، وزيد ب��ن الدَّ
ورجل آخر)3(، فلما اس��تمكنوا منهم أطلقوا أوتار ِقس��يِّهم فربطوهم بها، 
فق��ال الرجل الثالث)4(: ه��ذا أول الغدر، واهللِ ال أصحبكم، إن لي بهؤالء 
روه وعالج��وه)5( فأبى أن يصحبهم)6(، فانُطِلَق  ُأس��وة -يريد القتلى- َفَجرَّ
ثِنَة حتى باعوهما بعد وقعة بدر، فابتاع)7( بنو الحارث  بُخبيب وزيد بن الدَّ
بن عامر بن نوفل ُخَبيًبا -وكان ُخبيٌب هو َقَتل الحارث بن عامر يوم بدر- 
فلبث ُخبيٌب عندهم أس��يًرا حتى أجمعوا قتله، فاس��تعار من بعض بنات 

يف رواي��ة أخ��رى يف صحيح البخ��اري - رقم الحدي��ث )4086(: فقاتلوهم حتى َقَتلوا   )1(
عاصًما يف سبعة نفر بالنَّبل، وبقي ُخبيب وزيد ورجل آخر.  

ثِنة األنصاري  قال ابن األثير يف جامع األصول )410/1( - قسم التراجم-: زيد بن الدَّ  )2(
ثنة -بفتح الدال المهملة، وكس��ر  ، ش��هد بدًرا وُأُحًدا، وُأِس��َر يوم الرجيع، والدَّ

الثاء-.
هو عبد اهلل بن طارق البلوي  كما يف رواية ابن إسحاق يف السيرة )190/3(.  )3(

 ، ق��ال الحافظ ابن عبد البر يف االس��تيعاب )61/3(: عب��د اهلل بن طارق البلوي
حليف لبني ظفر من األنصار، شهد بدًرا وُأُحًدا.

. هو عبد اهلل بن طارق  )4(
اعتلج القوم: تصارعوا وتقاتلوا. انظر: لسان العرب )9:/349(.  )5(

زاد البخاري يف رواية أخرى - رقم الحديث )4086(: فقتلوه.  )6(
ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب )557/1(.  )7(
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الحارث موسى يستِحدُّ بها، فأعارته، فدرج ُبنيٌّ لها وهي غافلة حتى أتاه، 
فوجدته ُمجِلَسه على فخذه والموس��ى بيده، قالت: ففزعُت فزعًة عرفها 
ُخبي��ٌب، فقال: أتخش��ين أن أقتله؟! ما كنُت ألفعل ذل��ك، قالت: واهلل ما 
رأي��ُت أس��يًرا قط خيًرا من ُخبي��ب، واهلل لقد وجدته يوًما ي��أكل ِقطًفا من 
عن��ٍب يف يده وإنَّه لموثق بالحدي��د، وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول: إنه 
، قال لهم  لرزق رزقه اهللُ ُخبيًبا! فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه يف الِحلِّ
��ي ركعتين، فتركوه فركع ركعتي��ن، فقال: واهلل لوال  ُخبي��ب: دعوين ُأصلِّ
أن تحس��بوا أنَّ ما بي جزٌع لزدُت، ثم قال: اللهمَّ أحصهم عدًدا، واقُتلهم 

َبَدًدا، وال ُتْبِق منهم أحًدا، ثم أنشأ يقول:

فلس��ُت ُأبال��ي حي��ن ُأقَت��ُل ُمس��لًما
مصرع��ي هلل  كان  جن��ٍب  أيِّ  عل��ى 

يَش����ْأ وإن  اإلل��ه  ذات  يف  وذل��ك 
ِع ُيب��اِرْك عل��ى أوص��اِل ِش��ْلٍو ُمَم���زَّ

ثم قام إليه أبو ِس��ْرَوَعة)1( ُعقبة بن الحارث فقتله)2(، وكان ُخبيب هو 
َسنَّ لكل مسلم ُقتَِل صبًرا الصالَة.

قال ابن األثير يف جامع األصول )604/2( - قس��م التراجم -: ِس��ْرَوَعة: بكسر السين   )1(
المهملة، وسكون الراء، وفتح الواو والعين المهملة.  

روى ابن إس��حاق يف السيرة )192/3( بسند صحيح عن عقبة بن الحارث، قال: ما أنا   )2(
واهللِ قتْلُت ُخبيًبا؛ ألنِّي كنت أصغر من ذلك، ولكِنَّ أبا ميس��رة، أخا بني عبد الدار، أخذ 

الحربة فجعلها يف يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة، ثم طعن بها حتى قتله.
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ث��وا أنه ُقتَِل أن  وبع��ث ناٌس من قري��ش إلى عاصم بن ثابت حين ُحدِّ
ُيؤَتوا بش��يء منه ُيعَرف، وكان َقَتل رج��اًل عظيًما من عظمائهم)1(، فبعث 
ْبرِ)3(، فحَمْته من رُس��ِلهم، فلم يقدروا أن  اهلل لعاصم ِمْث��َل الظُّلَّة)2(من الدَّ

يقطعوا منه شيًئا)4(.

ْبُر، قال��وا: َدُعوه حتى  زاد اب��ن إس��حاق: فلما حالت بين��ه وبينهم الدَّ
ُيمِس��َي فتذهب عن��ه، فنأخ��ذه، فبعث اهلل ال��وادي)5(، فاحَتَم��َل عاصًما، 

فذهب به)6(.

***

قال الحافظ يف الفتح )138/8(: لعل العظيم المذكور ُعقبة بن أبي ُمَعيط؛ فإن عاصًما   )1(
قتله َصْبًرا بأمر النبي  بعد أن انصرفوا من بدر.

الظُّلَّة -بضم الظاء-: هي السحابة. انظر: النهاية )146/3(.  )2(
ْبر -بفتح الدال، وسكون الباء-: هي الزنانير. وقيل: النحل. انظر: النهاية )92/2(. الدَّ  )3(

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3989( )4086(.    )4(
زاد اإلمام البغوي يف معالم التنزيل )193/1(: غديًرا.  )5(

الغدير: مستنَقع ماء المطر. انظر: لسان العرب )22/10(.
انظر: سيرة ابن هشام )190/3(.  )6(
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L  )2(اء J  فاجعُة بئر َمُعونة)1( أو َسِريَّة الُقرَّ
وقعت هذه الفاجعة يف َصَفر من السنة الرابعة للهجرة)3(.

اُختِل��ف يف س��بب َبْعث رس��ول اهلل  هذه الَس��ِريَّة، على 
النحو التالي:

)1( طلب العون من رسول اهلل  على عدو:

روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك ، قال: إن 
  وا رس��وَل اهلل ِرْعاًل وذكواَن وُعصيَّة وبني لحيان)4(، اس��تمدُّ

بئ��ر َمُعون��ة -بفتح الميم، وضم العين-: يف أرض بني ُس��ليم بين مك��ة والمدينة. انظر:   )1(
النهاية )293/4(. 

اء -بضم القاف، وتشديد الراء، مهموز- جمع  قال الحافظ يف الفتح )184/15(: الُقرَّ  )2(
نَّة. قارئ، والمراد بهم: الُعَلماء بالُقرآن والسُّ

. اء من أصحاب النبي وقال اإلمام البخاري يف صحيحه )56/10(: باب الُقرَّ
قال الحافظ يف الفتح )57/10(: أي: الذين اش��َتهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمه، 

ه يف القرآن.   وهذا اللفظ كان يف عرف السلف أيًضا لمن تفقَّ
انظر: سيرة ابن هشام )204/3( - الطبقات الكبرى البن سعد )275/2(.   )3(

قال ابن س��يد الن��اس يف عيون األث��ر )72/2(: كذا وقع يف هذه الرواي��ة، وهو ُيوِهُم أن   )4(
بن��ي لحيان ممن أصاب الُقراء يوم بئر معون��ة، وليس كذلك، وإنما أصاب هؤالء ِرْعل 
وذك��وان وُعَصيَّ��ة وَمن صحبهم من ُس��ليم، وأم��ا بنو لحي��ان فهم الذين أصاب��وا َبْعَث 
الرجيع، وإنما أتى الخبر إلى رس��ول اهلل  عنهم كلهم يف وقت واحد، فدعا 

على الذين أصابوا أصحابه يف الموضعين دعاًء واحًدا.
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اَء يف زمانهم،  يهم الُقرَّ ، فأمدهم بس��بعين)1( من األنصار ُكنَّا ُنسمِّ على عدوٍّ
كانوا يحَتطِبون بالنهار، وُيصلُّون بالليل)2(.

نَّة: )2( طلب تعليم القرآن والسُّ
روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك ، قال: جاء 
ن��اس إلى النبي ، فقالوا: أِن ابَعْث معنا رجااًل ُيعلِّمونا القرآن 

اء)3(. والسنة، فبعث إليهم سبعين رجاًل من األنصار، ُيقال لهم: الُقرَّ

وق��ال ابن إس��حاق: قدم أبو براء عام��ر بن مالك بن جعف��ر ُمالِعُب 
األس��نَّة، على رس��ول اهلل  المدينة، فعرض عليه رس��ول اهلل 
 اإلس��الم، ودع��اه إليه، فلم ُيس��ِلْم ول��َم َيبُعد من اإلس��الم، 
وق��ال: يا محمد، لو بَعْثَت رجااًل م��ن أصحابك إلى أهل نجد، فدعوهم 
إلى أمرك، رجوُت أن يس��تجيبوا لك، فقال رسول اهلل : »إين 
أخش��ى عليهم أهَل نجد«، فقال أبو براء: أنا لهم ج��اٌر، فابعثهم فْلَيدعوا 
الن��اس إل��ى أمرك، فبع��ث رس��ول اهلل  المنذر ب��ن عمرو يف 

أربعين رجاًل من أصحابه، من خيار المسلمين)4(.

يف رواية ابن إسحاق يف السيرة )204/3(: أربعين.  )1(
قال اإلمام الس��هيلي يف الروض األُُنف )379/3(: والصحيح أنهم كانوا س��بعين، كذا 

وقع يف صحيح البخاري ومسلم.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4090(.   )2(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )677(.    )3(
انظر: سيرة ابن هشام )204/3(.   )4(
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L  إىل بئر معونة  وصول الصحابة  J
ر عليهم  خرج أصحاُب النبي  السبعون من المدينة، وَأمَّ
رس��وُل اهلل  المنذر بن عمرو العقب��ي البدري ، حتى 
إذا بلغوا بئر معونة عرض لهم َحيَّان من بني سليم، فغدروا بهم وقتلوهم؛ 
فق��د روى اإلمام البخ��اري يف صحيحه عن أن��س ، قال: فعرض 
لهم َحيَّان من بني ُس��ليم: ِرْع��ٌل، وذكوان، عند بئر ُيق��ال لها: بئر معونة، 
فق��ال الق��وم: واهللِ ما إيَّاك��م أَرْدنا، إنما نح��ن مجتازون يف حاج��ٍة للنبي 

، فقتلوهم)1(.

ويف لف��ظ آخر يف صحيح البخاري، قال أنس : فانطلقوا حتى 
بلغوا بئر معونة، غدروا بهم وقتلوهم)2(.

وروى اإلم��ام أحم��د يف مس��نده بس��ند صحي��ح عن أنس ب��ن مالك 
، ق��ال: فأت��وا على َحيٍّ من بني ُس��ليم، وفيهم خال��ي حرام، فقال 
ا لس��نا إياهم نري��د، حتى ُيَخلُّوا  ح��رام ألميرهم: دعن��ي فألُخبِْر هؤالء َأنَّ
ا لس��نا إياك��م نريد، فاس��تقبله رجل بالرمح،  وْجَهن��ا، فقال لهم حرام: إنَّ
مح يف جوفه، قال: اهلل أكبر، فزُت وربِّ الكعبِة!  فأنَفَذه منه، فلما َوَجَد الرُّ

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4088(.   )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3064(.  )2(
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قال: فانطووا عليهم)1(، فما َبِقي منهم أحد)2(!

ْغ عنا  ُهمَّ بلِّ فلما ُقتَِل هؤالء القراء ، قالوا لربهم س��بحانه: اللَّ
نبيك؛ فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أنس ، قال: فقتلوهم 
ا قد لقيناك فَرِضينا  ْغ عنا نبيَّك َأنَّ قبل أن يبلغوا المكان)3(، فقالوا: اللهم بلِّ

عنك، وَرِضيَت َعنَّا)4(! 

* مل ينُج من هذه املقتلة إال رجالن، وهما:

قال أنس بن مالك : فقتلوهم إال رجاًل أعرَج َصِعد الَجَبَل)5(.- 1

ْم��ريُّ ، وكان قد - 2 والرج��ل الثاين: هو عم��رو بن ُأَمية الضَّ
ُأِسَر، فُأطِلَق، كما سيأتي.

انطَووا عليهم: التفَّ بعضهم حول بعض. انظر: المعجم الوسيط )572/2(.  )1(
ويف رواي��ة أخرى يف المس��ند - رقم الحدي��ث )14074(: ثم مالوا عل��ى بقية أصحابه 

فقتلوهم.
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )12402(.  )2(

أي: ديار بني عامر، وهم قوم ُمالِعب األِسنَّة.  )3(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )677(.  )4(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2801(.  )5(
ى ابن إسحاق يف السيرة )205/3( الرجل األعرج، فقال: ُقتُِلوا من عند آخرهم إال  َسمَّ
كع��ب بن زيد أخا بن��ي دينار بن النجار؛ فإنَّهم تركوه وبه َرَم��ق، فارُتثَّ من بين القتلى، 

فعاش حتى ُقتَِل يوم الخندق شهيًدا، يرحمه اهلل.
َمق: يعني: بقية الروح وآخر التنفُّس. انظر: النهاية )240/2(. الرَّ

الرثيث: الجريح. انظر: النهاية )179/2(.
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L   فضل عامر بن ُفهرية  J
كان م��ن بي��ن قتلى فاجع��ة بئر معونة عاِم��ُر بن ُفَهيرة مول��ى أبي بكر 
ي��ق ؛ فقد روى اإلم��ام البخاري يف صحيح��ه عن عروة بن  دِّ الصِّ
الزبي��ر، قال: لم��ا ُقتَِل الذي��ن ببئر معونة وُأِس��َر عمرو ب��ن أمية الضمري 
، ق��ال له عامر بن الطُّفيل)1(: من هذا؟ فأش��ار إل��ى قتيل، فقال له 
عم��رو بن أمية: هذا عاِمُر بن ُفَهيرة، فقال: لقد رأيت��ه بعد ما ُقتَِل ُرفَِع إلى 

السماء، حتى إين ألنظر إلى السماء بينه وبين األرض، ثم ُوِضَع)2(!

***
L  على شهداء بئر معونة  ُحْزن النيب  J

بلغ رسوَل اهلل خبُر فاجعة بئر معونة، وأصحاب َسِريَّة الرجيع يف يوم 
واح��د، فَحِزن عليهم حزًنا ش��ديًدا، وأخذ يدعو عل��ى َمن غدر بأصحابه 
شهًرا كاماًل يف كل صالة؛ فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أنس بن 

قل��ت: ه��ذا الرج��ل -قبح��ه اهلل- رأس م��ن رؤوس بني ُس��ليم الذي��ن غ��دروا بالُقراء   )1(
؛ فق��د روى اإلمام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )4091( عن أنس 
، قال: إن النبي  بعث خاله -أٌخ ألم ُس��َليم- يف سبعين راكًبا، وكان 

رئيُس المشركين عامَر بن الطُّفيل.
قال الس��ندي يف شرحه للمسند )421/20( قوله: عامر بن الطفيل، هو العامري، مات 

كافًرا، وليس هو عامر بن الطفيل األسلمي الصحابي.  
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث)4093(.  )2(
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مالك ، قال: قال رسول اهلل  ألصحابه: »إنَّ إخوانكم 
نا أنَّا قد لقين��اك، فَرِضينا عنك،  ا نبيَّ ��غ َعنَّ ق��د ُقتُِل��وا، وإنهم قالوا: اللهم بلِّ

ورَضيِتَ عنا!«)1(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا واإلمام أحمد يف مس��نده -واللفظ 
ألحمد- عن أنس ، قال: ما رأيُت رسول اهلل  َوَجد)2( 
على شيٍء قطُّ ما َوَجد على أصحاب بئر معونة؛ أصحاِب َسرِيَّة الُمنذر بن 
عمرو، فمكث شهًرا يدعو على الذين أصابوهم، يف ُقنُوت صالة الَغداة)3(، 

يدعو على ِرْعٍل، وَذكواَن، وُعصيََّة، وَلْحياَن، وهم من بني ُسَليم)4(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده وأبو داود والحاكم بس��ند صحيح عن 
ابن عباس ، قال: َقنَت رس��ول اهلل  ش��هًرا متتابًعا يف 
الظه��ر والعصر والمغرب والعش��اء والصبح، يف ُدُب��ر كل صالة إذا قال: 
س��مع اهلل لمن َحِمده من الركعة األخيرة، يدعو عليهم؛ على حي من بني 
ن َمن خلفه، وكان أرسل إليهم  ُس��ليم، على ِرْعل وذكوان وُعصيَّة، وُيؤمِّ

يدعوهم إلى اإلسالم، فقتلوهم)5(.

أخرجه مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )677(.  )1(
َوَجَد: َحِزن. انظر: لسان العرب )219/15(.  )2(

هي صالة الفجر.    )3(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1300( )6394( - ومسلم يف صحيحه   )4(
- رقم الحديث )677( )302( - واإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )13027(.
أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رق��م الحديث )2746( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )5(

الحديث )1443( - والحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )915(.
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وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا ع��ن أنس ، ق��ال: أنزل اهلل 
غوا   يف الذي��ن ُقتلوا ببئر معون��َة قرآًنا قرأناه حتى ُنِس��خ َبعُد: ﴿أن َبلِّ

ا وَرِضينا عنه﴾)1(. قومنا أْن قد َلِقينا َربَّنا، فَرِضَي عنَّ

***
L  إىل املدينة  ْمري J  عودُة عمرو بن ُأَميَّة الضَّ

ْم��ري ، فلم��ا علموا أنه م��ن ُمَضر  ُأِس��َر عم��رو ب��ن أَميَّة الضَّ
أطلقوه؛ لسبب غريب.

قال ابن إس��حاق: وأخذوا عمرو بن ُأَميَّة أسيًرا، فلما أخبرهم أنه من 
ُمَض��ر، أطلقه عامر بن الطُّفيل، وَجزَّ ناصيَته)2(، وأعتقه عن رقبٍة زعم أنها 

ه!)3(. كانت على أمِّ
***

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2814( )4095( - ومسلم يف صحيحه   )1(
- رقم الحديث )677( )297(.

م الرأس. انظر: لسان العرب )169/14(. الناصية: منبت الشعر يف ُمقدَّ  )2(
انظر: سيرة ابن هشام )206/3(.  )3(
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L  قتل العاِمريَّنِي  J
ْم��ري  إلى المدينة، حت��ى إذا كان  رج��ع عمرو بن ُأَمي��ة الضَّ

بالَقْرَقَرة، أقبل رجالن من بني عامر)1(، حتى نزال معه يف ظلٍّ هو فيه، وكان 

مع العامريَّيِن َعقٌد من رس��ول اهلل  وجواٌر، لم َيعلم به عمرو 

بن ُأَميَّة ، وقد س��ألهما حين نزال: ممن أنتما؟ قاال: من بني عامر، 

فأمهلهم��ا، حتى إذا ناما قتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأَره من بني 

عامر، فلما قدم عمرو بن أمية  على رسول اهلل  أخبره 

خبر أصحاب��ه، وأخبره خبر قتله الرجلين من بني عامر، فقال رس��ول اهلل 

ِدَينَّهما«)2(. : »لقد قتلت قتيليِن، أَلَ

ف��كان َقْتُل عمرو بن أمي��ة الضمري  هذي��ن الرجلين وَجمُع 

النبيِّ  ِدَيَتهما: سبًبا لغزوة بني النَّضير، كما ذكر ابن إسحاق.

***

  . اء وهي قبيلة الذين غدروا بالصحابة الُقرَّ  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )206/3(.   )2(
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L  غزوة بين النَّضري  J
ِل من السنة الرابعة للهجرة)1(. كانت يف ربيع األوَّ

اخُتِلف يف سبب هذه الغزوة على النحو التالي:

السبب األول: جع ِدَية القتيلني. �

قال ابن إس��حاق: ثم خرج رس��ول اهلل  إل��ى بني النَّضير 
يس��تعينُهم يف ِدَي��ة ذين��ك القتيليِن م��ن بني عام��ر، اللذين َقت��ل عمرو بن 
أمي��ة الضمري ؛ للِجوار الذي كان رس��ول اهلل  عقد 
ثني يزيد بن ُروم��ان، وكان بين بني النضير وبين بني عامر  لهم��ا، كما حدَّ
عقٌد وِحلف، فلما أتاهم رس��ول اهلل  يس��تعينهم يف دية ذنيك 
ا استعنَت بنا  القتيلين، قالوا: نعم يا أبا القاس��م، ُنعينُك على ما أحببَت ممَّ
عليه، ثم خ��ال بعضهم ببعض، فقالوا: إنكم لن تج��دوا الرجل على مثل 

هذا تاريخها عند ابن إس��حاق )210/3( - وابن سعد يف طبقاته )278/2(، وهو قول   )1(
عامة أهل المغازي. 

هري عن عروة ب��ن الزبير: كانت على رأس  وق��ال اإلمام البخ��اري يف صحيحه: قال الزُّ
ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة ُأُحد.

ب��ه اإلمام ابن القيم يف زاد المع��اد )291/3( بقوله: هذا َوْهم منه أو غلط عليه، بل  وتعقَّ
الذي ال ش��ك فيه أنها كانت بعد ُأُحد، والتي كانت بعد بدر بس��تة أش��هر هي غزوة بني 

َقينُقاع، وُقَريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الُحديبَية.
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حال��ه هذه -ورس��ول اهلل إلى جن��ب جدار من بيوتهم قاع��د- فَمن َرُجٌل 
يعل��و على هذا البي��ت، َفُيلقي عليه صخرة، فُيريحن��ا منه؟ فانتدب لذلك 
ا لذلك، فصعد لُيلقي عليه  عمرو بن ِجَحاِش بن كعب، أحدهم، فقال: إنَّ
صخ��رة كما ق��ال، ورس��ول اهلل  يف نفر من أصحاب��ه؛ فيهم: 
  أب��و بكر، وعمر وعلي، رضوان اهلل عليهم، فأتى رس��وَل اهلل
الخبُر من الس��ماء بما أراد الق��وم، فقام وخرج راجًعا إل��ى المدينة، فلما 
استلبث النبي  أصحاَبه، قاموا يف طلبه، فَلُقوا رجاًل مقباًل من 
المدينة، فس��ألوه عنه، فقال: رأيته داخاًل المدينة، فأقبل أصحاب رس��ول 
اهلل ، حتى انتهوا إليه ، فأخبرهم الخبر بما كانت 
اليهود أرادت من الَغْدر به، وأمر رسول اهلل  بالتهيؤ لحربهم، 

والسير إليهم)1(.

السبب الثاني: الغدر برسول اهلل  وقتله: �

روى أبو داود يف سننه، وعبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه بسند صحيح 
-واللف��ظ لعبد الرزاق- عن رجل من أصحاب النبي ، قال: 
إن كفار قريش كتبوا إلى عبد اهلل بن ُأَبي ابن سلول، وَمن معه يعبد األوثان 

انظر: سيرة ابن هشام )210/3 - 211( - وذكره بنحوه ابن سعد يف طبقاته )278/2(  )1( 
ب��دون إس��ناد، وذكره األلباين يف السلس��ة الضعيفة )10/القس��م الث��اين - 469( وقال: 
فاتفاق هؤالء الرواة على إرس��ال الحديث وَسْوُقه بغير إسناد، لدليٌل واضح على أنه ال 

ُيعَرف إسناده عندهم، وإال لساقوه.  
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من األوس والخزرج، ورسول اهلل  يومئذ بالمدينة قبل وقعة 
ا  بدر، يقول��ون: إنكم آويتم صاحبنا، وإنكم أكثُر أه��ل المدينة عدًدا، وإنَّ
ُنقِس��م باهلل َلَتقُتُلنَّ��ه أو لُتخرُِجنَُّه أو لنس��تعيُن عليكم العرب، ثم لنس��يرنَّ 
إليكم بأجمعنا، حتى نقُتَل مقاتَِلَتكم، ونس��تبيَح نس��اَءكم، فلما بلغ ذلك 
عبد اهلل بن ُأبي وَمن معه من عبدة األوثان، تراس��لوا فاجتمعوا، وأجمعوا 
  وأصحاب��ه، فلما بلغ ذل��ك النبي  لقت��ال النبي
لقيه��م يف جماعة، فقال: »لق��د بلغ وعيُد قريش منك��م المبالَِغ، ما كانت 
لِتكيَدك��م بأكَثَر مما تريدون أن تكيدوا به أنُفَس��كم! فأنتم هؤالء تريدون 
  أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم؟«، فلما سمعوا ذلك من النبي
اَر قريش، وكانت وقعُة ب��در، فكتبت كفار قريش  ق��وا، فبلغ ذل��ك كفَّ تفرَّ
بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهُل الَحْلَقِة)1( والُحُصون، وإنكم لُتقاتُِلنَّ 
صاحبنا أو لنفعَلنَّ كذا وكذا، وال يحول بيننا وبين َخَدِم نس��ائِكم ش��يٌء، 
فلما بل��غ كتاُبهم اليهوَد أجمع��ت بنو النضير على الغْدِر، فأرس��لت إلى 
النبي : اخُرْج إلينا يف ثالثين رُجاًل من أصحابك، ولنَخُرج يف 
ثالثين َحْبًرا)2(، حتى نلتقَي بمكان كذا -َنَصف بيننا وبينكم- )3(فيسمعوا 

ا. انظر: النهاية )410/1(.   الَحْلقة -بسكون الالم-: السالح عامًّ  )1(
األحبار: هم العلماء: جمع َحْبر، بالفتح والكسر. انظر: النهاية )317/1(.  )2(

يف رواية أبي داود: بمكان الَمنَْصف.  )3(
الَمنَْصف: أي الموضع الوَسط بين الموضعين. انظر: النهاية )57/5(.
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  قوك وآمنوا بك آَمنَّا كلنا، فخرج رس��ول اهلل من��ك، فإن َصدَّ
يف ثالثين من أصحابه، وخ��رج إليه ثالثون َحْبًرا من يهود، حتى إذا برزوا 
يف َبراٍز)1( من األرض، قال بع��ض اليهود لبعض: كيف َتخُلصون)2( إليه، 
ومع��ه ثالثون رجاًل م��ن أصحابه، كلهم ُيحب أن يموت دونه، فأرَس��لوا 
إليه: كيف تفهم ونفهم، ونحن ستون رجاًل؟ اخُرج يف ثالثة من أصحابك، 
ويخرج إليك ثالثة من علمائنا، فْلَيس��معوا من��ك، فإن آمنوا بك آمنَّا كلنا 
قناك، فخرج النبي  يف ثالثة من أصحابه، واش��تملوا)3(  وصدَّ
على الخناجر، وأرادوا الَفْتَك)4( برسول اهلل ، فأرسلت امرأٌة 
ناصحة م��ن بني النضير إلى بن��ي أخيها، وهو رجل مس��لم من األنصار، 
فأخبرته خبر ما أراد بنو النضير من الغدر برسول اهلل ، فأقبل 
ه بخبرهم قبل أن  أخوه��ا س��ريًعا، حتى أدرك النب��ي ، فس��ارَّ
يص��ل النبي  إليهم، فرج��ع النبي ، فلما كان من 

الَب��راز -بفتح الباء-: المكان الفضاء من األرض، البعيد الواس��ع. انظر: لس��ان العرب   )1(
.)373/1(

َخَلَص: وصل. انظر: لسان العرب )173/4(.  )2(
��ملة، وه��و كس��اء ُيتغطى ب��ه وُيتلفَّف في��ه. انظ��ر: النهاية  االش��تمال: افتع��ال م��ن الشَّ  )3(

 .)448/2(
ملة.   والمقصود: أنهم أخَفوا الخناجر تحت الشَّ

الَفْت��ك: أن يأت��ي الرج��ل صاحب��ه وهو َغ��ارٌّ غافل، فيش��د علي��ه فيقُتله. انظ��ر: النهاية   )4(
.)367/3(
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الغِد غدا عليهم رسول اهلل  بالكتائب، فحاصرهم)1(.

* قال الحافظ يف الفتح: فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب 
غ��زوة بني النضير طلبه  أن ُيعينوه يف ِدَية الرجلين، لكن وافق 

ابَن إسحاق ُجلُّ أهل المغازي، واهلل أعلم)2(.

***
L  حصار بين النضري واستسالمهم  J

س��ار رسول اهلل  يف أصحابه إلى بني النضير، واستخلف 
عل��ى المدينة: ابن أم مكتوم ، فلم��ا رآه يهود بني النضير تحصنوا 
يف حصونه��م، فحاصرهم رس��ول اهلل  س��تَّ لي��ال)3(، وأمر 
بح��رق وبقطع نخيلهم؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما عن ابن عمر 
ق رس��ول اهلل  نخل بني النضي��ر وَقَطَع،  ، ق��ال: َحرَّ

وهي الُبَويرُة)4(، فنزلت: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

أخرجه أبو داود يف س��ننه - رقم الحديث )3004( - وعبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه   )1(
ح إسناده. - رقم الحديث )9733( - وأورده الحافظ يف الفتح )70/8( وَصحَّ

انظر: فتح الباري )70/8(.  )2(
هذا ما ذكره ابن هش��ام يف الس��يرة )211/3( - وقال الواق��دي يف مغازيه )374/1(-   )3(

وابن سعد يف طبقاته )278/2(: خمسة عشر يوًما.
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )45/2(: الُبويرة -بضم الباء الموحدة-=  )4( 

= وهي موضع نخل بني النضير. 



تأليف / موسى بن راشد العازمي341

املختصر يف السرية النبوية

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ()1(.

وروى اإلم��ام الترم��ذي يف جامع��ه بس��ند صحي��ح ع��ن اب��ن عباس 
، ق��ال يف قول��ه اهلل : )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ْينُة: النَّخلُة، )ڤ ڤ(، قال: اس��تنزلهم  ٹ ٹ(، ق��ال: اللِّ

من حصونهم، وُأِمروا بقطع النخل)2(.

اشتدَّ الحصار على يهود بني النضير، وأيقنوا أن حصونهم لن تمنعهم 
عَب )3( يف قلوبهم، فعند ذلك صالحوا رسول  من اهلل، وقذف اهلل  الرُّ
اهلل  عل��ى الج��الء)4(، وعل��ى أن لهم م��ا َأَقلَّ��ت)5( اإلبُِل من 

األموال واألمتعة إال السالح.

سورة الحشر - آية )5( - والخبر أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4031( -  )1( 
 ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1746( )29(.
أخرجه الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )3588(.   )2(

ق��ال اإلمام القرطبي يف تفس��يره )336/20(: ويف الصحيح: أن النبي  قال:   )3(
ُنِصْرُت بالرعب بين َيَديَّ مس��يرَة ش��هر، فكيف ال ُينَصُر به مس��يرَة ميل من المدينة إلى 

َمحلَّة بني النضير؟! وهذه خصيصة لمحمد  دون غيره.
قال اإلم��ام القرطبي يف تفس��يره )339/20(: الَج��الُء: مفارقة الوط��ن... والفرق بين   )4(

الجالء واإلخراج -وإن كان معناهما واحًدا- من وجهين: 
أحدهما: أن الجالء ما كان مع األهل والولد، واإلخراج: قد يكون مع بقاء األهل والولد.

الثاني: أن الجالء ال يكون إال لجماعة، واإلخراج يكون لواحد ولجماعة. 
َأَقلَّ الشيء واستقلَّه: إذا رفعه وحمله. انظر: النهاية )91/4(.  )5(
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روى الحاكم يف المس��تدرك بسند حسن عن عائشة ، قالت: 
كانت غزوة بني النضير -وهم طائفة من اليهود- على رأس س��تة أش��هر 
من وقعة بدر)1(، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول 
اهلل  حتى نزلوا على الجالء، وعلى أن لهم ما أقلَّت اإلبُل من 

األمتعة واألموال إال الَحْلقَة -يعني السالح-)2(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن ابن عمر ، قال: إن يهود 
بن��ي النضير وقريظة حاربوا رس��ول اهلل ، فأجلى رس��وُل اهلل 
 بن��ي النضير، وأَقرَّ قريظَة وَم��نَّ عليهم، حتى حاربت قريظُة 
��م نس��اَءهم وأوالده��م وأموالهم بين  بع��د ذل��ك، فَقَت��ل رجاَله��م، وقسَّ

المسلمين)3(.

***

تق��دم أن ه��ذا أيًضا قول عروة ب��ن الزبير -فيما علقه عنه اإلم��ام البخاري يف صحيحه-   )1(
ويظهر أن عروة أخذ ذلك من خالته عائش��ة ، والذي أجمع عليه أهل المغازي 

أنها وقعت يف ربيع األول من السنة الرابعة للهجرة.
أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )3839(.  )2(

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4028( - ومس��لم يف صحيحه -   )3(
رقم الحديث )1766(.  
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L  أوُل يَفٍء)1( يف اإلسالم  J
وقبض رس��ول اهلل  ما تركه يهوُد بني النضير من األموال 
ًة، وَخصَّ جزًءا م��ن هذا الفيء يف هذه الغزوة  والس��الح، فكانت له خاصَّ

. ًة؛ لَفْقرِهم، وجعل باقيها له للمهاجرين خاصَّ

ق��ال اإلم��ام ابن القي��م: وكان��ت)2( بنو النضي��ر خالصة لرس��ول اهلل 
  ْس��ها؛ ألن اهلل  لنوائبه ومصالح المس��لمين، ولم ُيَخمِّ

أفاءها عليه ولم ُيوِجِف)3( المسلمون عليها بَِخيٍل وال ِركاٍب)4(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا ع��ن عم��ر ، ق��ال: كان��ت 
ا لم ُيوجِف  أموال بني النضير مما أفاء اهلل على رس��وله ، ممَّ
  المس��لمون علي��ه بَِخي��ٍل وال ِركاٍب، فكان��ت لرس��ول اهلل

خاصة)5(.

الَفيء: ما حصل للمس��لمين م��ن أموال الكفار من غير حرب وال جه��اد. انظر: النهاية   )1(
.)434/3(

يعني: أموال.  )2(
ق��ال ابن ُقرُقول يف مطالع األن��وار )179/6(: لم ُيوجف: أي: ل��م ُيؤَخذ بَغَلبة جيش،   )3(

وأصله من اإليجاف يف السير، وهو اإلسراع.
انظر: زاد المعاد )152/3(.  )4(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2904( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(
الحديث )1757( )48(.
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وروى الشيخان يف صحيحيهما عن أنس بن مالك ، قال: كان 
الرجل يجع��ل للنبي  النَّخالت، حتى افتتح قريظة والنضير، 

فكان بعد ذلك يردُّ عليهم)1(.

وروى أب��و داود يف س��ننه بس��ند صحي��ح ع��ن رج��ل م��ن أصحاب 
  ق��ال: كان نخل بن النضير لرس��ول اهلل ، النبي

ه بها، فقال: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ًة، أعطاه اهلل إياه وَخصَّ خاصَّ
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ()2(، يق��ول: بغير قت��ال، فأعطى النبي 
 أكثرها للمهاجرين، وقَسمها بينهم، وقَسم منها لرجلين من 
األنص��ار)3( كانا َذَوْي حاجٍة، لم َيقِس��م ألحد من األنصار غيرهما، وبقي 

.)4(
 التي يف أيدي بني فاطمة  منها صدقُة رسول اهلل

***

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4030( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1771( )71(.  

سورة الحشر - )آية 6(.  )2(
س��ماهما ابن إس��حاق يف الس��يرة )213/3(: س��هل بن ُحنيف، وأبو ُدجانة ِس��َماك بن   )3(

. َخَرَشة
أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )3004(.  )4(



تأليف / موسى بن راشد العازمي345

املختصر يف السرية النبوية

L  )1(نزول سورة احلشر  J
قال ابن إسحاق: ونزل يف بني النضير سورُة الحشر بأْسرِها)2(.

وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن س��عيد ب��ن ُجبير، قال: قلت 

البن عباس : سورة الحشر. قال: نزلت يف بني النضير)3(.

ويف لف��ظ آخر يف صحيح البخاري، قال س��عيد ب��ن ُجبير: قلت البن 

عباس : سورة الحشر. قال: قل: سورة النضير)4(.

قال الحافظ يف الفتح: كأنه كره تسميتها بالحشر؛ لئال ُيَظنَّ أن المراد 

يوم القيامة، وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير)5(.

***

قال اإلمام القرطبي يف تفسيره )333/20(: مدنية يف قول الجميع، وهي أربع وعشرون   )1(
آية. 

انظر: سيرة ابن هشام )214/3(.  )2(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4882(.   )3(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4883(.    )4(
انظر: فتح الباري )618/9(.  )5(
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L  )1( غزوة بدر اآلخرة  J
وقعت غزوة بدر األخرى يف شعبان من السنة الرابعة للهجرة)2(.

  واعد أبو س��فيان عند انصرافه من غزوة ُأُحد رسوَل اهلل
عل��ى القتال يف العام القابل من ُأُحد يف بدر، فلما كان يف ش��عبان من العام 
القابل -سنة أربع للهجرة- خرج رسول اهلل لموعده  يف ألف 
وخمس��مائة، حتى انتهى إلى بدر، فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المش��ركين، 
وخرج أبو س��فيان من مكة ومعه ألفان، فلما انته��ى إلى َمرِّ الظهران، قال 
لم��ن مع��ه: إنَّ العاَم عاُم َج��ْدب)3(، وقد رأيُت أن أرجع بك��م، فانَصرفوا 
راجعي��ن وأخلفوا الموعد، ثم رجع رس��ول اهلل  إلى المدينة 

النبوية، وقد سمع الناُس بمسيره )4(.

ى أيًضا بدر الَموِعد؛ لمواعدة أبي  وُتس��مى بدًرا الصغرى؛ لعدم وقوع قتال فيها، وُتسمَّ  )1(
سفيان يوم ُأُحد على اللقاء يف بدر من العام القابل، وُتسمى بدًرا الثالثة.

هذا تاريخها عند ابن إس��حاق )231/3( - وعند ابن س��عد يف طبقاته )279/2(: أنها   )2(
كانت يف ذي القعدة من نفس السنة.

ق��ال الحافظ ابن كثير يف البداي��ة والنهاية )471/4(: والصحيح قول ابن إس��حاق؛ أن 
ذلك يف ش��عبان من هذه الس��نة الرابعة، ووافق قول موس��ى بن ُعقبة أنها يف شعبان، لكن 
قال: يف س��نة ثالث، وهذا َوْهٌم؛ فإن هذه تواعدوا إليها من ُأُحد، وكانت ُأُحد يف ش��وال 

سنة ثالث. 
الَجْدب: القْحط. انظر: النهاية )235/1(.   )3(

انظر: سيرة ابن هشام )231( - والطبقات الكبرى البن سعد )279/2(.  )4(
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السنة اخلامسة للهجرة

L  )2(أو األحزاب )غزوة اخلندق)1  J
وقعت يف شوال من السنة الخامسة للهجرة )3(.

***
L  سبب هذه الغزوة  J

كان س��بب ه��ذه الغزوة: أن نفًرا من أش��راف يهود بن��ي النضير الذين 
أجاله��م رس��ول اهلل  من المدينة واس��تقروا يف خيب��ر؛ منهم: 

ق��ال الحاف��ظ يف الفتح )148/8(: فأما تس��ميتها الخندق؛ فألجل الخن��دق الذي ُحِفر   )1(
حول المدينة بأمر النبي ، وكان الذي أشار بذلك سلمان ، فيما ذكر 

أصحاب المغازي.
وقال اإلمام الس��هيلي يف الروض األُُن��ف )416/3(: وَحْفُر الخن��دق لم يكن من عادة 

العرب، ولكنه من مكايد الُفرِس وحروبها. 
ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )148/8(: وأما تس��ميتها األح��زاب؛ فالجتم��اع طوائف من   )2(

المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش وَغَطفان واليهود وَمن تبعهم.  
هذا قول ابن إسحاق يف السيرة )236/3(، وتبعه على ذلك الجمهور.  )3(

قال الحافظ ابن كثير يف الفصول - ص )154(: كانت يف س��نة خمس يف ش��والها، على 
الصحيح من قوَلْي أهل المغازي.

وقال يف البداية والنهاية )476/4(: والصحيح قول الجمهور؛ أن الخندق يف شوال سنة 
خمس من الهجرة. واهلل أعلم.

وقال اإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )315/3(: فْصٌل يف غزوة الخندق، وكانت يف س��نة 
خمس من الهجرة يف شوال، على أصح القوليِن.  
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م بن أبي الُحَقيق النَّضري، وُحَييُّ بن أخط��ب، وكِنانة بن أبي الُحقيق  س��الَّ
م بن ِمْشَكم، وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا  النضري، وَس��الَّ
بأشراف قريش، وألَُّبوهم)1( على حرب رسول اهلل  ووعدوهم 
من أنفس��هم النصر واإلعانة، فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى َغَطفان، 
فاستجابوا لهم أيًضا، وخرجت قريش يف أحابيشها)2( وَمن تابعها، ووافتهم 

ة)3(. بنو سليم بَمرِّ الظهران، وخرجت بنو أسد، وفزارة، وأشجع، وبنو ُمرَّ

***
L  عدد جيش األحزاب وخروجهم  J

ع عشرة آالف من األحزاب، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب،  تجمَّ
هوا نحو المدينة النبوية على غير ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه)4(. وتوجَّ

***
L  أصحاَبه وَحْفُر اخلندق  مشاورة النيب  J

فلما س��مع رس��ول اهلل  بمس��يرهم إلى المدينة، استشار 
أصحابه ، فأشار سلمان الفارسي  -وكانت غزوة الخندق 

التأليب: التحريض. انظر: لسان العرب )177/1(.  )1(
قال اب��ن األثير يف جام��ع األص��ول )306/8(: األحابيش: الجماع��ات المجتمعة من   )2(

قبائل شتى متفرقة. 
انظر: سيرة ابن هشام )237/3( - دالئل النبوة للبيهقي )398/3( وما بعدها.   )3(

انظر: سيرة ابن هشام )238/3(.   )4(
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أول مشاهده - على رسول اهلل  بحفر الخندق؛ لَيُحول 
بين األحزاب وبين المدينة النبوية، فأمر به رس��وُل اهلل ، فبادر 

إليه المسلمون، وعمل رسول اهلل  بنفسه فيه)1(.

لة يطول ش��رحها،  قال الحافظ ابن كثير: وكانت يف َحْفرِه آياٌت ُمَفصَّ
ة قد تواتر خَبُرها)2(. وأعالُم ُنبوَّ

وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه عن أن��س ، قال: خرج 
رسول اهلل  إلى الخندق، فإذا المهاجرون واألنصار يحفرون 
يف غ��داٍة)3( باردة، فلم يك��ن لهم عبيٌد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم 

ِمن النََّصب)4( والجوع، قال:
"الله��م إن العيَش عي��ُش اآلِخَرْه
فاغِف�����ْر لألنص��ار والُمهاِج�َ��رْه"

فقالوا مجيبين له:
��َدا محمَّ بايع���وا  الذي�����ن  نح����ن 

أب�����َدا)5( بقينا  م��ا  ال��ِج��ه��اد  ع��ل��ى 

انظر: سيرة ابن هشام )238/3(.   )1(
انظر: الفصول يف سيرة الرسول، ص )156(.  )2(

الَغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس. انظر: المعجم الوسيط )646/2(.  )3(
النََّصب: التََّعب. انظر: النهاية )53/5(.  )4(

)5(  أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4099( - ومسلم يف صحيحه مختصًرا 
- رقم الحديث )1805( )130(. 
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وروى الش��يخان يف صحيحيهما ع��ن البراء بن عازب ، قال: 

لم��ا كان يوم األحزاب، وخندق رس��وُل اهلل ، رأيُته ينقل من 

عر،  تراب الخندق حتى وارى)1( عني التراُب ِجلدَة بطنِه)2(، وكان كثيَر الشَّ

فسمعته يرتجز بكلمات ابن َرواحة، وهو ينقل من التراب، يقول:
اهتدين���ا ما  أن��ت  ل��وال  "اللهم 
ين���ا صلَّ وال  قن�������ا  تصدَّ وال 
علين�������ا س��كين������ًة  فأنِزَل�����ْن 
الَق��ْي��ن��ا إن  األق�������داَم  وَث��بِّ��������ِت 
علينا َب���َغ���وا  ق��د  األُل������ى)3(  إن 
َأَبين��ا")4( فتن��ًة  أرادوا  وإن 

ق��ال اإلمام القرطبي: عمل المس��لمون يف الخندق مجتهدين، ونكص 
المنافقون، وجعلوا يتسلَّلون لِواًذا)5(، فنزلت فيهم آياٌت من القرآن، ذكرها 

َوَريت الشيء وواريُته: أخفيته. انظر: لسان العرب )283/15(.    )1(

يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )2837( - ومس��لم يف صحيحه -   )2(

رقم الحديث )1803(: بياُض بطنِه.

قال ابن ُقرقول يف مطالع األنوار )261/1(: اأُللى -بقصر الهمزة- ومعناه: الذين.    )3(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4106( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(

الحديث )1803(.

لِواًذا: أي: ُمستْخِفين وُمسَتتِرين. انظر: النهاية )237/4(.  )5(
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ته عاد إلى  ابن إس��حاق)1( وغي��ره، وكان َمن فرغ من المس��لمين م��ن حصَّ
ات)2(. غيره، حتى َكَمَل الخندق، وكانت فيه آيات بيِّنات وعالمات للنُبوَّ

***
L  شدة اجلوع والربد الذي أصابهم  J

واص��ل الصحاب��ة  َحْف��َر الخن��دق، وكان��وا ُيقاس��ون وهم 
َة الجوع، والَجْهد الشديد؛ فقد روى اإلمام أحمد  َيحِفرون الخندق، ِش��دَّ
يف مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد اهلل ، قال: لما حفر النبي 
 وأصحاب��ه الخندق أصابهم َجْهٌد ش��ديد، حت��ى ربط النبي 

 على بطنه حجًرا؛ من الجوع)3(.

 ، وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن جابر ب��ن عبد اهلل
��ا يوم الخن��دق نحِفر فَعرَض��ت ُكْديٌة )4( ش��ديدة، فج��اؤوا النبيَّ  ق��ال: إنَّ
، فقال��وا: هذه ُكْدية عرضت يف الخن��دق، فقال: »أنا نازل«، 
ث��م قام وبطنُ��ه معصوب بحجر)5(، ولبثنا ثالثَة أي��ام ال نذوق َذواًقا، فأخذ 

انظر: سيرة ابن هشام )270/3( وما بعدها.  )1(
انظر: تفسير القرطبي )72/17(.  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14220(.    )3(
ُكْدية -بضم الكاف، وس��كون الدال-: قطعة غليظة ُصلب��ة ال تعمل فيها الفأس. انظر:   )4(

النهاية )136/4(. 
قال اإلمام ابن القيم يف عدة الصابرين، ص )379(: وهل ذلك إال من أعَظِم شواهد ِصْدِقه؟=  )5( 
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النبي  الِمْعَوَل)1(، فضرب يف الُكْدية، فعاد َكثيًبا)2( َأْهَيَل)3( أو 
َأْهَيَم)4(.

وروى اإلمام ابن جرير الطبري يف تفس��يره بسند صحيح عن عبد اهلل 
بن عمر ، قال: أرسلني خالي عثمان بن مظعون)5( ليلة الخندق يف 
برد شديد وريح، إلى المدينة، فقال: ائتنا بطعام ولحاف، قال: فاستأذنُت 

رسول اهلل ، فَأِذَن لي)6(.

= فإن��ه ل��و كان كما يقول أعداؤه وأع��داء ربه: إنه َمِلك طالب ُملٍك ودنيا، لكان َعيُش��ه 
َعيَش الملوك، وسيرُته سيرَتهم، ولقد توفاه اهلل وإنَّ ِدرَعه مرهونٌة عند يهودي على طعاٍم 
أخذه ألهله! وقد فتح اهلل عليه بالد العرب وُجبِيت إليه األموال، ومات ولم يترك درهًما 

واحًدا وال ديناًرا وال شاة وال بعيًرا وال عبًدا وال َأمة.
الِمْعَول: الفأس. انظر: لسان العرب )482/9(.  )1(

الَكثيُب: الرمل. انظر: النهاية )132/4(.   )2(
َأْهَيل: أي: رمالً سائالً. انظر: النهاية )249/5(.  )3(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4101(.  )4(
ك��ذا وق��ع يف هذا الخب��ر عثمان بن مظعون، وال ش��ك أنه َوْهٌم؛ ألن عثم��ان بن مظعون   )5(
 م��ات بعد غ��زوة بدر الكبرى مباش��رة، وذلك يف الس��نة الثانية للهج��رة، وُدفَِن 

بالبقيع، وهو أول َمن ُدفَِن بالبقيع من المهاجرين، فكيف يشهد الخندق؟!
قال ابن سيد الناس يف عيون األثر )86/2(: كذا وقع يف هذا الخبر: عثمان بن مظعون، 
وعثمان بن مظعون ُتويف قبل هذا، وإخوة عثمان: ُقدامة، والس��ائب، وعبد اهلل، تأخروا، 

 . وُقدامة مذكور فيمن شهد الخندق، وهم أخوال عبد اهلل بن عمر
أخرجه ابن جرير الطبري يف تفس��يره )263/10( - وأورده الحافظ ابن كثير يف تفسيره   )6(
)385/6( - والحافظ يف الفتح )161/8( وصحح الحافظ إس��ناده يف الفتح، ولم ُينبه 

أحد منهم على هذا اإلشكال. 
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L  االنتهاء من حفر اخلندق  J
انتهى الصحابة   من حفر الخندق قبل وصول األحزاب.

ق��ال اإلم��ام ابن القي��م: وكان َحْفُر الخندق أمام َس��ْلٍع، وَجَبُل َس��ْلٍع 
خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار)1(.

وخرج رس��ول اهلل  يف ثالثة آالف من المسلمين، فضرب 
ن بالجبل ِمن َخْلِفه، وبالخندق أمامه، وأمر رس��ول  هناك عس��كره، فتحصَّ
اهلل  بالنس��اء وال��ذراري، فُجِعل��وا يف آط��اِم المدين��ة)2(، وكان 
ش��عار المس��لمين يومئذ: حم ال ُينَصرون؛ فقد روى اإلمام الترمذي، وأبو 
داود بس��ند صحيح -واللفظ ألبي داود- عن المهلَّب بن أبي ُصفرة، قال: 
)3( يقول: »إن ُبيِّتُّم)4( فليكن ِشعاُركم)5(: 

 أخبرين َمن سمع النبي

انظر: زاد المعاد )317/3(.    )1(
آطام المدينة: يعني: أبنيتها المرتفعة كالحصون. انظر: النهاية )57/1(.  )2(

والخبر يف سيرة ابن هشام )243/3(. 
زاد النسائي يف السنن الكبرى - رقم الحديث )8810( )10378(: ليلة الخندق.   )3(

. يف رواية الترمذي: إْن َبيََّتكم العدوُّ  )4(
َبيَّتك��م: أي: أصابوك��م لي��اًل، وتبيي��ت العدو: هو أن ُيقَص��د يف الليل من غي��ر أن َيعَلم، 

فُيؤَخذ بغتًة. انظر: النهاية )167/1(.
قال الس��ندي يف شرحه للمسند )434/9(: أي: عالمتكم التي تتميزون أنتم فيما بينكم   )5(

بها من عدوكم.
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حم ال ُينَصرون«)1(.

وقال ابن إسحاق: كان ش��عار أصحاب رسول اهلل  يوم 
الخندق وبني قريظة: حم ال ُينصرون)2(.

***
L  قدوم األحزاب ودهشتهم من اخلندق  J

وص��ل األحزاب إلى أط��راف المدين��ة النبوية، وإذا به��م يتفاجؤون 
بالخندق، فنزلت قريش بمجمع األس��يال من ُرومة، بين الُجُرف وُزغابة، 

وأقبلت َغَطفان حتى نزلوا بَذنب َنْقَمى إلى جانب ُأُحد، )حئ مئ ىئ 
مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 

ىث يث()3(.

ق��ال الحافظ اب��ن كثير: أي: هذا م��ا وعدنا اهلل ورس��وله من االبتالء 
واالختب��ار واالمتحان ال��ذي يعقبه النصر القري��ب؛ ولهذا قال: )جت 

حت خت( )4(.

قال الس��ندي يف شرحه للمس��ند )434/9(: قوله : »حم ال ُينصرون«: فإنه   )1(
مع كونه عالمة، دعاٌء عليهم أيًضا. 

والحديث أخرجه الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )1777( - وأبو داود يف سننه - رقم 
الحديث )2596( - وأورده الحافظ ابن كثير يف تفسيره )127/7( وقال: إسناده صحيح. 

انظر: سيرة ابن هشام )249/3(.   )2(
سورة األحزاب - آية )22(.   )3(

انظر: تفسير ابن كثير )392/6(.  )4(
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L  نقض بين قريظة العهد  J
وكانت حصون بني قريظة -وهم طائفة من اليهود- ش��رقيَّ المدينة، 
وله��م عهد من رس��ول اهلل  وذمة، وهم قريب م��ن أربعمائة 
مقاتل، وقيل: سبعمائة، فذهب إليهم عدو اهلل ُحَييُّ بن أخَطَب النَّْضري.

وص��ل ُحيي بن أخطب إل��ى ديار بني قريظة، وط��رق على كعب بن 
 : أس��د -س��يد بني قريظة- الباب، فلم يأذن له وأبى أن ُيقابله، فناداه ُحَييٌّ
، إنك امرؤ مش��ؤوم،  ويح��ك ي��ا كعب، افتح ل��ي، فقال: ويحك ي��ا ُحَييُّ
وإين ق��د عاهدُت محمًدا، فلس��ُت بناقض م��ا بيني وبينه، ول��م أَر منه إال 
وف��اًء وِصدًقا، فما زال ُحَي��يٌّ ُيكلمه حتى فتح له كع��ب بابه، فقال ُحيي: 
جئتك بعز الدهر وببحر طاٍم)1(: جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى 
أنزلتهم بمجتمع األس��يال من ُرومة، وَغَطفان على قادتها وس��ادتها حتى 
أنزلتهم بَذَن��ب َنْقمى إلى ُأُحد، قد عاهدوين وعاقدوين على أن ال يبرحوا 

حتى نستأصل محمًدا وَمن معه.

فق��ال له كعب: جئتني -واهلل- بُذلِّ الدهر، وبَجهاٍم)2( قد هراق ماَءه، 
فه��و ُيْرِعد وُيبرِق، ليس فيه ش��يء، ويحك يا ُحي��ي! فدعني وما أنا عليه؛ 

فإين لم أَر من محمد إال صدًقا ووفاًء.

َطَما البحر: ارتفع بأمواجه. انظر: النهاية )126/3(.    )1(
الَجَهام -بفتح الجيم-: السحاب الذي ال ماء فيه. انظر: النهاية )311/1(.    )2(
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روة والغارِب)1(، حتى سمح له على  فلم يزل ُحيي بكعب َيْفتَِلُه يف الذِّ
أن أعطاه عهًدا من اهلل وميثاًق��ا: لئن رَجَعت قريش وَغَطفان، ولم ُيصيبوا 
محمًدا، أن أدخل معك يف ِحصنك حتى ُيصيبني ما أصابك، فنقض كعُب 

!)2(
 بن أسد عهده، وبرَئ مما كان بينه وبين رسول اهلل

***
L  لبين ُقَريظة الزبري  َبْعُث النيب  J

ل��م يكن رس��ول اهلل  غافاًل ع��ن تحركات بن��ي قريظة، 
ام ، ليتأكد من خبر بن��ي قريظة؛ فقد روى  َبي��ر بن الَع��وَّ فبع��ث الزُّ
الش��يخان يف صحيحيهما عن عبد اهلل ب��ن الزبير ، قال: كنُت يوم 
األحزاب)3( ُجِعْلُت)4( أنا وعمر بن أبي سلمة)5( يف النساء، فنظرُت فإذا أنا 

روة: أع��اله، أراد أنه ما زال ُيخادعه ويتلطف  ��نان، وهو الرمح، والذِّ م السِّ الغارب: ُمقدَّ  )1(
حتى أجابه. انظر: النهاية )315/3(.

انظر: سيرة ابن هشام )244/3(.  )2(
يف رواية اإلمام مسلم: الخندق.  )3(

كان ُعْمُر عبد اهلل بن الزبير  يوم الخندق خمس سنين؛ ألنه ُولَِد يف السنة األولى   )4(
للهجرة.

عم��ر ب��ن أب��ي س��لمة  ربي��ب النب��ي ، واب��ن أم س��لمة زوج النبي   )5(
 : وهو الذي كانت يده تطيش يف الصحفة، فقال له رسول اهلل ،
"ي��ا غ��الم، َس��مِّ اهلل، وُكْل بيمين��ك، وكل مم��ا يلي��ك". رواه البخاري - رق��م الحديث 

)5376(- ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2022( )108(.
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بالزبير على فرس��ه يختلف)1( إلى بني قريظة مرتين أو ثالًثا، فلما رجعُت 
قلت: يا أبِت رأيتك تختلف، قال: َأَوهل رأيَتني يا ُبني؟ قلت: نعم، قال: 
كان رسول اهلل  قال: »َمن يأِت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟« 
فانطلق��ت، فلما رجع��ُت جمع لي رس��ول اهلل  أبويه، فقال: 

»فداك أبي وأمي!«)2(.

ويف لفظ آخر يف الصحيحين عن جابر بن عبد اهلل ، قال: قال 
رسول اهلل  يوم األحزاب )3(: »َمن يأتينا بخبر القوم؟«

فقال الزبير : أنا، ثم قال رس��ول اهلل : »َمن يأتينا 
 : أنا، ثم قال رس��ول اهلل : بخب��ر القوم؟« فقال الزبير
»َم��ن يأتين��ا بخب��ر القوم؟« فق��ال الزبي��ر : أنا، ثم قال رس��ول اهلل 

َبيُر)5(«. ا)4(، وإن حواِريَّ الزُّ : »إنَّ لكلِّ نبيٍّ حواريًّ

ق��ال الحافظ يف الفتح: فقصة الزبير  كانت لكش��ف خبر بني 
قريظ��ة: هل نقضوا العه��د بينهم وبين المس��لمين، ووافقوا قريًش��ا على 

اختلف إلى المكان: تردد. انظر: المعجم الوسيط )251/1(.  )1(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3720( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )2416(.
يف رواية اإلمام مسلم: الخندق.   )3(

تي من أصحابي، وناصري. انظر: النهاية )440/1(. : أي: خاصَّ الحواريُّ  )4(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2846( )2847( )4113( - ومسلم يف   )5(

صحيحه - رقم الحديث )2415(.
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محاربة المسلمين)1(.

***
L  لبين ُقَريظة  ْعَديِن J  َبْعُث السَّ

ثم بعث رس��ول اهلل  س��عد بن معاذ، وس��عد ب��ن عبادة، 
ات ب��ن ُجبير ، إلى بني قريظة؛  ومعهم��ا عبد اهلل بن رواحة، وَخوَّ
��دوا من خب��ر التزامهم بالعهد مع رس��ول اهلل ، أم أنهم  ليتأكَّ
نقضوا العهد، وقال رس��ول اهلل  لهم: »انطلقوا حتى تنظروا: 
ا فألِحنوا ل��ي َلْحًنا)2(  أح��قٌّ ما بلغنا ع��ن هؤالء القوم أم ال؟ ف��إن كان َحقًّ
��وا)3( يف أعض��اد الن��اس، وإن كانوا على الوف��اء فيما بيننا  أعرف��ه، وال َتُفتُّ

وبينهم فاجهروا به للناس«.

فخرج��وا حت��ى أتوه��م، فوجدوه��م على أخب��ث ما بلغه��م عنهم، 
بِّ والعدوان، ونالوا من رسول اهلل ، وقالوا:  وجاهروهم بالسَّ
ال عهد بيننا وبين محمد وال عقد، فانصرفوا عنهم، ثم أقبلوا إلى رس��ول 
  : وقالوا: َعَضل والقاَرة)4(، فقال رسول اهلل ، اهلل

انظر: فتح الباري )166/8(.  )1(
ضا بما رأيُتما، أَمَرهم��ا بذلك، ألنَّهما ربما أخبرا  بمعنى: أِش��يرا إل��يَّ وال ُتفِصحا، وَعرِّ  )2(

عن العدو ببأٍس وقوة، فأَحبَّ أال يِقَف عليه المسلمون. انظر: النهاية )208/4(.  
ُيقال: َكلَّمه بشيء ففتَّ يف ساعده: أي: أضعفه وأوهنه. انظر: لسان العرب )170/10(.   )3(

أي: كَغْدِر َعَضل والقارة بأصحاِب الرجيع.  )4(
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»اهلل أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين!«)1(.

***
L  اشتداد اخلوف وظهور النفاق  J

وعلى الرغم من إخفاء حقيقة نقض بني قريظة العهد فإنَّ الخبر انتشر 
بين الناس، فَعُظم الَخْطُب، وضاق الحال، واش��تد الخوف، وِخيَف على 
الذراريِّ والنس��اء، فلم يكن يحول بين المس��لمين وبين بني قريظة شيء 
يمنعهم من اإلغارة عليهم، واألحزاب بجيش��هم العرمرم أمامهم، وصار 

حاله��م كما قال تعالى: )ڑ ڑ ک )2(ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( )3(.

وروى اإلمام أحمد يف مسنده وابن إسحاق يف السيرة بسند حسن عن 
  قال: واهلل لقد رأيتنا مع رسول اهلل ، حذيفة بن اليمان
بالخندق... فقال رس��ول اهلل: »َمن رجٌل يقوم فينظ��ر لنا ما فعل القوُم ثم 
يرجع؟« -يشرط له رسول اهلل  الرجعة- »أسأل اهلل أن يكون 
رفيقي يف الجنة«، فما قام رجل من القوم؛ من شدة الخوف، وشدة الجوع، 

يح)4(. وشدة الرِّ

انظر: سيرة ابن هشام )245/3(.  )1(
ها  قال اإلمام القرطبي يف تفس��يره )91/17(: أي: ش��خصت، فل��م تلتفت إال إلى عدوِّ  )2(

َدَهًشا من َفْرط الَهْول.
سورة األحزاب - اآليتان )10 - 11(.  )3(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )23334( - وابن إسحاق يف السيرة )255/3(.  )4(
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وَنَجم)1( النفاق، وتكلم الذين يف قلوبهم مرض بما يف نفوسهم؛ قال اهلل 
 تعالى: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )2(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )3(
ۇ  )5(ۇ  ڭ  ڭ  ڭ)4(   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )6( ۉ ې ې ې ې()7(.

ق��ال الحافظ ابن كثير: أما المنافق فنَجَم نفاُقه، والذي يف قلبه ُش��بهٌة 
أو َحس��يكٌة)8(، َضُع��ف حاله، فتنفس بما يجده من الوس��واس يف نفس��ه؛ 

لضعف إيمانه، وشدة ما هو فيه من ضيق الحال)9(.

***

َنَجم: َظَهر. انظر: النهاية )20/5(.  )1(
قال اإلمام القرطبي يف تفسيره )96/17(: أي: َشكٌّ ونفاٌق.  )2(

قال اإلمام القرطبي يف تفسيره )96/17(: أي: باطالً من القول.  )3(
قال الحافظ ابن كثير يف تفسيره )389/6(: أي: هاهنا، يعنون عند النبي  يف   )4(

مقام المرابطة.
قال الحافظ ابن كثير يف تفسيره )389/6(: أي: إلى بيوتكم ومنازلكم.  )5(

قال اإلمام القرطبي يف تفس��يره )97/17(: أي: سائبة ضائعة ليست بحصينة، وهي مما   )6(
. يلي العدوَّ

سورة األحزاب - اآليتان )12 - 13(.   )7(
حسيكة: أي عداوة وحقد. انظر: النهاية )371/1(.  )8(

انظر: تفسير ابن كثير )388/8 - 389(.    )9(
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L  إىل مصاحلة َغَطفان  سعي النيب  J
فلما اش��تدَّ الب��الء على المس��لمين، وطال عليهم ه��ذا الحال، بعث 
رس��ول اهلل  إل��ى ُعَيينة ب��ن ِحصن، وإلى الح��ارث بن عوف 
ي -وهما قائدا َغَطف��ان- وصالحهما على ُثُلث ثم��ار المدينة على  الُم��رِّ
أن َيْرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فَقباِل وجرت الُمراوضة)1( على 
عديِن؛ سعد بن معاذ، وسعد  ذلك، فاستشار رس��ول اهلل  السَّ
ب��ن عبادة) )2 يف ذلك، فقاال: يا رس��ول اهلل، إن كان اهلل أمرك بهذا 
فَس��ْمًعا وطاعة، وإن كان ش��يًئا تصنُعه لنا، فال حاجة لنا به، فلقد كنا نحن 
وهؤالء القوم على الشرك باهلل وعبادة األوثان، وهم ال َيطمُعون أن يأكلوا 
نا  منها ثمرًة إال ِقًرى)3( أو َبيًعا، أفحيَن أكَرَمنا اهلل باإلسالم وهدانا له وأعزَّ
بك وبه، ُنعطيهم أموالنا؟! واهللِ ال ُنعطيهم إال السيف حتى يحُكَم اهلل بيننا 

وبينهم! فقال رسول اهلل : »فأنت وذاك، ولم يتم األمر«)4(.

ب رس��وُل اهلل  رأيهما  ق��ال الحاف��ظ اب��ن كثي��ر: وَص��وَّ
، ولم يفعل من ذلك شيًئا )5(.

المراوضة: هو أن ُتواِصَف الرجل بالسلعة ليست عندك. انظر: النهاية )251/2(.  )1(
السبب يف استشارة رسول اهلل  سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ؛ ألنهما   )2(

سيدا األنصار -األوس والخزرج- وهم أصحاب المزارع والعقار يف المدينة النبوية.
َقَرى الضيَف: أضاَفه. انظر: لسان العرب )149/11(.  )3(

انظر: سيرة ابن هشام )246/3(.  )4(
انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )159(.    )5(
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L   إصابة سعد بن معاذ  J
ت المناوشات بين المسلمين والكفار، فرمى ِحبَّان بن الَعرِقة  استمرَّ

بسهم، فأصاب سعد بن معاذ  بَأْكَحِلِه )1(.

روى اإلمام أحمد يف مس��نده وابن حبان يف صحيحه بس��ند حسن عن 
عائش��ة ، قالت: خرجُت يوَم الخندق أقفو آثار الناس، فس��معُت 
، فإذا أنا بس��عد بن  وئي��د األرض)2( ورائ��ي -يعني ِحسَّ األرض- فالتفتُّ
مع��اذ ، ومعه ابن أخيه الحارث ب��ن أوس، يحمل ِمَجنَّة)3(، قالت: 
فجلس��ُت على األرض، فمر سعد وعليه درع من حديد، قد خَرَجت منها 
ف على أطراف س��عد، وكان من أعظم الناس وأطولِهم  أطرافه، فأنا أتخوَّ
... قالت : ورمى سعًدا رجٌل من المشركين -ُيقال له: ابن الَعرِقة- 

بسهم له، فقال له: خذها وأنا ابن الَعرِقة، فأصاب َأْكَحَلُه، فقطعه)4(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده والترمذي يف جامعه بسند صحيح عن 

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )174/8(: اأَلْكَح��ل -بفتح الهم��زة والمهمل��ة، بينهما كاف   )1(
ساكنة-: هو ِعرق يف وَسط الذراع.

ة ال��وطء على األرض، ُيس��مع كال��دويِّ ِمن ُبع��ٍد. انظ��ر: النهاية  الَوئي��د: ص��وت ِش��دَّ  )2(
.)125/5(

: التُّرس. انظر: النهاية )256/4(.  الِمَجنُّ  )3(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )25097( - وابن حبان يف صحيحه -   )4(

رقم الحديث )7028(.
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 ، قال: ُرِمَي يوم األحزاب سعُد بن معاذ ، جابر بن عبد اهلل
فقطعوا َأْكَحَله، فحسمه)1( رسول اهلل  بالنار، فانتفخت يده، 
فتركه، فنزفه الدُم، فحس��مه أخ��رى فانتفخت يده، فلم��ا رأى ذلك، قال 
: اللهم ال ُتخرِْج نْفسي حتى ُتِقرَّ عيني من بني ُقَريظة، فاستمَسَك 

ِعرُقه، فما قطر قطرًة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ)2(.

  أن ُيحَمل س��عد ب��ن معاذ  ث��م أم��ر رس��ول اهلل
إل��ى المس��جد لُيَطبَّب فيه، وليع��وَده من قري��ب؛ فقد روى الش��يخان يف 
صحيحيهما عن عائش��ة ، قالت: ُأصيب سعد يوم الخندق؛ رماه 
رج��ل من قريش -ُيقال ل��ه: ِحبَّان بن الَعرِقة- رم��اه يف األَْكَحِل، فضرب 

النبي  خيمة يف المسجد؛ ليعوده من قريب)3(.

***

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )164/14(: َحَس��َمُه: أي: كواه؛ ليقطع   )1(
دمه، وأصل الَحْسم: الَقْطع.

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14773( - والترمذي يف جامعه - رقم   )2(
ا: اإلمام مس��لم يف صحيحه - رقم الحديث  الحديث )1673( - وأخرجه مختَصًرا جدًّ

  .)2208(
أخرج��ه البخاري يف صحيحه - رق��م الحديث )4122(- ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )1769( )65(.
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L  استمرار املناوشات وفوات الصالة  J
لما طال الُمقام على المشركين، اتََّعدوا)1( أن َيغُدوا)2( من الغد، فباتوا 
هوا  قوا كتائبه��م يف كل وجه من الخندق، ووجَّ ُيَعبِّئ��ون)3( أصحابهم، وفرَّ
إل��ى ُقبَّة النبي  كتيب��ة غليظة، فيها خالد ب��ن الوليد، فتصدى 
)4( من الليل،  له��م الصحابة ، وقاتلوه��م يومهم ذلك إلى َه��ِويٍّ
  م��ا يق��درون أن يزولوا عن موضعهم، وال صلى رس��ول اهلل
وال أصحاب��ه ص��الة العصر، ويف بع��ض الروايات ص��الة الظهر والعصر 
والمغ��رب يف وقته��ا، ثم انصرف المش��ركون إلى منازلهم وعس��كرهم، 
ولم يكن بعد ذلك اليوم قتال حتى انصرف المشركون، لكنهم لم يكونوا 

َيَدعون الطالئع)5( بالليل، يطمعون يف الغارة)6(.

اتَّعدوا: أي: تواعدوا. انظر: لسان العرب )342/15(.  )1(
الُغدوة: هو سير أول النهار. انظر: النهاية )311/3(.  )2(

بُتهم يف مواضعهم وهيَّأُتهم للحرب. انظر: لسان العرب )6/9(. عبأُت الجيَش: أي: رتَّ  )3(
الَه��ِويُّ م��ن الليل: الحين الطويل م��ن الزمان، وقيل: هو مختص باللي��ل. انظر: النهاية   )4(

.)245/5(
، كالجواس��يس. انظر: لس��ان  الطالئ��ع: هم الق��وم الذين ُيبَعث��ون؛ ليطَِّلعوا على العدوِّ  )5(

العرب )185/8(.
اإلغارة: النَّْهب. انظر: لسان العرب )142/10(.  )6(
والخبر يف الطبقات الكبرى البن سعد )283/2(.
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وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن جابر بن عبد اهلل ، قال: 
إن عم��ر بن الَخطَّاب  ج��اء يوم الخندق بعدما غربت الش��مُس، 
فجعل َيُسبُّ كفار قريش، قال: يا رسول اهلل ما كدُت ُأصلي العصر حتى 
كادت الشمس تغُرب! فقال رسول اهلل : "واهللِ ما صليُتها"، 
َأ للص��الة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما  فقمن��ا إلى ُبطحان)1(، فتوضَّ

غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب)2(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا -واللف��ظ لمس��لم- ع��ن علي بن 
أب��ي طالب ، قال: قال رس��ول اهلل  يوم األحزاب)3(: 
»ش��غلونا عن الصالة الوسطى؛ صالة العصر)4(، مأل اهلُل بيوتهم وقبورهم 

ها بين العشاَءين؛ بين المغرب والعشاء)5(. ناًرا«، ثم صالَّ

قال الحافظ يف الفتح )267/2(: ُبْطحاُن -بضم أوله، وسكون ثانيه-: واٍد بالمدينة.   )1(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )596( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )631(.
يف رواية اإلمام البخاري: يوم الخندق.  )3(

قلت: كون صالة العصر هي الصالة الوسطى، هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم.  )4(
ق��ال اإلم��ام الترم��ذي يف جامعه )229/1(: هو ق��ول أكثر العلماء م��ن أصحاب النبي 

 وغيرهم.
وقال الحافظ يف الفتح )55/9(: كونها العصر هو المعتمد، وبه قال ابن مس��عود، وأبو 
هري��رة، وه��و الصحيح من مذه��ب أبي حنيفة، وق��ول أحمد، والذي ص��ار إليه معظم 

الشافعية؛ لصحة الحديث فيه.
أخرج��ه اإلمام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )2931( )4111( )4533( -   )5(

ومسلم يف صحيحه )627( )205(.
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وروى اإلمام أحمد يف مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي 
س��عيد الخدري ، قال: ُحبِْس��نا يوم الخندق عن الصالة حتى كان 

بع��د المغرب بَهِويٍّ من الليل حتى ُكفين��ا، وذلك قول اهلل تعالى: )ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ()1(  ، ق��ال: فدع��ا رس��ول اهلل 
 ب��الاًل، فأقام صالة الظهر، فصالها، وأحَس��َن صالتها، كما 
كان ُيصلِّيه��ا يف وقتها، ثم أمره فأقام العصر، فصالها، وأحس��ن صالتها، 
كما كان ُيصليه��ا يف وقتها، ثم أمره فأقام المغرب، فصالها كذلك، قال: 

وذلكم قبل أن ُينِزَل اهلل يف صالة الخوف: )ڀ ڀ ٺ( )2(.

ق��ال اإلمام النووي: واعلم أنه وقع يف هذا الحديث هنا ويف البخاري 
أن الص��الة الفائتة كانت ص��الة العصر، وظاهره أنه ل��م َيُفْت غيرها، ويف 
ر أربع صل��وات: الظهر  ��أ أنه��ا الظه��ر والعص��ر، ويف غيره أن��ه أخَّ الُمَوطَّ
والعصر والمغرب والعش��اء، حتى ذهب َهِويٌّ من الليل. وطريق الجمع 
بين هذه الروايات: أن وقعة الخندق بقيت أياًما، فكان هذا يف بعض األيام، 

وهذا يف بعضها)3(.
***

سورة األحزاب - آية )25(.  )1(
س��ورة البقرة - آي��ة )239( - والخبر أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث   )2(

 .)11465(
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )111/5( - ومال الحافظ يف الفتح )267/2( إلى   )3(

ما ذهب إليه اإلمام النووي.  
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L  هزمية األحزاب  J
ث��م إن اهلل  نص��ر رس��وله  وعب��اده المؤمنين 

بالدع��اء والري��ح والمالئكة، فقال تعال��ى: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)1( ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ()2(.

قال الحافظ ابن كثير: ثم أرسل اهلل  على األحزاب ريًحا شديدة 
الهب��وب قوية، حتى لم َتْبَق لهم خيمٌة وال ش��يء، وال ُتوَقد لهم ناٌر، ولم 

َيِق��رَّ لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاس��رين. وقوله تعالى: )چ چ 
ع��َب والخوف؛  چ(: ه��م المالئكة، زلزلته��م وألقت يف قلوبهم الرُّ
، فيجتمعون إليه، فيقول:  ف��كان رئيس كل قبيل��ة يقول: يا َبنِي فالٍن، إَل��يَّ

النَّجاَء النَّجاَء! لما ألقى اهلل تعالى يف قلوبهم من الرعب)3(.

وروى اإلمام أحمد يف مسنده بسند حسن عن عائشة ، قالت: 
وبعث اهلل  الريح على المشركين، فكفى اهلل  المؤمنين القتال، 

قال اإلمام القرطبي يف تفس��يره )70/17(: يعني غزوة الخندق واألحزاب وبني قريظة،   )1(
نت أحكاًما كثي��رة، وآيات  وكان��ت حااًل ش��ديدة ُمْعَقبة بنعم��ة ورخاء وِغبط��ة، وتضمَّ

باهرات عزيزة.
سورة األحزاب - آية )9(.   )2(

انظر: تفسير ابن كثير )384/6(.   )3(
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وكان اهلل قويًّا عزيًزا)1(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن ابن عب��اس ، قال: قال 
ُبور«)3(. َبا)2(، وُأهِلَكت عاٌد بالدَّ رسول اهلل : »ُنِصرُت بالصَّ

قال الحافظ يف الفتح: ُعرِف بهذا وجه إيراد المصنِّف)4( هذا الحديث 
هنا )5(، وأن اهلل نصر نبيه  يف غزوة الخندق بالريح، قال تعالى: 

)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ()6(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن عبد اهلل بن أبي أوىف ، قال: 
دعا رس��ول اهلل  يوم األحزاب على المش��ركين، فقال: »اللهم 
ُمنِزَل الكتاب، سريع الحساب، اهِزِم األحزاب، اللهمَّ اهِزْمهم وزلِزْلهم«)7(.

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )25097( - وأورده الحافظ ابن كثير يف   )1(
د إسناده. البداية والنهاية )508/4( وجوَّ

َبا -ه��ي بفتح الصاد-:  ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )175/6(: الصَّ  )2(
رقيَّة.  الريح الشَّ

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3205( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(
الحديث )900(.

أي: اإلمام البخاري.  )4(
يف باب غزوة الخندق من صحيحه.  )5(

انظر: فتح الباري )160/8(.  )6(
أخرج��ه اإلمام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2933( )4115( - ومس��لم يف   )7(

صحيحه - رقم الحديث )1742( )21(.
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وروى اإلم��ام أحمد يف مس��نده بس��ند ضعي��ف -وله ش��واهد يتقوى 
بها- عن أبي سعيد الخدري ، قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول اهلل 
، هل من ش��يء نقوله؛ فقد بلغت القلوُب الحناجَر؟)1(، فقال 
رس��ول اهلل : »نعم، اللهم استر َعْوراتِنا، وآِمن رْوعاتِنا«، قال: 

يح)2(. فضرب اهلل  وجوه أعدائه بالريح، فهزمهم اهلل  بالرِّ

***
L  لألحزاب  َبْعُث حذيفة بن اليمان  J

ث��م بعث رس��ول اهلل  حذيفة بن اليم��ان ؛ ليأتَيه 
بخب��ر األحزاب، بعد م��ا عصفت فيهم الريح؛ فقد روى اإلمام مس��لم يف 
صحيح��ه عن حذيفة بن اليم��ان ، قال: لقد رأيُتنا مع رس��ول اهلل 
)3(، فقال رسول اهلل   ليلة األحزاب، وأخَذْتنا ريٌح شديدة َوُقرٌّ
: »أال رج��ٌل يأتيني بخبر القوم، جعله اهلل معي يوم القيامة؟« 
فس��كتنا، فلم ُيِجْب��ه منا أحد، ثم قال: »أال رجٌل يأتين��ا بخبر القوم، جعله 

قال الس��ندي يف ش��رحه للمس��ند )334/6(: أي: كادت تخُرُج من البدن، وتنَش��قُّ من   )1(
شدة الخوف.

أخرج��ه اإلم��ام أحم��د يف مس��نده - رق��م الحدي��ث )10996( - وحس��نه األلب��اين يف   )2(
تحقيق��ه لفقه الس��يرة للغزالي - ص )304( - والسلس��لة الصحيح��ة - رقم الحديث 

  .)2018(
الُقرُّ -بضم القاف-: البرد. انظر: النهاية )34/4(.  )3(
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اهلل مع��ي يوم القيامة؟« فس��كتنا، فل��م ُيِجْبه منا أحد، ثم ق��ال: »أال رجٌل 
يأتينا بخبر القوم، جعله اهلل معي يوم القيامة؟« فسكتنا، فلم ُيجبه منا أحد، 
ا إذ دعاين باس��مي  فق��ال: »قم يا حذيف��ة، فْأتِنا بخبر الق��وم«، فلم أِجْد ُبدًّ
«، فلما  أن أق��وم، فقال: »اذه��ب، فْأتِني بخبر الق��وم، وال َتْذَعْرهم)1( عليَّ
ام)2( حت��ى أتيُتهم، فرأيُت أبا  ولَّي��ُت من عنده جعلُت كأنما أمش��ي يف حمَّ
س��فيان َيْصِلي)3( َظْهره بالنار، فوضعُت َس��هًما يف َكبِد القوس)4(، فأردُت 
، ولو  أن أرمَيه، فتذكرُت قول رس��ول اهلل ، وال َتْذَعرهم عليَّ
ام، فلما أتيته فأخبرته بخبر  رميُته ألصبته، فرجعُت وأنا أمش��ي يف ِمثِل َحمَّ
القوم وفَرْغُت، ُقرِْرُت، فألبس��ني رسول اهلل  من فضل عباءة 
كانت عليه ُيصلِّي فيها، فلم أزل نائًما حتى أصبحُت، فلما أصبحُت قال: 

ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )123/12(: َتْذَعْرهم -هو بفتح التاء-   )1(
كهم عليك؛ فإنهم إن أخذوك  ، والمراد: ال تحرِّ ْكهم عليَّ معناه: ال ُتفِزعهم عليَّ وال ُتَحرِّ

؛ ألنك رسولي وصاحبي.  كان ذلك ضرًرا عليَّ
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )123/12(: يعني: أنه لم يجد البرد الذي   )2(
يج��ده الناس، وال من تلك الريح الش��ديدة ش��يًئا، ب��ل عافاه اهلل منه ببرك��ة إجابته للنبي 
هه له، ودعائه  له، واس��تمر ذل��ك اللطف به   وذهاب��ه فيم��ا وجَّ
ومعافات��ه من البرد حتى ع��اد إلى النبي ، فلما رجع ووص��ل، عاد إليه البرد 
ام عربية،  ال��ذي يجده الناس! وهذه من معجزات رس��ول اهلل ، ولفظة الحمَّ

ر مشتق من الحميم، وهو: الماء الحار. وهو مذكَّ
َيْصلي -بفتح الياء- يعني: ُيدفُِئه. انظر: النهاية )47/3(.  )3(

قال ابن األثير يف جامع األصول )271/8(: َكبِد القوس: َوَسُطها.  )4(
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»قم يا َنوماُن!«)1(.

***
L  وأصحابه إىل منازهلم  رجوع النيب  J

رجع رسول اهلل  وأصحابه الكرام إلى منازلهم، وذلك بعد 
ذهاب األحزاب إلى ديارهم، وصدق اهلل تعالى إذ يقول: )ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ()2(.

قال الحافظ ابن كثير: ولوال أن جعل اهلل رس��وله  رحمة 
للعالمي��ن، لكان��ت هذه الريح عليهم أش��دَّ م��ن الريح العقي��م على عاٍد، 
ولكِْن قال اهلل تعالى: )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ()3(، فسلط 
ق َش��ْمَلهم، كما كان س��بب اجتماعهم م��ن الَهَوى، وهم  عليهم هواًء َفرَّ
أخالط من قبائل ش��تى، أحزاب وآراء؛ فناس��ب أن يرِس��ل عليهم الهواء 
ق جماعتهم، وردَّهم خائبين خاس��رين بغيظهم وَحنَِقهم)4(، لم  الذي ف��رَّ
ينال��وا خي��ًرا ال يف الدني��ا مما كان يف أنفس��هم من الظََّف��ر والمغنم، وال يف 
اآلخ��رة بما تحملوه من اآلثام يف مبارزة الرس��ول -صلوات اهلل وس��المه 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1788(.    )1(
سورة األحزاب - آية )25(.  )2(

سورة األنفال - آية )33(.  )3(
الَحنَق: الغيظ. انظر: النهاية )434/1(.   )4(



372 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

ق  هم بقتله، واستئصال جيشه، وَمن َهمَّ بشيء وَصدَّ عليه- بالعداوة، وَهمِّ
ه بفعله، فهو يف الحقيقة كفاعله)1(. َهمَّ

  وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن س��ليمان ب��ن ُصَرد
قال: سمعت النبي  يقول حين ُأجِلَي)2( األحزاب عنه: »اآلن 

نغزوهم وال يغزوَننا، نحن نسيُر إليهم«)3(.

ق��ال الحافظ يف الفت��ح: ويف هذا الحديث َعَلم من أع��الم النبوة؛ فإنه 
ْته قريش عن البيت، ووقعت   اعتمر يف الس��نة الُمقبِل��ة، فصدَّ
الُهْدنة بينهم إلى أن نقضوها، فكان ذلك سبب فتح مكة؛ فوقع األمر كما 

.)4(
 قال رسول اهلل

***

انظر: تفسير ابن كثير )395/6(.  )1(
قال الحافظ يف الفتح )164/8(: ُأْجِلَي -بضم الهمزة، وسكون الجيم، وكسر الالم-:   )2(

أي: رَجعوا عنه.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4110(.  )3(

انظر: فتح الباري )164/8(.    )4(
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L  )1(غزوة بين ُقَريظة  J
 وقعت يف يوم األربعاء لس��بع بقين من ذي القعدة من الس��نة الخامسة 

للهجرة)2(.

ذكرن��ا يف غ��زوة الخن��دق َنْق��َض بن��ي قريظ��ة العهد مع رس��ول اهلل 
، وتآمرهم مع األحزاب على حرب المسلمين؛ فجاء جبريل 

 إلى رسول اهلل ، وأمره بقتال يهود بني قريظة.

قال الحافظ اب��ن كثير: فصٌل يف غزوة بني قريظة، وما أحلَّ اهلل تعالى 
بهم من البأس الش��ديد، مع ما أع��د اهلل لهم يف اآلخرة من العذاب األليم؛ 
وذل��ك لكفره��م ونقضه��م العه��ود الت��ي كانت بينه��م وبين رس��ول اهلل 
، ومماألتهم األحزاب عليه، فما أجدى)3( ذلك عنهم ش��يًئا، 

وباؤوا بغضٍب من اهلل ورسوله، والصفقِة الخاسرة يف الدنيا واآلخرة)4(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن عائشة ، قالت: لما رجع 

ق��ال اإلم��ام ابن القيم يف زاد المع��اد )153/3(: وأما ُقَريظة فكانت أش��د اليهود عداوًة   )1(
لرسول اهلل  وأغلَظهم كفًرا؛ ولذلك جرى عليهم ما لم َيْجرِ على إخوانهم. 
هذا ما ذكره ابن س��عد يف طبقاته )287/2( - وذكر ابن إس��حاق يف السيرة )257/3(   )2(

أنها وقعت يف السنة الخامسة للهجرة، ولم يزد على ذلك.  
فما أجدى: أي: فما أغنى. انظر: لسان العرب )215/2(.  )3(

انظر: البداية والنهاية )499/4(.  )4(
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النب��ي  من الخندق ووضع الس��الح واغتس��ل، أت��اه جبريل 
، فقال: قد وضْعَت الس��الَح؟! واهللِ م��ا وَضْعناه؛ فاخرج إليهم، 
فقال رسول اهلل : »فإلى أين؟« قال: هاهنا، وأشار إلى قريظة، 

فخرج النبي  إليهم)1(.

 ، وروى اإلم��ام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن عائش��ة
قالت: إن رس��ول اهلل  لما فرغ من األحزاب، دخل المغَتَسل 
ليغتسل، فجاء جبريل ، فقال: أوَقْد وضعتم السالح؟! ما وضعنا 
أسلحتنا بعُد، انَهْد)2( إلى بني قريظة، قالت عائشة : كأين أنظر إلى 

جبريل  من َخَلِل)3( الباب، قد عَصب رأَسه من الُغبار)4(.

وروى الحاكم يف المستدرك بسند حسن عن عائشة ، قالت: 
إن رسول اهلل  كان عندها، َفَسلَّم علينا رجل ونحن يف البيت، 
فق��ام رس��ول اهلل  َفِزًعا، فقمُت يف أث��ره، فإذا ِدْحي��ة الَكْلبي، 

فقال: »هذا جبريُل يأمرين أن أذهب إلى بني قريظة«)5(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4117( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1769( )65(.  

نهد: نهض. انظر: النهاية )118/5(.  )2(
الَخَلل: الفرجة بين الشيئين، والَخلَّة: الثقبة الصغيرة. انظر: لسان العرب )199/4(.  )3(

َعَصب رأَسه من الغبار: أي َركَِبُه وَعِلق به. انظر: النهاية )221/3(.  )4(
والخبر أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )24994(.

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4379(.  )5(
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L  إىل بين قريظة  خروج النيب  J
ًها إلى  خرج رسول اهلل  يف ثالثة آالف من أصحابه متوجِّ

بن��ي قريظ��ة، ودفع اللواء إلى عل��ي بن أبي طال��ب ، وبعث بالاًل 

 ُين��ادي يف الناس: أنَّ رس��ول اهلل  يأمرك��م أال ُتَصلُّوا 

العصر إال يف بني قريظة؛ فقد روى الحاكم يف المستدرك بسند حسن عن 

عائش��ة ، قالت: قال رس��ول اهلل  ألصحابه: »عزمُت 

وا صالة العصر حتى تأتوا بني ُقَريظة«)1(. عليكم أن ال ُتصلُّ

وروى اإلم��ام البخاري يف صحيح��ه عن ابن عمر ، قال: قال 

َي��نَّ أحد العصر  النب��ي  لنا لما رجع م��ن األحزاب: »ال ُيصلِّ

إال يف بن��ي قريظة«، ف��أدرك بعضهم العصر يف الطري��ق، فقال بعضهم: ال 

ُنصلِّي حتى نأتَيها، وقال بعضهم: بل ُنصلي، لم ُيَرْد منا ذلك، فُذكَِر للنبي 

 فلم ُيعنِّْف واحًدا منهم)2(.

 : ويف رواية الحاكم يف مس��تدركه بس��ند حس��ن قالت عائشة

فغَرَبت الش��مس قب��ل أن يأتوهم، فقالت طائفة من المس��لمين: إن النبي 

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4379(.    )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )946( )4119(.  )2(
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 ل��م ُي��رِْد أن َتَدعوا الص��الة، فَصلَّوا، وقالت طائف��ة: إنا لفي 

عزيم��ة النب��ي ، وم��ا علين��ا من إث��م، فَصلَّ��ت طائف��ة إيماًنا 

  ُّواحتساًبا، وتركت طائفٌة إيماًنا واحتساًبا)1(، ولم َيِعِب النبي

واحًدا من الفريقين)2(.

ينا العصر  قال اإلمام ابن حزم: وَعِلَم اهلل تعالى أننا لو كنا هناك ما صلَّ
يف ذلك اليوم إالَّ يف بني قريظة، ولو بعد أيام)3(.

وق��ال الحافظ ابن كثير: َبيَّنَّا أن الذين صلوا العصر ل�وقتها أقرب إلى 
إصابة الحق يف نفس األم��ر، وإن كان اآلخرون معذورين أيًضا، والُحجة 
هاهن��ا يف عذره��م يف تأخير الص��الة ألجل الجهاد والمب��ادرة إلى حصار 

الناكثين ل�لعهد من الطائفة الملعونة)4(.

***

يعن��ي: تركوا صالة العصر يف وقتها، ولم يصلوها إال يف بني قريظة، وذلك بعدما غربت   )1(
الشمس. 

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4379(.  )2(
انظر: جوامع السيرة لإلمام ابن حزم - ص )115(.    )3(

ًقا على ق��ول ابن حزم: وهذا  ق��ال الحاف��ظ ابن كثي��ر يف البداية والنهاي��ة )502/4( معلِّ
القول منه ماٍش على قاعدته األصلية يف األخذ بالظاهر.

انظر: تفسير ابن كثير )399/2(.  )4(
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L  حصار بين قريظة  J
وبع��ث اهلل  جبريل  إلى بني قريظ��ة لُيزلِزَلهم وُيلقَي يف 
قلوبهم الرعب؛ فقد روى الحاكم يف المس��تدرك بس��ند حسن عن عائشة 
، قال��ت: خرج النبي  فمر بمجالس بينه وبين قريظة، 
فقال: هل مر بكم من أحد؟ قالوا: مرَّ علينا ِدْحية الكلبي على بغلٍة شهباَء، 
تحت��ه قطيفة ديباج، فق��ال النبي : »ليس ذل��ك بدحية، ولكنه 
جبري��ل  ُأرِس��َل إل��ى بن��ي قريظ��ة؛ لُيزلزلهم ويق��ذف يف قلوبهم 

الرعب«)1(.

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس ، قال: كأين أنظر 
إلى الُغبار ساطًعا)2( يف ُزقاق)3( بني َغنٍْم)4( َموكَِب جبريل حين سار رسوُل 

اهلل إلى بني قريظة)5(.

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4379(.   )1(
ساطًعا: مرتفًعا. انظر: النهاية )329/2(.  )2(

قاق -بضم الزاي-: الطريق. انظر: النهاية )277/2(. الزُّ  )3(
ق��ال ابن األثي��ر يف جامع األصول )764/2( - قس��م التراجم-: بنو َغنْ��م: بفتح الغين   )4(

وسكون النون.
وق��ال الحاف��ظ يف الفتح )455/6(: ه��م بطن من الخزرج، وهم بن��و َغنْم بن مالك بن 

. ار، منهم أبو أيوب األنصاري النجَّ
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3214( )4118(.  )5(
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وص��ل رس��ول اهلل  بحف��ظ اهلل ورعايت��ه إل��ى دي��ار بني 
 ، قريظة، فلما رأوه تحصنوا بحصونهم، فناداهم رس��ول اهلل
فقال: »يا إخوة الِقَردة والخنازيِر)1(«، ثم فرض عليهم الحصار، واس��تمر 
الحصار خمًسا وعشرين ليلة حتى اشتد عليهم الحال، وقذف اهلل الرعب 
يف قلوبه��م؛ فأذعن��وا ونزلوا على ُحكِم س��عد بن مع��اذ ، وكانوا 

حلفاءه)2(.

 ، ويف رواي��ة ابن إس��حاق: فنزلوا على حكم رس��ول اهلل
فتواثب��ت األوس، فقال��وا: ي��ا رس��ول اهلل إنه��م موالين��ا دون الخ��زرج، 
وق��د فَعْل��َت يف موالي إخواننا باألم��س ما قد َعِلْمَت)3(، فقال رس��ول اهلل 
: »أال ترَضون يا معشر األوِس أن يحُكَم فيهم رجل منكم؟« 

قالوا: بلى، فقال رسول اهلل : »فذاك سعد بن معاذ«)4(.

وروى اإلم��ام أحمد يف مس��نده وابن حبان يف صحيحه بس��ند حس��ن 
ع��ن عائش��ة ، قال��ت: فلما اش��تد َحْصُرُهم واش��تد الب��الء، قيل 

أخرج ذلك إلى هذا القدر: الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4379( إسناده حسن.  )1(
أخ��رج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )25097( - وابن   )2(
حبان يف صحيحه - رقم الحديث )7028( - وأورده الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية 

د إسناده. )508/4( وجوَّ
يعنون يهود بني َقينُقاع حلفاء الخزرج، لما ترك رسول اهلل  الحكم فيهم بيد   )3(

عبد اهلل بن ُأَبي ابن سلول، وذلك يف غزوة بني َقينُقاع، وقد تقدم ذلك. 
انظر: سيرة ابن هشام )263/3(.  )4(
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له��م: انزلوا على حكم رس��ول اهلل ، فاستش��اروا أبا ُلبابة بن 
عبدالمنذر، فأشار إليهم أنه الذبح، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، 

فقال رسول اهلل : »انزلوا على حكم سعد بن معاذ«)1(.

***
L  وحكمه يف بين قريظة  قدوم سعد بن معاذ  J

وبعث رس��ول اهلل  إلى س��عد بن مع��اذ ، فُأتَِي به 
)3( به قومه،  عل��ى حمار علي��ه إكاٌف)2( من ليف، ق��د ُحِمَل عليه، وَح��فَّ
فقالوا: يا أبا َعمرٍو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية، وَمن قد علمَت، فال 
َيرِج��ُع إليه��م قواًل، وال يلتفت إليهم، حتى إذا دن��ا من ُدوِرهم التفت إلى 
قومه، فقال: قد آن لسعٍد أالَّ ُيبالَي يف اهلل لومة الئم، فلما طلع على رسول 
اهلل  ق��ال رس��ول اهلل : »قوم��وا)4( إلى س��يدكم 

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )25097( - وابن حبان يف صحيحه -   )1(
د إسناده الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )508/4(.  رقم الحديث )7028( - وجوَّ

اإلكاف: الحبل. انظر: النهاية )167/4(.   )2(
َحفَّ القوم بالشيء: أحدقوا به واستداروا حوله. انظر: لسان العرب )244/3(.  )3(

ق��ال الحافظ ابن كثي��ر يف تفس��يره )398/6(: فقام إليه المس��لمون، فأنزل��وه؛ إعظاًما   )4(
وإكراًما واحتراًما له يف محل واليته؛ ليكون أنفذ لحكمه فيهم.

وقال اإلمام النووي يف األذكار - ص )437(: وأما إكرام الداخل بالقيام: فالذي نختاره 
أنه مستحبٌّ لمن كان فيه فضيلة ظاهرة؛ من علم أو صالح أو شرف، أو والية مصحوبة 
، ونحو ذلك، ويك��ون هذا القيام للب��ر واإلكرام  بصيان��ة، أو ل��ه والدة أو رحم مع س��نٍّ

واالحترام ال للرياء واإلعظام، وعلى هذا الذي اخترناه استمرَّ َعَمل السلف والخلف.
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فأنِزلوه«، فأنَزلوه )1(، فقال رس��ول اهلل : »احُكْم فيهم«، فقال 
س��عد : فإين أحك��م فيهم: أن ُتقَت��َل ُمقاتَِلُتهم، وُتس��َبى ذراريُّهم، 
��م أمواُلهم، فقال رس��ول اهلل : »لقد حكم فيهم بحكم  وُتقسَّ

اهلل  وحكم رسوله«)2(.

 ، ويف رواي��ة اإلمام أحمد والترمذي بس��ند صحيح عن جابر
قال: فَحَكم أن ُتقَتَل رجاُلهم، وُتستْحيا نساؤهم وذراريُّهم؛ ليستعين بهم 

المسلمون، فقال رسول اهلل : أصبت حكم اهلل فيهم )3(.

 ، ويف رواية الحاكم بس��ند حس��ن عن س��عد بن أب��ي وقاص
قال: فقال رسول اهلل : »لقد حكم اليوم فيهم بحكم اهلل الذي 

َحَكم به من فوق سبع سماوات!«)4(.

ک  ک  ڑ)5(  ڑ  )ژ  يق��ول:  إذ  س��بحانه  اهلل  وص��دق 

يف رواية أبي داود -رقم الحديث )5216( بسند صحيح- قال لألنصار: قوموا إلى سيِّدكم.  )1(
أخ��رج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )25097( - وابن   )2(
حب��ان يف صحيحه - رق��م الحديث )7028( - وأورده الحاف��ظ يف الفتح )319/12( 

ن إسناده. وحسَّ
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14773( - والترمذي يف جامعه - رقم   )3(

الحديث )1673( - وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )2602(.  )4(

ق��ال الحاف��ظ ابن كثير يف تفس��يره )398/6(: أي: عاَونوا األحزاب وس��اَعدوهم على   )5(
. حرب رسول اهلل
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ک)1( ک گ)2( گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ()3(.

***
L  تنفيذ احلكم يف بين قريظة  J

أمر رسول اهلل  بتنفيذ حكم سعد بن معاذ  يف يهود 
بني قريظة، بأن ُيقَتل كل َمن أنبت)4( منهم، وَمن لم يكن أنبت ُترِك، فضرب 

أعناقهم يف خنادق ُحِفرت يف سوق المدينة، وكانوا أربعمائة)5( رجل.

روى اإلمام أحمد يف مس��نده والترمذي وأبو داود بس��ند صحيح عن 
عطي��ة الُقَرظي، ق��ال: ُعرِْضنا على النبي  ي��وم قريظة، فكان 

قال الحافظ ابن كثير يف تفسيره )398/6(: يعني بني قريظة من اليهود.  )1(
قال الحافظ ابن كثير يف تفسيره )398/6(: صياصيهم، يعني: ُحُصوَنهم.  )2(

سورة األحزاب - اآليتان )26 - 27(.  )3(
أنبت: أراد نبات َشعر العانة، فجعله رسول اهلل  عالمة البلوغ. انظر: النهاية   )4(

 .)4/5(
هذه رواية اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )14773( - والترمذي يف جامعه -   )5(

رقم الحديث )1673( وإسناده صحيح.
وقال ابن إس��حاق يف الس��يرة )265/3(: وهم ِستُّمائة أو سبعمائة، والُمكثر لهم يقول: 

كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة.
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َم��ن أنبت ُقتَِل، وَمن لم ُينبِت ُخلِّي س��بيله، فكن��ُت فيمن لم ُينبِت، َفُخلِّي 
سبيلي)1(.

ويف رواي��ة اب��ن حبان يف صحيحه بس��ند صحيح ق��ال عطية القرظي: 
كنُت أول َمن حكم فيهم سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا 

ْبِي)2(. عن عانتي، فوجدوين لم ُأنبِت، فجعلوين يف السَّ

ق��ال اإلمام الترم��ذي يف جامع��ه: والعمل على هذا عن��د بعض أهل 
العلم؛ أنهم يرون اإلنبات ُبُلوًغا إن لم ُيعَرِف احتالمه وال ِسنُّه، وهو قول 

أحمد، وإسحاق)3(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن ابن عمر ، قال: إن يهود 
بني النضير وقريظة حاربوا رس��ول اهلل ، فأجلى بني النضير، 
وأق��رَّ ُقَريظة وَمنَّ عليهم، حتى حاربت قريظ��ُة بعد ذلك، فقتل رجالهم، 

وقسم نساءهم وأوالدهم بين المسلمين)4(.

***
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18776( - والترمذي يف جامعه - رقم   )1(

الحديث )1675( - وأبو داود يف سننه - رقم الحديث )4404(. 
أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )4783(.   )2(

انظر: جامع اإلمام الترمذي )410/3(.    )3(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4028( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(

الحديث )1766(. 



تأليف / موسى بن راشد العازمي383

املختصر يف السرية النبوية

L  مل ُيقَتْل من نساء بين قريظة إال امرأة  J
ول��م ُيقَتْل من نس��اء يهود بني قريظة س��وى امرأة واح��دة؛ فقد روى 
اإلمام أحمد، وأبو داود، والحاكم -واللفظ للحاكم- بس��ند حس��ن عن 
عائش��ة ، قال��ت: م��ا َقَتل رس��وُل اهلل  ام��رأًة من بني 
قريظة إال امرأًة واحدة، واهللِ إنَّها لعندي تضحك َظهًرا لبطن، وإن رسول 
اهلل  َليقُتُل رجالهم بالس��يوف)1(، إذ يقول)2( هاتٌف باس��مها: 
أي��ن فالن��ة؟ فقالت: أنا واهلل. قل��ُت: َويَلِك ما لِك؟! فقال��ت: ُأقَتُل واهلل، 
فقل��ت: ولَِم؟ قالت: لَحَدٍث أحدثته)3(، فانُطِل��َق بها فُضرَِبت عنُُقها، فما 

أنسى َعَجًبا منها طِيبَة نفسها وكثرة ضحكها، وقد َعَرَفت أنها ُتقَتل!)4(.

***

يف رواية اإلمام أحمد: بالسوق.  )1(
يف رواية اإلمام أحمد وأبي داود: هتف.  )2(

هتف: يعني: نادى. انظر: النهاية )211/5(.
حى على خالَّد بن ُس��َويد  ق��ال ابن هش��ام يف الس��يرة )266/3(: هي التي طرح��ت الرَّ  )3(

، فَقَتله.  
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )26364( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )4(

الحديث )2671( - والحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4381(. 
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L   يد الكبري سعد بن معاذ J  وفاة السَّ
استجاب اهلل جل جالله دعوة عبده الصالح سعد بن معاذ  وأقرَّ 
  عينه وشفى صدره من يهود بني قريظة، فلما فرغ رسول اهلل

. من َقْتِل رجالهم، انتفض ُجرُحه، فمات

روى اإلمام أحمد يف مس��نده والترمذي يف جامعه بس��ند صحيح عن 
جاب��ر بن عبد اهلل ، قال: فلم��ا ُفرِغ من قتلهم)1(، انفت��ق)2( ِعْرُقه، 

فمات)3(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن عائشة ، قالت: إن سعًدا 
ق��ال)4(: اللهم إنك تعلم أن��ه ليس أحٌد أحبَّ إل��يَّ أن ُأجاِهَدهم فيك من 
بوا رس��ولك  وأخرجوه، اللهم ف��إين أظن)5( أنك قد  قوم كذَّ

يعني: يهود بني قريظة.    )1(
قُّ والفتح. انظر: النهاية )367/3(. أصل الفتق: الشَّ  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14773( - والترمذي يف جامعه - رقم   )3(
الحديث )1673(.

وذلك بعدما حكم يف يهود بني قريظة.  )4(
قال الحافظ يف الفتح )176/8(: والذي يظهر لي أن ظن س��عد كان مصيًبا، وأن دعاءه   )5(
يف ه��ذه القص��ة كان مجاًبا، وذلك أنه لم يقع بين المس��لمين وبي��ن قريش من بعد وقعة 
الخن��دق حرٌب يك��ون ابتداء القصد فيها من المش��ركين؛ فإن��ه  تجهز إلى 
وه عن دخ��ول مكة، وكاد الحرب أن يقع بينهم فلم يقع، كما قال تعالى:=  العم��رة فصدُّ
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وَضْعَت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي ِمن حرب قريش شيء فأبقني 
له، حتى ُأجاِهَدهم فيك، وإن كنَت وَضْعَت الحرب فاْفُجْرها)1(، واجعل 
موت��ي فيها، فانفجرت ِمن َلبَّتِه)2(، فلم َيُرْعهم)3(، ويف المس��جد خيمة من 
بني غفار إال الدم يس��يل إليهم! فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا 

.)5(
 من ِقَبِلكم؟! فإذا سعد َيغذو)4( ُجرُحه دًما، فمات منها

ثم ُحِمل س��عد  -بعد ما ُفِرغ من َجه��ازه- وحملته المالئكة 
مع الناس، فكانت جنازته خفيفة بسبب حمل المالئكة؛ فقد روى اإلمام 
الترم��ذي، والحاكم بس��ند صحي��ح عن أنس ، ق��ال: لما ُحِمَلت 

ث��م  ٺ(،  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   =
وقعت الهدنة، واعتمر رس��ول اهلل  من قابٍِل، واس��تمر ذل��ك إلى أن نقضوا 
العه��د، فتوجه إليهم غازًيا َفُفتح��ت مكة، فعلى هذا فالمراد بقول��ه: أظنُّ أنك وضعَت 

الحرب: أي: أن يقِصدونا محاربين.
قال الحافظ يف الفتح )176/8(: أي :الجراحة.  )1(

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )82/12(: َلبَّت��ه -بفتح الالم وبعدها باء   )2(
مشددة- وهي: النحر.

وق��ال الحافظ يف الفت��ح )176/8(: وكأن موض��ع الجرح ورم حتى اتص��ل الورم إلى 
. صدره فانفجر من َثمَّ

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )82/12(: أي: لم يفَجْأهم.  )3(
َيغذو: يسيل. انظر: النهاية )312/3(.    )4(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4122( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(
الحديث )1769( )67(.
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ِجنازة س��عد بن معاذ ، قال المنافق��ون: ما أَخفَّ جنازَته! وما ذاك 
إال لُحكمه يف بني قريظة، فبلغ ذلك النبي ، فقال: »ال، ولكن 

المالئكة كانت تحِمُله«)1(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا -واللفظ للبخ��اري- عن جابر بن 
عب��د اهلل ، قال: قال رس��ول اهلل  )2(: »اهتزَّ العرش)3( 

لموت سعد بن معاذ!«)4(.

ر إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة  قال اإلمام الذهبي: والعرش َخْلٌق هلل ُمَسخَّ
اهلل، وَجَعل فيه شعوًرا لُحبِّ سعد ، كما جعل تعالى شعوًرا يف جبل 
)5(، وقال تعالى: )ژ ژ ڑ( )6(، وقال: 

 ُأُحد بحبِّه النبي
م، فقال: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں  )گ گ گ گ ڳ( )7(، ثم َعمَّ

أخرج��ه الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )4181( - والحاكم يف المس��تدرك - رقم   )1(
الحديث )4990(. 

زاد اإلمام مسلم يف صحيحه: وجنازة سعد بن معاذ  بين أيديهم.  )2(
يف رواية اإلمام مسلم: عرش الرحمن.  )3(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3803( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )2466( )123(.

أخ��رج ذلك اإلم��ام البخاري - رقم الحدي��ث )4083( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(
الحديث )1393(.

سورة سبأ - آية )10(.  )6(
سورة اإلسراء - آية )44(.  )7(
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ں( )1(، وهذا حق، ويف صحيح البخاري قول ابن مس��عود : كنا 
نسمع الطعام وهو يؤَكل)2(، وهذا باب واسع سبيله اإليمان)3(.

***
L  نزول سورة األحزاب  J

قال ابن إس��حاق: وأن��زل اهلل تعالى يف َأْمرِ الخن��دق، وَأْمرِ بني قريظة 
من القرآن: س��ورة األحزاب، يذكر فيها ما نزل من البالء، ونعَمَته عليهم، 
ج ذلك عنهم، بعد مقالة َمن قال من أهل النفاق)4(. وكفايَته إياهم حين َفرَّ

***
L   من زينب بنت جحش  زواج النيب  J

ج رس��ول اهلل  زين��ب بن��ت جح��ش ، ويف  ت��زوَّ
صبيحة ُعرِسها نزل الحجاب، وكان ذلك يف ذي القعدة من السنة الخامسة 

للهجرة )5(.

سورة اإلسراء - آية )44(.  )1(
أخرج ذلك البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3579(.  )2(

انظر: سير أعالم النبالء )297/1(.  )3(
انظر: سيرة ابن هشام )270/3(.   )4(

ق��ال اإلم��ام اب��ن القي��م يف زاد المع��اد )310/3(: ذك��ر أرب��اب التواري��خ أن تزويجه   )5(
 بزينب  كان يف ذي القعدة سنة خمس.  

 وق��ال الحافظ يف الفت��ح )399/9(: وال خالف أن آية الحج��اب نزلت حين دخوله =
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كان��ت الحكم��ة م��ن زواج النب��ي  بزين��ب بنت جحش 
: إبط��ال ع��ادة التبنِّي المنتش��رة يف ذلك الزمان، كم��ا قال تعالى: 

)ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ( )1(.
قال الحافظ ابن كثي��ر: أي: إنما أبحنا لك تزويجها وفَعْلنا ذلك؛ لئال 
يبقى حرج على المؤمنين يف تزويج مطلَّقات األدعياء)2(؛ وذلك أن رسول 
اهلل  كان قب��ل النب��وة قد تبن��ى زيد بن حارث��ة ، فكان 

ُيق��ال له: زيد ب��ن محمد)3(، فلما قطع اهلل هذه النس��بة بقول��ه تعالى: )ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

= بزين��ب بنت جحش ، فثب��ت أن الحجاب كان قبل قصة اإلفك، 
وق��د كن��ت أمليت يف أوائل كتاب الوضوء أن قصة اإلف��ك وقعت قبل نزول الحجاب، 

وهو سهو، والصواب بعد نزول الحجاب فلُيصلح هناك.
سورة األحزاب - آية )79(.   )1(

أي: األبناء بالتبنِّي.  )2(
روى البخ��اري يف صحيح��ه - رق��م الحدي��ث )4782( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(
الحدي��ث )2425( ع��ن ابن عمر ، قال: ما كنا ندع��و زيد بن حارثة إال زيد بن 

محمد، حتى نزل يف القرآن: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(.
 وروى اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )5088( عن عائشة ، قالت: تبنى 
النب��ي  زي��ًدا ، وكان َمن تبنى رج��اًل يف الجاهلية دع��اه الناس إليه، 
وا إلى  وورث م��ن ميراث��ه، حت��ى أن��زل اهلل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( َف��ُردُّ

ين. آبائهم، فمن لم ُيعَلْم له أب كان موًلى وأًخا يف الدِّ
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گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( )1(، ث��م زاد ذلك بياًنا وتأكيًدا بوقوع 
تزويج رس��ول اهلل  بزينب بن جحش  لما طلقها زيد 

بن حارثة ؛ ولهذا قال يف آية التحريم: )ہ ہ ہ ھ 
؛ فإن ذلك كان كثيًرا فيهم)3(. ِعيِّ ھ()2( ليتحرز من االبن الدَّ

***
L   ِخطبة زينب بنت جحش  J

خطب رس��ول اهلل  زين��ب بنت جحش ، فظنت 
أن��ه  يريدها لنفس��ه، فلما علمت أنه ُيريديه��ا لزيد بن حارثة 
 أبت؛ فقد روى اإلمام ابن جرير الطبري يف تفس��يره بس��ند مرسل 

صحي��ح عن قتادة، ق��ال يف قوله تعال��ى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( )4(، ق��ال: نزل��ت هذه اآلية يف 
 ، وكانت بنت عمة رس��ول اهلل ، زين��ب بنت جحش
فخطبها رس��ول اهلل  فرضيت، ورأت أنه يخطبها على نفسه، 
فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن حارثة  أبت وأنكرت، فأنزل 

سورة األحزاب - آية )5(.  )1(
سورة النساء - آية )23(.    )2(

انظر: تفسير ابن كثير )426/6(.  )3(
سورة األحزاب - آية )36(.    )4(
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  اهلل: 
ٺ ٺ(، قال: فتابَعْته بعَد ذلك وَرِضَيت)1(.

مكثت زين��ب  عند زيد بن حارثة  قريًبا من س��نة، ثم 
إنه جاء يش��كوها إلى رس��ول اهلل ؛ فقد روى اإلمام البخاري 
والترمذي -واللفظ للترمذي- عن أنس ، قال: لما نزلت هذه اآلية: 
 ، ڃ ڃ چ چ چ چ()2(، يف شأن زينب بنت جحش(

جاء زيد  يش��كو، َفهمَّ بطالقها، فاستأمر النبيَّ ، فقال 
النبي : )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ()3(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح: والحاص��ل أن ال��ذي كان ُيخفي��ه النب��ي 
 ه��و إخبار اهلل إياه أنها س��تصير زوجت��ه، والذي كان يحمله 
على إخفاء ذلك خش��يُة قول الناس: تزوج ام��رأة ابنه! وأراد اهلل إبطال ما 
كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبنِّي بأمرٍ ال أبَلَغ يف اإلبطال منه، وهو 
ج امرأة الذي ُيدعى ابنًا، ووقع ذلك من إمام المسلمين؛ ليكون أدعى  تَزوُّ

لقبوله)4(.

أخرجه ابن جرير الطبري يف تفسيره )301/10(.  )1(
)2(  سورة األحزاب - آية )37(.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4787( )7420( - والترمذي يف جامعه   )3(
- رقم الحديث )3491(.

انظر: فتح الباري )479/9(.   )4(
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وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن أنس بن مالك  قال: لما 

انقض��ت عدة زينب، قال رس��ول اهلل  لزيد: »اذهب فاذُكْرها 

��ُر عجينها، ق��ال: فلما  «)1(، ق��ال: فانطل��ق حت��ى أتاها، وه��ي ُتخمِّ عَل��يَّ

رأيته��ا َعُظَمت يف صدري حتى ما أس��تطيع أن أنظر إليها؛ أنَّ رس��ول اهلل 

 ذَكَرها)2(، فَولَّيُتها ظه��ري، ونَكْصُت)3( على َعِقبي، فقلُت: 

ي��ا زينُب أبش��ري، أرس��لني رس��ول اهلل  يذُك��ُرِك، قالت: ما 

أنا بصانعة ش��يًئا حت��ى ُأؤاِمَر رب��ي ، فقامت يف مس��جدها)4(، ونزل 

القرآن)5(، وجاء رسول اهلل  فدخل عليها بغير إذن)6(.

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )194/9(: أي: فاخُطبها لي من َنْفِسها.  )1(
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )194/9(: معناه: أنه هابها واس��تَجلَّها؛   )2(
َجها، فعامله��ا معاملة من تزوجها  يف  م��ن أجل إرادة النبي  تزوُّ

اإلعظام واإلجالل والمهابة!
النكوص: الرجوع إلى الوراء. انظر: النهاية )101/5(.  )3(

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )195/9(: أي: موضع صالتها من بيتها.  )4(
بقوله تعالى: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(.  )5(

قال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره: أي: لما فرغ منها -زي��د- وفارقها، زوجناكها، وكان 
الذي َولَّى تزويجها منه هو اهلل ، بمعنى: أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بال وليٍّ وال 

مهرٍ وال عقٍد وال شهوٍد من البشر!
أخرج��ه اإلمام مس��لم يف صحيحه - رقم الحدي��ث )1428( )89( - واإلمام أحمد يف   )6(

مسنده - رقم الحديث )13025(. 
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وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه والترمذي يف جامع��ه -واللفظ 
للترمذي- عن أنس بن مالك ، قال: لما نزلت هذه اآلية يف زينب 
بنت جحش : )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( قال: فكانت 
جني  تفخر على أزواج النبي ، تقول: زوَجُكنَّ أهُلكن)1(، وزوَّ

اهلل من فوق سبع سماوات)2(!

***
L   بزينب  وليمة)3( زواج النيب  J

وأوَل��َم رس��ول اهلل  حي��ن بن��ى)4( بزين��ب بن��ت جحش 
؛ فق��د روى اإلمام البخ��اري يف صحيحه عن أنس ، قال: 
أوَلَم رسول اهلل  حين بنى بزينب ابنة جحش ، فأشبع 

الناس ُخبًزا ولحًما)5(.

قال الحافظ يف الفتح )371/15(: وهذا اإلطالق محمول على البعض، وإال فالُمَحقَّق   )1(
ه��ا أبوه��ا منهن: عائش��ة وحفص��ة فقط، ويف س��ودة وزينب بن��ت خزيمة  أن الت��ي زوجَّ
ْج واحدًة منهنَّ  وجويري��ة: احتمال، وأما أم س��لمة وأم حبيبة وصفية وميمونة، فل��م يزوِّ

أبوها.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )7420( - والترمذي يف جامعه - رقم   )2(

الحديث )3492(.
الوليمة: الطعام الذي ُيصنَع عند الُعْرس. انظر: النهاية )196/5(.  )3(

البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية )156/1(.    )4(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4793(.  )5(
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وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيح��ه ع��ن أن��س  قال: م��ا أوَلَم 
رسول اهلل  على امرأة من نسائه أكَثَر أو أفَضَل مما أولم على 

زينب)1(.

قال اإلمام النووي: يحتمل أن س��بب ذلك الشكر لنعمة اهلل يف أن اهلل 
تعال��ى زوجه إياها بالوحي، ال بولي وش��هود، بخ��الف غيرها، ومذهبنا 
الصحيح المش��هور عند أصحابنا صحة نكاحه  بال ولي وال 
ش��هود؛ لعدم الحاج��ة إلى ذلك يف حق��ه ، وهذا الخالف يف 

غير زينب، وأما زينب فمنصوص عليها، واهلل أعلم)2(.

وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه عن أن��س ، ق��ال: ُبنَِي 
على النبي  بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فُأرِس��ْلُت على 
الطع��ام داعًيا، فيجيء قوم، فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم، فيأكلون 

ويخرجون، فدعوُت حتى ما أجد أحًدا أدعو)3(.

***

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1428( )91(.  )1(
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )196/9(.   )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4793(.  )3(
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L  نزول احلجاب  J
ثون يف بيت رس��ول اهلل  ��ا َطِعَم الناُس جل��س طوائف منهم يتحدَّ فلمَّ
 ...: ؛ فقد روى اإلمام مس��لم يف صحيح��ه عن أنس
وجلس طوائف منهم يتحدثون يف بيت الرس��ول ، ورس��وُل 
اهلل  جال��س، وزوجته مولِّية وجهها إلى الحائط، فَثُقُلوا على 
رسول اهلل ، فخرج رسول اهلل  فسلَّم على نسائه، 
ثم رجع، فلما رأوا رس��ول اهلل  قد رج��ع ظنوا أنهم قد َثُقُلوا 
  عليه، فقال: فابَتَدروا الباَب فخرجوا كلهم، وجاء رسول اهلل
، وُأنِزَلت  حتى أرخى الس��تر، ودخل فلم يلَبْث إال يس��يًرا حتى خرج عليَّ

هذه اآلية، فخرج رس��ول اهلل  وقرأهنَّ على الناس: )گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ۓ ڭ ڭ ڭ()1(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا عن أنس بن مال��ك ، قال: 
 ، عروًس��ا)2( بزينب بنت جحش  أصبح رس��ول اهلل

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1428( )94(.    )1(
ُيق��ال للرجل: عروس، كما ُيقال للمرأة، وهو اس��م لهما عن��د دخول أحدهما باآلخر:   )2(

انظر: النهاية )187/3(.
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جه��ا بالمدين��ة، فدعا الناس للطعام بع��د ارتفاع النهار، فجلس  وكان تزوَّ
رس��ول اهلل  وجل��س معه رج��ال بعدما قام الق��وم، حتى قام 
رس��ول اهلل  فمش��ى ومش��يُت معه، حتى بلغ حجرة عائش��ة 
، ث��م ظ��ن أنهم خرجوا، فرج��ع ورجعُت معه، ف��إذا هم جلوس 
 ، مكانهم، فرج��ع ورجعُت الثانية، حتى بلغ باب حجرة عائش��ة
فرج��ع ورجعُت معه، فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه ِس��تًرا، وُأنِزل 

الِحجاُب)1(.

ق��ال أن��س : أنا أحدث الن��اس عهًدا بهذه اآلي��ات، وُحِجْبن 

.)2(
 نساُء النبي

* وقال اإلمام ابن القيم: فهؤالء نساء النبي  هن أمهات 

المؤمني��ن يف التحري��م والحرم��ة فق��ط ال يف الَمحرميَّة؛ فلي��س ألحد أن 

يخل��و بهن وال ينظر إليهن، بل قد أمرهن اهلل باالحتجاب عمن َحُرم عليه 

نكاُحه��ن من غير أقاربهن، وَمن بينَهن وبين��ه َرضاع، فقال تعالى: )ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې()3(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )5466( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1428( )93(.

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1428( )94(.   )2(
انظر: زاد المعاد )166/6(.  )3(
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وقال الحافظ ابن كثير: فناسب نزوُل الحجاب يف هذا العرس؛ صيانًة 
لها وألخواتها من أمهات المؤمنين، وذلك َوْفق الرأي الُعَمري)1(.

***

يعن��ي: رأي عمر بن الخطاب ، وانظر: كالم الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية   )1(
  .)533/4(
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السنة السادسة للهجرة 

L  مرحلة جديدة للدعوة  J
َي مرحلة ما بعد غ��زوة الخندق: مرحل��ة التمكين  نس��تطيع أن ُنس��مِّ
والفت��ح، وَعبَّ��ر عن ذل��ك رس��ول اهلل  بعبارة دقيق��ة، فقال: 
»اآلن نغزوهم وال يغزوننا، نحن نس��ير إليهم«)1(؛ فإنه لما فرغ رسول اهلل 
 من أم��ر األحزاب ويهود بن��ي قريظة، وهدأ وض��ُع المدينة 
ه الحمالت التأديبية لكل َمن غدر بالمسلمين يف حوادث  النبوية، أخذ ُيوجِّ

ز قوة الدولة اإلسالمية، ويفرض هيبتها يف الجزيرة العربية. سابقة؛ لُيعزِّ

***
L  م بن أبي احُلَقيق J  َسِريَّة عبد اهلل بن عتيك  لقتل َسالَّ

قال ابن إسحاق: ولما انقضى ش��أن الخندق، وَأْمُر بني قريظة، وكان 
ب األحزاب على رس��ول  م بن أبي الُحَقيق، وهو أبو رافع، فيمن َحزَّ َس��الَّ
اهلل ، وكانت األوس قبل ُأُحد قد قتلت كعب بن األشرف، يف 
عداوته لرسول اهلل  وتحريضه عليه، استأَذَنت الخزرُج رسوَل 

م بن أبي الُحَقيق، وهو بخيبر، فأِذَن لهم)2(. اهلل  يف قتل َسالَّ

تقدم تخريج هذا الحديث قريًبا.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )300/3(.  )2(
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L  قصة قتله  J
 ، روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه ع��ن البراء ب��ن عازب
ق��ال: بعث رس��ول اهلل  إل��ى أبي راف��ع اليه��ودي رجااًل من 
��ر عليهم عبد اهلل بن عتيك ، وكان أبو رافع ُيؤذي  األنصار)1(، فأمَّ
رس��ول اهلل  وُيعين عليه، وكان يف ِحصن له بأرض الحجاز، 

يف رواي��ة أخ��رى يف صحي��ح البخ��اري - رق��م الحدي��ث )3022(: بع��ث رس��ول اهلل   )1(
 رهًطا من األنصار إلى أبي رافع؛ ليقتلوه.

ويف رواي��ة أخ��رى يف صحي��ح البخاري - رق��م الحدي��ث )4040(: بعث رس��ول اهلل 
 إلى أبي رافع: عبد اهلل بن عتيك، وعبد اهلل بن ُعتبة يف ناس معهم.

َي منهم يف هذا الباب: عبد اهلل بن عتيك، وعبد اهلل   قال الحافظ يف الفتح )84/8(: ُس��مِّ
بن عتبة، وعند ابن إسحاق يف السيرة )301/3(: عبد اهلل بن عتيك، ومسعود بن سنان، 
وعب��د اهلل بن ُأنيس، وأبو قتادة الحارث بن ِرْبعي، وخزاعي بن أس��ود، فإن كان عبد اهلل 

بن عتبة محفوًظا فقد كانوا ستة.
* قلُت: َوِهَم ابن األثير يف جامع األصول )581/2( - قسم التراجم -: يف اسم عبداهلل 
بن عتبة ، فقال: عبد اهلل بن ِعنَبة، هو أبو ِعنَبة عبد اهلل بن عنبة الخوالين، له ذكر 

يف قتل أبي رافع بن أبي الُحقيق.
ِعنَبة: بكسر العين المهملة، وفتح النون.

والعجيب أنه ذكره يف كتاب الغزوات من جامع األصول )230/8( باس��مه الصحيح: 
عبد اهلل بن ُعتبة.

قال الحافظ يف الفتح )84/8(: وزعم ابن األثير يف جامع األصول: أنه ابن ِعنَبة -بكسر 
العي��ن وفت��ح النون- وهو غلط من��ه؛ فإنه خوالين ال أنصاري، ومتأخر اإلس��الم، وهذه 

القصة متقدمة، والرواية: بضم العين وسكون المثناة، ال بالنون. واهلل أعلم.
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فلما َدَنوا منه وقد غربت الش��مس وراح الناس بَسْرِحهم)1(، فقال عبداهلل 
اب؛ لعلي أن  ألصحابه: اجِلس��وا مكانك��م؛ فإين منطل��ق وُمتلطِّف للب��وَّ
أدخ��ل، فأقبل حت��ى دنا من الباب، ث��م َتَقنَّع)2( بثوبه كأن��ه يقضي حاجة، 
اب: يا عبد اهلل، إن كنَت تريد أن تدخل  وقد دخل الناس، فهتف)3( به البوَّ
فادخ��ل، فإين ُأريد أن ُأغِلَق الباب، فدخلُت فكَمنُْت)4(، فلما دخل الناس 
)6(، قال: فقمُت على األقاليد)7(  أغل��ق الباب، ثم َعلَّق األغاليق)5( على َودٍّ
فأخذتها ففتحُت الباب)8(، وكان أبو رافع ُيسَمر عنده، وكان يف َعالليَّ له، 
فلما ذهب عنه أهُل َسَمرِه َصِعدُت إليه، فجعلت كلما فتحُت باًبا أغلقُت 
عل��يَّ من داخل، قلُت: إِن القوُم َن��ِذروا)9( بي لم يخُلصوا إليَّ حتى أقُتَله، 
فانتهي��ُت إلي��ه، ف��إذا هو يف بيت مظلم وس��ط عيال��ه، ال أدري أين هو من 
البيت؟ فقلت: أبا رافع: قال: َمن هذا؟ فأهَويُت)10( نحو الصوت فأضرُِبه 

ْرُح: الماشية. انظر: النهاية )322/2(. السَّ  )1(
تقنَّع: تغطى. انظر: النهاية )100/4(.  )2(
هتف: نادى. انظر: النهاية )211/5(.   )3(

كمن: استتر واستخفى. انظر: النهاية )174/4(.  )4(
قال ابن األثير يف جامع األصول )232/8(: األقاليق واألغاليق: المفاتيح.  )5(

: الَوتُِد يف لغة تميم.  قال ابن األثير يف جامع األصول )232/8(: الَودُّ  )6(
األقاليد: جمع إقليد، وهو الِمفتاح. انظر: النهاية )87/4(.   )7(

يف رواية أخرى يف صحيح البخاري: ففتحُت باب الحصن.    )8(
وا بمكانه. انظر: النهاية )33/5(. نِذروا -بكسر الذال- أي: علموا وأحسُّ  )9(

دُت. يف رواية أخرى يف صحيح البخاري: فتعمَّ  )10(
قال الحافظ يف الفتح )85/8(: أي: قَصْدُت.
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ضربة بالس��يف، وأن��ا َدِهٌش)1( فم��ا أغنيُت ش��يًئا)2(، وص��اح، فخرجُت 
م��ن البيت فأمكُث غيَر بعي��د، ثم دخلُت إليه، فقل��ت)3(: ما هذا الصوت 
ك الَويُل! إنَّ رجاًل يف البيت ضربني َقْبُل بالس��يف.  يا أبا رافع؟ فقال: ألُمِّ
ق��ال: فأضرُِبه ضرب��ًة أثَخنُْته)4(، ولم أقُتْله، ثم وضعُت َضبيَب)5( الس��يف 
يف بطنه حتى أخ��ذ يف ظهره، فعرفُت أين قتلته، فجعلت أفتح األبواب باًبا 
باًبا حتى انتهيُت إلى درجة له، فوضعُت رجلي وأنا ُأَرى)6( أين قد انتهيُت 
إلى األرض، فوقعُت يف ليلة مقمرة، فانكَس��َرت س��اقي فعَصْبُتها بعمامة، 
ثم انطلقُت حتى جلس��ُت على الب��اب، فقلُت: ال أخرج الليلة حتى أعلم 
أقَتْلُته، فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فقال: َأْنَعى أبا رافع تاجر 
أهل الحج��از، فانطلقُت إلى أصحاب��ي، فقلت: النَّجاَء، فق��د َقَتل اهلل أبا 
ْثُته، فقال لي: »ابُسْط رجلك«،  رافع، فانتهيُت إلى النبي  فحدَّ

!)7( فبسطُت رجلي فمسحها، فكأنَّها لم أشَتكِها قطُّ

َدِهش -بكسر الهاء-: َذَهَل. انظر: لسان العرب )427/4(.  )1(
قال الحافظ يف الفتح )85/8(: أي: لم أقتله.  )2(
زاد البخاري يف رواية أخرى: وغيَّرت صوتي.  )3(

اإلثخان يف الشيء: المبالغة فيه. انظر: النهاية )203/1(.   )4(
ق��ال ابن األثير يف جامع األصول )233/8(: ُظَبة الس��يف: َطَرفه، وصبيب الس��يف قد   )5(
اختلف��وا فيه؛ فقيل: هو بالصاد المهملة، وهو َطَرفه، وقيل: بالظاء المعجمة، وال أدري 

له معنًى، والصحيح: أنه بالصاد المهملة كما قلنا. واهلل أعلم.
  . قال الحافظ يف الفتح )86/8(: ُأرى -بضم الهمزة- أي: أُظنُّ  )6(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3022( )4039( )4040(.  )7(
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ويف رواية ابن إسحاق: أن جميع النفر دخلوا على أبي رافع، واشتركوا 
يف قتله، وأن الذي تحامل عليه بالس��يف عب��د اهلل بن ُأنيس ، وفيه 
أنهم لما قتلوه لياًل، وانكس��رت س��اق عب��د اهلل بن عتيك حمل��وه، وأتوا 
َمنه��ًرا)1( من عيونهم، فدخلوا فيه، وأوقد اليهود النيران، واش��تدوا يف كل 
وجه، حتى إذا يئس��وا رجعوا على صاحبهم، وإنهم حين رجعوا احتملوا 

.)2(
 حتى قدموا على رسول اهلل  عبد اهلل بن عتيك

***
L  )3(إىل الِعيص  َسِريَّة زيد بن حارثة  J

بعث رس��ول اهلل  زيد بن حارثة  يف سبعين ومائة 
راكب، وذلك يف جمادى األولى من السنة السادسة )4( للهجرة، والهدف 
  اعتراض ِعير لقريش أقبلت من الشام يقودها أبو العاِص بن الربيع
زوُج زين��ب بنت النب��ي  -وكان ما زال مش��رًكا- فأدركوها 
فأخذوها وما فيها، وأَسروا ناًسا ممن كان يف الِعير؛ منهم: أبو العاِص بن 

المنهر: َخرٌق يف الحصن نافذ يدخل فيه الماء. انظر: النهاية )312/4(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )302-301/3(.  )2(

الِعي��ص -بكس��ر العي��ن-: موض��ع ق��رب المدينة على س��احل البح��ر. انظ��ر: النهاية   )3(
 .)297/3(

هذا ما ذكره ابن سعد يف طبقاته )293/2( - وذكر ابن إسحاق يف السيرة )269/2( أن   )4(
رسول اهلل  بعث هذه السرية ُقبيل فتح مكة، لكنه لم يحدد لها تاريًخا، فقال: 

رِية. حتى إذا كان ُقَبيل الفتح خرج أبو العاص تاجًرا.... وساق خبر هذه السَّ
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الربيع)1( ، وقدموا بهم إلى المدينة)2(.

فأرس��ل أب��و العاص ب��ن الربيع  إل��ى زينب بنت رس��ول اهلل 
 يف المدين��ة -وكان��ت هاجرت إلى المدينة- فاس��تجار بها، 
فأجارته؛ فقد روى الحاكم والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار بسند حسن 
  قال��ت: إن زين��ب بنت رس��ول اهلل ، ع��ن أم س��لمة
أرس��ل إليها أبو العاص بن الربيع: أْن ُخذي لي أماًنا من أبيك، فخَرَجْت 
فأطَلَعْت رأس��ها من باب ُحجرتها، والنبي  يف الصبح ُيصلي 
بالناس، فقالت: أيها الناس، إين زينب بنت رسول اهلل ، وإين 
قد أجرُت أبا العاص، فلما فرغ النبي  من الصالة، قال: »أيها 
الناس، إنه ال ِعْلَم لي بهذا حتى س��معتموه، أال وإنه ُيِجير على المسلمين 

أدناهم«)3(.

وطلب رس��ول اهلل  من أصحاب الَسِريَّة رد األموال التي 
غنموه��ا من قافل��ة أبي العاص ب��ن الربيع  من غي��ر أن ُيكرَِههم، 

هذا ما ذكره ابن س��عد يف طبقاته )293/2( - وذكر ابن إسحاق يف السيرة )269/2(:   )1(
أن العاص بن الربيع أعجزهم هرًبا، ولم ُيؤَسر.

انظر: سيرة ابن هشام )269/2( - الطبقات الكبرى البن سعد )293/2(.  )2(
أخرجه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحديث )7015( - والطحاوي يف شرح مشكل   )3(
اآلث��ار - رقم الحدي��ث )1244( - وذكره اإلم��ام ابن القي��م يف زاد المعاد )129/5( 
ا أجارته ابنته  فقال: وثبت عن رس��ول اهلل  أنه أجار أبا الع��اص بن الربيع لمَّ

. زينب



تأليف / موسى بن راشد العازمي403

املختصر يف السرية النبوية

لِو ويأتي  ف��ردوا عليه كل ما أخذوه من القافلة، حت��ى إن الرجل ليأتي بالدَّ
وا علي��ه ماله كله، ما ُيفَقد  ��نَّة)1( واإلداوة)2(، حتى الِعقال)3(، حتى ردُّ بالشَّ

منه شيء)4(!

***
L  إىل مكة وإسالمه  عودة أبي العاص  J

ث��م رجع أب��و العاص بن الربيع  إلى مك��ة، فأدَّى إلى كل ذي 
مال من قريش ماله، ومن كان أبضع له، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي 
ألحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: ال، فجزاك اهلل خيًرا، فقد وجدناك 
وفيًّ��ا كريًما، فقال:  فأنا أش��هد أْن ال إله إال اهلل، وأن محمًدا عبده 
ُف أن تظنوا أين إنما  ورس��وله، واهللِ م��ا منعني من اإلس��الم عنده إال تخ��وُّ
أردُت أن آُكلض أموالكم، فلما أداها اهلل إليكم وفرغت منها أسلمُت. ثم 

.)5(
 حتى َقِدَم على رسول اهلل  خرج

قال اإلمام الذهبي: أسلم قبل الُحديبَية بخمسة أشهر)6(.

نَّة: الِقربة. انظر: النهاية )453/2(. الشَّ  )1(
اإلداوة -بكسر الهمزة-: إناء صغير من ِجلد ُيتخذ للماء. انظر: النهاية )36/1(.  )2(

الِعقال: هو الحبل الذي ُيرَبط به البعير. انظر: النهاية )253/3(.  )3(
انظر: سيرة ابن هشام )269/2(.    )4(

انظر: سيرة ابن هشام )270/2(.  )5(
انظر: سير أعالم النبالء )331/1(.  )6(
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L  زينب ألبي العاص بعقد جديد؟  هل رد النيب  J
وَردَّ رس��وُل اهلل  زينب  ألب��ي العاص بن الربيع 
 على النكاح األول، ولم ُيحِدث شهادًة وال َصداًقا؛ ألن آية تحريم 

المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك.

روى اإلمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس 
، قال: رد النبي  ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع 

)1( سنين بالنكاح األول، ولم ُيحِدث نِكاًحا)2(. ، بعد ستِّ

قال اإلمام الس��ندي: فإن قيل: حديثه أنه  ردها عليه بعد 
ة ال تبقى إلى هذه المدة غالًبا، قلنا: لم ُيؤثِّر إسالمها  س��ت س��نين، والِعدَّ
وبقاؤه على الكفر يف قطع النكاح األول، إال بعد نزول اآلية يف الممتَحنة، 

يف رواية ابن ماجه: بعد سنتين.   )1(
ها  قال الحافظ يف الفتح )530/10(: وأش��ار بذلك -يعني اإلمام الترمذي- إلى أنَّ َردَّ
إليه بعد س��ت س��نين، أو بعد سنتين، أو ثالث: مشكل؛ الس��تبعاد أن تبقى يف العدة هذه 
المدة، ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المس��لمة تحت المش��رك إذا تأخر إس��المه عن 
ن نقل اإلجماع يف ذلك ابن عبد البر، وأش��ار إلى أن  إس��المها حتى انقضت عدتها، وممَّ
بع��ض أهل الظاهر قال بج��وازه، ورده باإلجماع المذكور، وتعقب بثبوت الخالف فيه 
قديًم��ا، وهو منقول عن علي وعن إبراهيم النخعي، أخرجه ابن أبي ش��يبة عنهما بطرق 

قوية، وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة.
أخرجه الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )1175( - وأبو داود يف سننه - رقم الحديث   )2(

)2240( - وابن ماجه يف سننه - رقم الحديث )2009(.



تأليف / موسى بن راشد العازمي405

املختصر يف السرية النبوية

وذل��ك بعد ُصلح الُحديبَية، فتوقُّف نكاحه��ا على انقضاء العدة من حين 
الن��زول، وكان إس��الم أبي العاص بع��د الُحديبَية بزمان يس��ير)1(، بحيث 
يمكن أن تكون عدتها لم تنقِض يف الغالب، فيش��به أن يكون الرد بالنكاح 

األول؛ ألجل ذلك)2(.

ة يف شيء من األحاديث،  وقال اإلمام ابن القيم: وال ُيعَرف اعتبار الِعدَّ
وال كان النب��ي  يس��أل المرأة: هل انقض��ت عدتها أم ال، وال 
ده ُفرقًة، لم تكن ُفرقة رجعية بل بائنة، فال أثر  ريب أن اإلسالم كان بمَجرَّ
للعدة يف بقاء النكاح، وإنما أثرها يف منع نكاحها للغير، فلو كان اإلس��الم 
��ز الُفرقة بينهما، لم يك��ن أحقَّ بها يف العدة، ولك��ن الذي دل عليه  ق��د َنجَّ
تِها  حكم��ه  أن الن��كاح موقوف، فإْن أس��لم قبل انقض��اء ِعدَّ
فه��ي زوجته، وإن انقض��ت عدتها فلها أن تنكِح َمن ش��اءت، وإن أحبَّت 
انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح، وال نعلم 
د لإلس��الم نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما  أحًدا َجدَّ

ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسالمها أو إسالمه)3(.

اخُتِل��َف يف وق��ت إس��الم أبي الع��اص ؛ فقي��ل: قب��ل الُحديبية، وقي��ل: بعدها   )1(
بيسير.  

انظر: شرح السندي للمسند )276/2(.  )2(
انظر: زاد المعاد )189-188/5(.   )3(



406 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

تنبيه هام: �
  ذهب موس��ى بن عقبة)1( إلى أن قص��ة أبي العاص بن الربيع
ض��وا لقافلته هم: أبو  وأْس��ِره وقع��ت بعد هدنة الُحديبَي��ة، وأن الذين تعرَّ
َبصي��ر وأبو َجندل وأصحابهما زمن هدن��ة الُحديبَية، ولم يكن ذلك بأمر 
رسول اهلل ؛ ألنهم كانوا منحازين عنه بِسيِف البحرِ)2(، وكان 
هري)3(، خالًفا لما  ال يم��ر بهم ِمن ِعير لقريش إال أخذوها، وهذا قول الزُّ
ذهب إلي��ه الواقدي)4(، وابن س��عد يف طبقات��ه)5(، وغيرهما من أصحاب 
المغازي؛ من أن َس��رِيَّة زيد بن حارثة  هي التي اعترضت قافلته، 

ب ذلك اإلمام ابن القيم. وصوَّ

ق��ال اإلمام ابن القيم: وقول موس��ى بن عقبة أص��وب، وأبو العاص 
إنما أس��لم زمن الُهدنة، وقريش إنما انبس��طت ِعيرها إلى الش��ام يف زمن 

هري للقصة َبيِّن ظاهر أنها كانت يف زمن الهدنة)6(. الهدنة، وسياق الزُّ

***

كما يف دالئل النبوة للبيهقي )174/4(.  )1(
ِسيُف البحر: ساِحُله. انظر: النهاية )390/2(.  )2(

أورد ذلك عنه البيهقي يف دالئل النبوة )175-172/4(.    )3(
أورد ذلك عنه البيهقي يف دالئل النبوة )85/4(.  )4(

انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )293/2(.  )5(
انظر: زاد المعاد )334/3(.  )6(
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L  )1(َسِريَّة اخَلَبط  J
روى الشيخان يف صحيحيهما -واللفظ لمسلم- عن جابر بن عبد اهلل 
ر علينا أبا ُعبيدة، نتلقى)2(   قال: بَعَثنا رس��ول اهلل  وَأمَّ
َدنا ِجراًبا)4( من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة  ِعيًرا لقريش)3(، وزوَّ

ُيعطينا تمرًة تمرًة، فقلُت: كيف كنتم تصنعون بها؟

الَخَبط: ما سقط من ورق الشجر بالَخْبط والنَّْفض. انظر: النهاية )8/2(.   )1(
يف رواية أخرى يف الصحيحين: نرصد.  )2(

والرصد: المراقبة. انظر: لسان العرب )223/5(.
يف رواية ابن سعد يف طبقاته )315/2(: أن النبي  بعثهم إلى حي من ُجهينة   )3(

بالَقَبلية مما يلي ساحل البحر.
الَقَبلي��ة: -بفتح القاف والباء- هي ناحية من س��احل البحر، بينها وبين المدينة خمس��ة 

أيام. انظر: النهاية )9/4(.
ق��ال الحافظ يف الفتح )408/8(: وهذا ال ُيغاير ظاهره ما يف الصحيح؛ ألنه يمكن الجمع 
بين كونهم يتلقون عيًرا لقريش ويقصدون حيًّا من ُجهينة، ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم 
م��ن طري��ق عبيد اهلل بن مقس��م عن جاب��ر ، قال: بعث النب��ي  بعًثا إلى 
أرض ُجهين��ة، فذكر هذه القصة، لكن َتلقِّي عير قريش ما ُيتصور أن يكون يف الوقت الذي 
ذكره ابن سعد يف رجب سنة ثمان؛ ألنهم كانوا حينئذ يف الهدنة، بل مقتضى ما يف الصحيح 
رية يف سنة ست أو قبلها قبل هدنة الُحديبَية، نعم ُيحتمل أن يكون تلقيهم  أن تكون هذه السَّ
للعي��ر ليس لمحاربتهم، بل لحفظهم من ُجهينة؛ ولهذا لم يقع ش��يء من طرق الخبر أنهم 

قاتلوا أحًدا، بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر يف مكان واحد. واهلل أعلم.
الجراب: -بكس��ر الجيم- وعاء من جلد، ال ُيوضع فيه إال يابس. انظر: لس��ان العرب   )4(

  .)228/2(
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ها كما َيَمصُّ الصبي، ثم نش��رب عليها من الماء، فتكفينا  ق��ال: َنَمصُّ
��ه بالماء فنأكله،  يومن��ا إلى الليل، وكنا نض��رب بِعِصينا الَخَبط)1(، ثم نُبلُّ
وانطلقن��ا على س��احل البحر، َفُرفع لنا على س��احل البحر كهيئة الكثيب 
الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة ُتدعى العنبر)2(، فقال أبو عبيدة: ميتة! ثم قال: 
ال، بل نحن ُرُس��ل رسول اهلل ، ويف سبيل اهلل، وقد اضُطررتم 
فكلوا، قال: فأقمنا عليه ش��هًرا)3(، ونحن ثالثمائة حتى َسِمنَّا! ولقد رأيتنا 
ْهَن، ونقتطع من��ه الِفَدر)6( كالثور  نغترف من َوْق��ب)4( عينه بالقالل)5( الدُّ

يف رواية أخرى يف الصحيحين: فأصابنا جوع شديد، حتى أكلنا الَخَبط.  )1(
العنبر: هي سمكة بحرية كبيرة. انظر: النهاية )276/3(.  )2(

ويف رواي��ة أخرى يف صحيح البخاري – رقم الحديث )5493(: فألقى البحر حوًتا ميًتا 
لم ُير مثله.

ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري – رقم الحديث )4360(: فإذا حوت مثل الظَّرِب.
الظراب: الجبال الصغيرة، واحدتها: َظرٌِب بوزن كتِف، وقد ُيجمع يف القلة على أْظُرب. 

انظر: النهاية )142/3(.
يف رواية أخرى يف الصحيحين: نصف شهر.  )3(

ويف رواية أخرى يف الصحيحين: ثمان عشرة ليلة.
ق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )75/13(: طريق الجمع بي��ن الروايات: أن 
م  من روى ش��هًرا هو األصل ومع��ه زيادة علم، وَمن روى دونه لم ين��ِف الزيادة، ولو نفاها ُقدِّ
المثبت، وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند األصوليين أن مفهوم العدد ال حكم له؛ 
فال يلزم منه نفي الزيادة لو لم ُيعارضه إثبات الزيادة، كيف وقد عارضه؟ فوجب قبول الزيادة.
قال الحافظ يف الفتح )411/8(: الَوْقب: -بفتح الواو وسكون القاف- حفرة العين يف   )4(

عظم الوجه.
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مسلم )74/13(: الِقالل -بكسر القاف-: جمع   )5(

ة الكبيرة. ُقلة -بضمها- هي الَجرَّ
قال الحافظ يف الفتح )411/8(: الِفَدَر: -بكس��ر الفاء وفتح الدال- جمع فِْدرة -بفتح   )6(

ثم سكون- وهي: القطعة من اللحم.
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 -أو كقدر الثور-، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عش��ر رجاًل، فأقعدهم يف
 َوْق��ب عين��ه، وأخذ ِضَلعًا َمن أضالع��ه فأقامها، ثم َرَح��ل)1( أعظم بعير 
ْدنا من لحمه وش��ائَق)3(، فلما قدمنا المدينة  معنا، فمر من تحتها)2(، وتزوَّ
أتينا رسول اهلل ، فذكرنا ذلك له، فقال: »هو رزق أخرجه اهلل 

لكم، فهل معكم من لحمه شيء فُتطعمونا؟«

قال: فأرسلنا إلى رسول اهلل  منه، فأكله)4(.

ويف لف��ظ آخر يف الصحيحين، قال جابر : وكان فينا رجل)5(، فلما 
.)7(

 اشتد الجوع نحر ثالث جزائر)6(، ثم ثالث جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مسلم )75/13(: َرَحل: بفتح الحاء، أي: جعل   )1(
عليه َرْحاًل - والرحل للبعير: كالسرج للفرس. انظر: النهاية )192/2(.

يف رواي��ة أخرى يف الصحيحين: فأخ��ذ أبو عبيدة ِضَلعًا من أضالعه فنصبه، ثم نظر إلى   )2(
أطول رجل يف الجيش، وأطول جمل، فحمله عليه، فمرَّ تحته!

زاد اإلمام أحمد يف مسنده بسند صحيح – رقم الحديث )14286(: فلم ُيِصبها شيء. 
الوش��ائق: جمع وش��يقة، وه��و أن ُيؤخذ اللح��م فُيغلى قلي��الً وال ُينض��ج، وُيحمل يف   )3(

األسفار. انظر: النهاية )164/5(.
أخرجه البخاري يف صحيحه – رقم الحديث )4360( )4361( )4362( - ومسلم يف   )4(

صحيحه – رقم الحديث )1935( )17( )18(.
 ، 5(  ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )43/11(: هذا الرجل هو قيس بن س��عد ب��ن عبادة(

وكان اشترى الُجُزر من أعرابي جهني: كل َجزور بَِوْسق من تمر ُيوفيه إياه بالمدينة.
الَوْسق: بفتح الواو وسكون السين: ستون صاًعا. انظر: النهاية )161/5(. 

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )43/11(: الجزائر: جمع جزور، وفيه نظ��ر؛ فإن جزائر جمع   )6(
جزيرة، والَجزور إنما ُيجمع على ُجُزر بضمتين، فلعله جمع الجمع.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه – رقم الحديث )5494( - ومس��لم يف صحيحه – رقم   )7(
الحديث )1935( )19(.
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L  فوائد من َسِريَّة اخَلَبِط  J
ق��ال الحافظ يف الفتح: فُيس��تفاد من��ه: إباحة َميتة البحر، س��واء مات 

بنفسه، أو مات باالصطياد، وهو قول الجمهور)1(.

وقال اإلمام ابن القيم: وفيها)2( دليل على جواز االجتهاد يف الوقائع يف 
حياة النبي ، وإقراِره على ذلك، لكن هذا كان يف حال الحاجة 
نِهم من مراجعة النص، وقد اجتهد أبو بكر وعمر  إلى االجتهاد، وعدم تمكُّ
ة م��ن الوقائع، وأقرهما   بي��ن يدي رس��ول اهلل  يف ِعدَّ
على ذلك، لكن يف قضايا ُجْزئيَّة معيَّنة ال يف أحكام عامة وشرائع كلية؛ فإن 

هذا لم يقع من أحد من الصحابة يف حضوره  البتة )3(.

***
L  رية J  َوْهم أهل املغازي يف تاريخ هذه السَّ

ذه��ب عامة أهل المغازي إلى أن س��رية الَخَب��ط وقعت يف رجب من 
السنة الثامنة للهجرة، وهذا فيه نظر.

قال الحافظ ابن كثير: ومقتضى أكثر هذه الس��ياقات أن هذه الس��رية 

)1(  انظر: فتح الباري )43/11(. 
َة الَخَبِط. )2(  يعني: َسرِيَّ

انظر: زاد المعاد )477/3(.   )3(
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كانت قبل صلح الُحديبَية)1(.

وقال اإلمام ابن القيم: وهذا الس��ياق ي��دل على أن هذه الغزوة كانت 
قبل الُهدنة، وقبل ُعمرة الُحديبَية؛ فإنه من حين صالح أهل مكة بالُحديبية 
ل��م يكن يرصد لهم ِعيًرا، بل كان زمن أمن وُهدنة إلى حين الفتح، ويبعد 
أن تكون َس��رية الَخَب��ط على هذا الوج��ه مرتين؛ مرًة قب��ل الصلح، ومرة 

بعده. واهلل أعلم)2(.

وق��ال أيًضا: فص��ل يف فقه هذه القصة؛ ففيها: جواز القتال يف الش��هر 
الح��رام، إن كان ِذْك��ُر التاري��خ فيه��ا برج��ب محفوظ��ًا، والظاهر -واهلل 
أعل��م- أنه َوْهم غير محفوظ؛ إذ لم ُيحفظ عن النبي  أنه غزا 

يف الشهر الحرام وال أغار فيه، وال بعث فيه َسرية)3(.

ر أن يكون يف الوقت  وقال الحافظ يف الفتح: َتلقِّي ِعير قريش ما ُيتصوَّ
الذي ذكره ابن سعد يف رجب سنة ثماٍن؛ ألنهم كانوا حينئذ يف الُهدنة، بل 
، أو قبلها قبل  ��رية يف س��نة س��تٍّ مقتضى ما يف الصحيح أن تكون هذه السَّ

ُهدنة الُحَديبَية)4(.

انظر: البداية والنهاية )670/4(.  )1(
انظر: زاد المعاد )472/3(.   )2(
انظر: زاد المعاد )473/3(.   )3(

انظر: فتح الباري )408/8(.    )4(
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تنبيه هام: �

قلت: وقع يف صحيح مسلم غزوة للنبي  شبيهة أحداثها 
 ، بأحداث َسرية الَخَبط، وهو أيضًا عن جابر بن عبد اهلل األنصاري
ال��ذي روى قصة س��رية الَخَبط مع أبي عبيدة ب��ن الجراح ، فقال 
جاب��ر : س��رنا مع رس��ول اهلل  يف غزوة بط��ن ُبَواط)1( 
وه��و يطل��ب المجدي ب��ن عم��رو الُجهن��ي، وكان الناض��ح)2( َيعُقُبه منا 
الخمس��ة والس��تة والس��بعة... إلى أن قال: وكان قوت)3( كل رجل منا يف 
ها)4( يف ثوبه، وكنا نختبط)5( بِقِسيِّنا)6(  ها ثم َيُصرُّ كل يوم تمرة، فكان َيَمصُّ
 ونأكل، حتى َقرِحت أش��داقنا)7(... إلى أن قال: وش��كا الناس إلى رسول 

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )108/18(: ُبواط -بضم الباء الموحدة   )1(
وفتحها، والواو مخففة، والطاء مهملة-. 

وقال الحافظ يف الفتح )4/8(: بواط: هو جبل من جبال جهينة بقرب ينبع.
النواضح: هي اإلبل التي ُيستقى عليها، واحدها: ناضح. انظر: النهاية )59/5(.  )2(

َمق من المطعم. انظر: النهاية )104/4(. القوت: قدر ما ُيمسك الرَّ  )3(
ها: يجمعها ويشدها. انظر: لسان العرب )323/7(. َيُصرُّ  )4(

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم)111/18(: معنى نختبط: نضرب الشجر؛   )5(
ليتحاتَّ ورقه فنأكله.

: جمع قوس. انظر: لسان العرب )345/11(. الِقِسيُّ  )6(
حت من خش��ونة  قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )111/18(: أي: تجرَّ  )7(

الورق وحرارته. 
واألشداق: جوانب الفم. انظر: النهاية )406/2(.
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اهلل  »عس��ى   : اهلل  فق��ال رس��ول  الج��وع،    اهلل 
أن ُيطعمك��م«، فأتين��ا ِس��يَف البحر، فَزَخ��ر)1( البحر زخ��رة، فألقى دابة، 
َبْخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا، فدخلُت  ها النار، فاطَّ فَأورينا)2( على ِشقِّ
أن��ا وف��الن وفالن -حتى عد خمس��ًة- يف ِحجاج)3( عينها، م��ا يرانا أحد! 
س��ناه، ثم دعونا بأعظم رجل  حتى خرجنا، فأخذنا ِضَلًعا من أضالعه َفَقوَّ
يف الرك��ب، وأعظ��م جَمل يف الركب، وأعظم كِْف��ل)4( يف الركب، فدخل 

تحته ما ُيطأطئ)5( رأسه)6(!

ذك��ر الحاف��ظ اب��ن كثي��ر أح��داث س��رية الَخَبط م��ع أبي عبي��دة بن 
الج��راح ، ث��م ق��ال: ويف بع��ض رواي��ات مس��لم أنهم كان��وا مع 
النبي  حين وجدوا هذه الس��مكة، فق��ال بعضهم: هي واقعة 
أخ��رى، وق��ال بعضهم: بل هي قضية واحدة، ولك��ن كانوا أواًل مع النبي 

زخر: ارتفعت أمواجه. انظر: النهاية )271/2(.  )1(
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )111/18(: أورينا: أوقدنا.  )2(

الِحجاج: -بكسر الحاء وفتحها-: العظم المستدير حول العين. انظر: النهاية )329/1(.   )3(
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )111/18(: الكِْفل: -بكس��ر الكاف   )4(
وإس��كان الفاء- ق��ال الجمهور: الكس��اء الذي يحوي��ه راكب البعير على س��نامه؛ لئال 

يسقط، فيحفظ الكِفل الراكب.
طاطأ: خفض. انظر: لسان العرب )113/8(.   )5(

أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيحه – كتاب الزهد والرقائق – باب حديث جابر الطويل،   )6(
وقصة أبي الَيَسر – رقم الحديث )3009( )3011( )3014(.
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، ثم بعثهم َس��ريًة مع أبي عبي��دة ، فوجدوا هذه)1( يف 
سريتهم تلك مع أبي عبيدة ، واهلل أعلم)2(.

وق��ال الحافظ يف الفتح: وظاهر س��ياق هذه القص��ة)3( يقتضي مغايرة 
القص��ة المذك��ورة يف الب��اب )4(، وه��ي من رواي��ة جابر أيًض��ا، حتى قال 
عب��د الحق يف الجمع بي��ن الصحيحين: هذه واقعة أخ��رى غير تلك؛ فإن 
ه��ذه كان��ت بحضرة النب��ي ، وما ذكره ليس بن��ص يف ذلك؛ 
الحتم��ال أن تكون الفاء يف ق��ول جابر : فأتينا ِس��يَف البحر، هي 
الفصيحة، وهي ُمعقبة لمحذوف تقديره: فأرس��َلنا النبيُّ  مع 
أبي عبيدة، فأتينا ِس��يَف البحر؛ فتتحد القصتان، وهذا هو الراجح عندي، 
واألص��ل عدم التعدد، ومما ُينبَّه عليه هن��ا أيًضا أن الواقدي زعم أن قصة 
بْعث أبي عبيدة كانت يف رجب سنة ثماٍن، وهو عندي خطأ؛ ألن يف نفس 
الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون ِعير قريش، وقريش يف س��نة ثمان 
كان��وا مع النبي  يف ُهدن��ة، وقد نبهُت على ذلك يف المغازي، 
وج��وزُت أن يكون ذلك قبل الُهدنة يف س��نة س��تٍّ أو قبله��ا، ثم ظهر لي 

أي: السمكة الكبيرة، وهو الحوت.  )1(
انظر: تفسير ابن كثير )198/3(.  )2(

يعني: قصة الغزوة التي خرج فيها رس��ول اهلل ، وهي ش��بيهة بأحداث سرية   )3(
. الَخَبط مع أبي عبيدة بن الجراح

هي َسرية الَخَبط.  )4(
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اآلن تقوي��ة ذلك بقول جابر  يف رواية مس��لم ه��ذه: إنهم خرجوا 
يف غ��زوة ُبَواط، وغزوة بواط كانت يف الس��نة الثاني��ة من الهجرة قبل وقعة 
ب��در، وكان النبي  خرج يف مائتي��ن من أصحابه يعترض ِعيًرا 
لقريش فيه��ا ُأَمية بن خلف، فبلغ ُبواًطا، فلم يلق أحًدا فرجع، فكأنه أفرد 
َم أمرها ما ُذكر  أب��ا عبيدة فيمن معه يرصدون العير المذك��ورة، ويؤيد تقدُّ
فيها من القلة والَجهد، والواقع أنهم يف س��نة ثماٍن كان حالهم اتس��ع بفتح 
خيبر وغيرها، والَجهد المذكور يف القصة يناسب ابتداء األمر؛ فَيرَجح ما 

ذكرته، واهلل أعلم )1(.

***
L  )3(أو بين امُلْصَطِلق )غزوة امُلَرْيِسيع)2  J

وقعت غزوة الُمَريسيع أو بني الُمصَطِلق يف شعبان، ووقع الخالف يف 
السنة التي وقعت فيها هذه الغزوة، على النحو التالي:

انظر: فتح الباري )46-45/11(.    )1(

ق��ال الحافظ يف الفتح )195/8(: الُمَريس��يع -بضم الميم، وفت��ح الراء-: هو ماٌء لبني   )2(

ُخزاعة. 

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )195/8(: الُمْصَطِلق -بضم الميم، وس��كون المهملة، وفتح   )3(

الطاء، وكس��ر الالم- هو لقب، واس��مه ُجَذيمة بن س��عد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة؛ 

بطن من بني خزاعة.  
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* القول األول: وقعت يف السنة الخامسة للهجرة )1(.
* القول الثاني: وقعت يف السنة السادسة للهجرة )2(.

أبرز َمن ذهب إلى ذلك:  )1(
*    اإلمام موسى بن عقبة - كما يف دالئل النبوة للبيهقي )45/4(.

*    محمد بن عمر الواقدي يف مغازيه - وكما يف دالئل النبوة للبيهقي )45/4(.
*    ابن سعد يف طبقاته )281/2(.

*    اإلمام الذهبي يف سير أعالم النبالء )261/2( - والسيرة النبوية )468/1(.
*    الحافظ ابن حجر يف فتح الباري )196/8(.

*    اإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )299/3(.
��ر على أصحاب ه��ذا الق��ول: أن الحجاب ُفرَِض يف ذي القعدة س��نة  *    قل��ت: وُيعكِّ
خم��س للهجرة يف قول األكثر، وال خالف أن آية الحجاب نزلت حين دخول النبي 
 بزينب بنت جحش ، وثبت يف قصة اإلفك التي وقعت يف هذه 

الغزوة أن الحجاب ُفرض قبل قصة اإلفك.
*    ق��ال اإلم��ام ابن القي��م يف زاد المع��اد )310/3(: ذكر أرباب التواري��خ أن تزويجه 
 بزينب  كان يف ذي القعدة س��نة خم��س، وعلى هذا فال يصح 
قول موس��ى بن عقبة -يعن��ي يف قوله: وقعت غزوة الُمريس��يع أو بني المصطلق يف 

شعبان سنة خمس-.
*    وذهب الحافظ يف الفتح )196/8( إلى أن فرض الحجاب كان يف ذي القعدة س��نة 
أربع للهجرة، وعند ذلك فال إشكال، فقال: والحجاب كان يف ذي القعدة سنة أربع 

عند جماعة، فيكون الُمريسيع بعد ذلك، فيرجح أنها سنة خمس.
أبرز َمن ذهب إلى ذلك:  )2(

*    إمام أهل المغازي محمد بن إسحاق يف السيرة )317/3(.
*    الحافظ ابن عبد البر يف الدرر يف اختصار المغازي والسير - ص )200(.

*    اإلمام ابن حزم يف جوامع السيرة - ص )121(.
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*    اإلمام ابن األثير يف ُأسد الغابة )447/5(.
*    الحافظ ابن كثير يف الفصول يف سيرة الرسول - ص )178(.

ر على أصحاب هذا القول ذكر س��عد بن معاذ ، وأنه تنازع مع سعد  قلت: ويعكِّ
بن عبادة  يف أصحاب اإلفك -كما يف الصحيحين- فَجَعل أصحاب هذا القول 
ِذْكَر س��عد بن معاذ  َوْهًما؛ ألنه لم يختلف أحد أن س��عد بن معاذ  مات 
 إثر غزوة بني ُقَريظة، وكان عقب الخندق سنة خمس من الهجرة، وقد ذكر ابن إسحاق
يف الس��يرة )328/3( أن ال��ذي تن��ازع مع س��عد بن عبادة  هو ُأَس��يد بن حضير 

، وبذلك يزول اإلشكال.
*    قال اإلمام ابن حزم يف جوامع الس��يرة - ص )123(: وقد روينا من طرق صحاح: 
أن س��عد ب��ن معاذ  كانت له يف ش��يء م��ن ذلك مراجعة مع س��عد بن عبادة 
، وه��ذا عندن��ا وهم؛ ألن س��عد بن مع��اذ  مات إثر فت��ح قريظة بال 
ش��ك... وذكر ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل وغيره: أن المقاول 
لس��عد ب��ن عبادة  إنما كان ُأس��يد بن حضير ، وه��ذا هو الصحيح، 

والوهم لم َيْعَر منه من بني آدم إال َمن عصم اهلل تعالى.
*    وعلَّق الحافظ ابن كثير يف الفصول يف س��يرة الرس��ول - ص )186( على كالم ابن 

حزم، بقوله: وهو كما قال إن شاء اهلل.
*    وذهب الحافظ ابن عبد البر يف الدرر يف اختصار المغازي والسير - ص )202( إلى 

ما ذهب إليه اإلمام ابن حزم.
*    تنبيه مهم:

*    قال ابن س��يد الناس يف عيون األثر )146/2(: وقع يف هذا الحديث -يعني حديث 
اإلفك الذي وقع يف غزوة الُمريسيع-: فقام سعد بن معاذ األنصاري ، فقال: 
يا رسول اهلل، أنا أعِذُرك منه، ووقع عند ابن إسحاق يف هذا الخبر بدل سعد بن معاذ 
ُأسيد بن حضير ، فمن الناس َمن يرى أن ِذْكر سعد يف هذا الخبر َوْهم؛ ألن 
 س��عًدا مات عند انقض��اء أمر بني قريظة، ويرى أن الصواب ما ذكره ابن إس��حاق=
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L  سبب هذه الغزوة  J
بل��غ رس��وَل اهلل  أنَّ الح��ارث بن أب��ي ضرار س��يَد بني 
الُمصَطِل��ق جم��ع قوم��ه وَمن ق��در عليه من الع��رب لحرب رس��ول اهلل 
 ُبريدة بن الُحصيب ؛  فبعث رسول اهلل ،
لَِيعَل��م عل��م ذلك، فأتاه��م ولقي الحارث ب��ن ضرار وَكلَّم��ه، فرجع إلى 

رسول اهلل  وأخبره الخبر)1(.

***

=  من ذكر ُأسيد بن ُحضير ، ولو اتفق أهل المغازي على أن وقعة الخندق 
وبن��ي قريظ��ة متقدمة على غزوة بني الُمصَطلق لكان الَوه��م الزًما لمن رآه كذلك، 
ولكن هم مختلفون يف ترتيب هذه المغازي، كما سبق يف هذه وغيرها، ورأيُت عند 
الحاك��م أبي عبد اهلل أن س��بب هذا الخالف إنما هو الخت��الف يف التاريخ: هل هو 
لَمْق��َدم النب��ي  يف ربيع األول، كما هو عند ق��وم، أو للعام الذي قدم فيه 
= كما هو عند آخرين، وذلك ال يتم؛ ألمرين:     

ــا: أن تل��ك الم��دة التي وقع االختالف فيها إنما هي نحو ثالثة أش��هر، وهي  *    أحدهم
من أول العام إلى ربيع األول، وزمن الخالف أوسع من ذلك؛ فهذه الغزوة عند ابن 

عقبة يف سنة أربع، وعند غيره يف شعبان سنة ست.
ــي: أنه��ا مختلفة الترتي��ب عندهم يف تقديم بعضها على بع��ض؛ فهذه عند ابن  *    الثان
س��عد وجماعة قبل الخندق، وعند ابن إس��حاق وآخرين بعدها، وذلك غير األول، 

خ هذه الوقائع باألشهر ال بالسنين. وأما ابن سعد فإنه ُيَؤرِّ
انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )281/2(.   )1(
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L  إليهم  خروج النيب  J
ندب رس��ول اهلل  الناس، فأس��رعوا يف الخروج، وخرج 
مع��ه ع��دد كثير من المنافقين ل��م يخرجوا يف غزوة قط مثلها، واس��تعمل 
عل��ى المدينة زيد بن حارثة ، وخرج رس��ول اهلل  من 
المدين��ة ي��وم االثنين لليلتين خلتا من ش��عبان، فلما بل��غ الحارث بن أبي 
ضرار وَمن معه مسير رسول اهلل  إليهم، خافوا خوًفا شديًدا، 

ق عنهم َمن كان معهم من العرب)1(. وتَفرَّ
***

L  هل وقع قتال يف هذه الغزوة؟  J
وصل رس��وُل اهلل  إلى الُمَريِس��يع، واخُتِلف هل دعاهم 

النبي  إلى اإلسالم قبل أن ُيباغتهم أم ال؟

وال��ذي يظه��ر أن��ه ل��م َيْدُعه��م؛ ألن الدعوة ق��د بلغته��م؛ فقد روى 
الشيخان يف صحيحيهما -واللفظ لمسلم- عن ابن عون، قال: كتبُت إلى 

نافع أسأله عن الدعاء)2( قبل القتال)3(؟

انظر: سيرة ابن هشام )317/3( - الطبقات الكبرى البن سعد )281/2(.  )1(
يف رواية اإلمام أحمد: الدعوة.  )2(

قال السندي يف شرحه للمسند )71/4(: أي: إلى اإلسالم.
قال السندي يف شرحه للمسند )71/4(: أي: واجبة قبل القتال، بحيث إنه ال يجوز لهم   )3(

أن ُيقاتلوا قبلها.
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: إنما كان ذلك أول اإلس��الم، قد أغار رس��ول اهلل  ق��ال: فكتب إل��يَّ
ون)1(، وأنعامهم ُتس��قى على   عل��ى بني الُمصَطِلق وُهم َغارُّ
الم��اء، فقت��ل مقاتَِلَتهم وس��بى َس��ْبَيهم، وأصاب يومئ��ذ ُجَوْيري��ة)2( ابنة 
ثن��ي هذا الحديث عبُد اهلل بن عم��ر ، وكان يف ذاك  الح��ارث، حدَّ

الجيش)3(.

قال اإلمام النووي: ويف هذا الحديث جواز اإلغارة على الكفار الذين 
بلغتهم الدعوة، من غير إنذار)4(.

وق��ال الحافظ يف الفتح: هي مس��ألة خالفية)5(؛ فذه��ب طائفة، منهم 

عمر بن عبد العزيز، إلى اش��تراط الدعاء إلى اإلسالم قبل القتال، وذهب 
األكثر إلى أن ذلك كان يف بدء األمر قبل انتش��ار دعوة اإلسالم، فإن ُوِجَد 
َم��ن لم تبلغ��ه الدعوة ل��م ُيقاَتل حتى ُيدع��ى. نصَّ عليه الش��افعي، وقال 
مال��ك: َمن َقُربت داره ُقوتل بغير دعوة؛ الش��تهار اإلس��الم، وَمن َبُعدت 

ون -باْلَغين المعجمة،  ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )33/12(: غ��ارُّ  )1(
وتشديد الراء- أي: غافِلون.

ًرا- بن��ت الحارث ب��ن أبي ِضرار  ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )478/5(: ُجويري��ة –مصغَّ  )2(
-بكسر المعجمة وتخفيف الراء- وكان أبوها سيد قومه، وقد أسلم بعد ذلك.

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2541( - ومس��لم يف صحيحه -   )3(
رقم الحديث )1730( - واإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )4857(.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )33/12(.  )4(
يعني: اشتراط الدعاء قبل القتال.  )5(
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داره فالدعوة أقطع للشك)1(.

وذه��ب الواق��دي واب��ن س��عد واب��ن إس��حاق إل��ى أن رس��ول اهلل 

 دعاه��م إل��ى اإلس��الم، ووق��ع القتال بي��ن الطرفي��ن؛ فقال 

الواقدي: انتهى رس��ول اهلل  إلى الُمَريسيع، وهو الماء، فنزل 

وض��رب  ُقبًَّة له من َأَدم)2(، ومعه من نس��ائه: عائش��ة، وأم س��لمة 

وا وتهيؤوا للقت��ال، وصفَّ  ، وق��د اجتمع��وا على الم��اء، وأع��دُّ

رس��ول اهلل  أصحاب��ه، ثم أمر رس��ول اهلل  عمر 

ب��ن الَخطَّ��اب ، فنادى يف الن��اس: قولوا ال إل��ه إال اهلل، تمنعوا بها 

َل َمن رمى رجٌل منهم بس��هٍم، فرمى  أنفس��كم وأموالك��م، فأَبوا، فكان أوَّ

المس��لمون س��اعة بالنَّْبل، ثم إن رس��ول اهلل  أمر أصحابه أن 

يحملوا، فحملوا حملة رجل واحد، فما أفلت منهم إنس��ان، وُقتِل عشرة 

منهم، وُأِس��َر سائرهم، وس��بى رس��ول اهلل  الرجال والنساء 

اء)4(. والذرية والنََّعم)3( والشَّ

انظر: فتح الباري )209/6(.  )1(
اأَلَدم: الِجلد. انظر: لسان العرب )96/1(.  )2(

النََّعم: اإلبل والغنم. انظر: لسان العرب )232/14(.  )3(
انظ��ر: دالئل النبوة للبيهقي )47/4 - 48( - الطبقات الكبرى البن س��عد )281/2(   )4(

- سيرة ابن هشام )318/3(.
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ق��ال اإلمام اب��ن القيم: هك��ذا قال عب��د المؤمن بن َخَلف يف س��يرته 
وغيره، وهو َوْهم؛ فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء، 

فسبى ذراريَّهم وأموالهم، كما يف الصحيح)1(.

وجم��ع بينهما الحافظ يف الفتح، فقال: يحتمل أن يكون حين اإليقاع 
به��م ثبتوا قلياًل، فلما َكُثر فيهم القتل انهزموا، بأن يكون لما دهمهم وهم 
وا، ووقع القتال بين الطائفتين، ثم بعد ذلك وقعت  على الماء ثبتوا وتصافُّ

الَغَلبة عليهم)2(.

ح رواية أهل المغازي الُمرَسلة  قلت: والعجب من ابن سعد كيف َرجَّ
على رواية البخاري ومسلم؟! فقال بعد أن ذكر رواية أهل المغازي التي 
  ث أن النبي ذكرُتها قبل قلي��ل: وكان ابن عمر  ُيحدِّ
ون، وَنَعمهم ُتسقى على الماء، فقتل مقاتَِلَتهم وَسبى  أغار عليهم وهم غارُّ

ذارريَّهم، واألول أثبُت)3(.

��َير أثبَت  وتعقب��ه الحافظ يف الفتح بقوله: والحكم بكون الذي يف السِّ
مما يف الصحيح مردود، وال سيما مع إمكان الجمع. واهلل أعلم)4(.

انظر: زاد المعاد )300/3(.  )1(
انظر: فتح الباري )196/8(.  )2(

انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )281/2(.  )3(
انظر: فتح الباري )197/8(.   )4(
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L   من ُجويرية بنت احلارث  زواج الرسول  J
تزوج رس��ول اهلل  جويرية بنت الحارث  وذلك 
بع��د أن أعتقه��ا، وقصته��ا أخرجها اإلم��ام أحمد يف مس��نده وأبو داود يف 
س��ننه بسند حس��ن عن عائش��ة ، أنها قالت: لما قس��م رسول اهلل 
 س��بايا بني الُمصَطِلق، وقعت ُجَويرية بن الحارث يف السهم 
اس  -أو البن ع��م ل��ه- وكاَتَبْته)1( على  لثاب��ت ب��ن قيس بن َش��مَّ
نفس��ها، وكان��ت امرأًة ُحل��وة ُماَلَح��ة)2( ال يراها أحد إال أخذت بنفِس��ه، 
فأتت رس��ول اهلل  تس��تعينه يف كتابتها، قالت: فواهلل ما هو إال 
أن رأيُتها على باب ُحجرتي فكرهتها، وعرفُت أنه س��يرى منها ما رأيُت، 
فدَخَل��ت علي��ه، فقالت: يا رس��ول اهلل، أنا جويرية بن��ت الحارث بن أبي 
ضرار س��يِِّد قومي، وقد أصابني من البالء ما لم َيْخَف عليك، فوقعُت يف 
اس، فكاتبُته على نفسي، فجئُتك أستعينك  الس��هم لثابت بن قيس بن َشمَّ
على كتابتي، فقال رس��ول اهلل : »فهل لِك يف خير من ذلك؟« 
 : ؟ قال رس��ول اهلل قالت: وما هو يا رس��ول اهلل

ًقا-، فإذا أداه صار  ًما -يعني مَفرَّ الكتابة: أن ُيكاتب الرجل عبده على مال ُيؤديه إليه منجَّ  )1(
ا. انظر: النهاية )129/4(. ُحرًّ

يف رواية الحاكم: َمِليحة.  )2(
قال الزرقاين يف شرحه للمواهب )425/4(: ُماَلحة: ذات بهجة وُحسن منظر.
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ُجِك«، قالت: نعم يا رس��ول اهلل، فقال رس��ول اهلل  »أقض��ي كتابَتِك وأتزوَّ
: »قد فعلُت«، قالت: وخرج الخبر إلى الناس أنَّ رس��ول اهلل 
 ت��زوج جويري��ة بنت الحارث، فقال الناس: أصهاُر رس��ول 
اهلل ، فأرَسلوا ما بأيديهم)1(، قالت: فلقد ُأعتَِق بتزويجه إيَّاها 
مئ��ُة أهل بيت من بني الُمصَطِلق! فما أعل��م امرأة كانت أعَظَم بركًة على 

قومها منها)2(.

***
L  سعي املنافقني إلثارة الفتنة  J

ْمنا أنه خرج مع رس��ول اهلل  يف ه��ذه الغزوة عدد كبير  قدَّ
من المنافقين، وعلى رأس��هم عبد اهلل بن ُأباي بن سلول رأس المنافقين، 
ول��م يكن خروجهم مع رس��ول اهلل  يف هذه الغزوة إال إلثارة 

الفتن بين المسلمين، ووقعت أحداث عظيمة بسببهم؛ منها:

)1( إثارة نعرات اجلاهلية:

روى الش��يخان يف صحيحيهما عن جابر ب��ن عبد اهلل ، قال: 

ْبي. زاد أبو داود يف سننه: من السَّ  )1(
أخرج��ه اإلم��ام أحمد يف مس��نده - رق��م الحدي��ث )26265( - وأبو داود يف س��ننه -   )2(
رق��م الحدي��ث )3931( - وأخرجه مختص��ًرا الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحديث 

.)6942(
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كن��ا مع النبي  يف غزاة)1(، فَكَس��ع)2( رجل م��ن المهاجرين)3( 
: يا  رج��اًل من األنصار)4(، فقال األنصاري: ي��ا َلألنصاِر، وقال المهاجريُّ
َللمهاجريَن، فس��مع ذلك رس��ول اهلل ، فقال: »ما باُل دعوى 
الجاهلية؟!«)5(، قالوا: يا رسول اهلل، َكَسع رجل من المهاجرين رجاًل من 

األنصار، فقال رسول اهلل : »دُعوها؛ فإنها منتنة«)6(.

زاد اإلمام مس��لم يف صحيحه يف رواية أخرى: لَِينُصرِ الرجل أخاه ظالًما 
أو مظلوًما؛ إن كان ظالًما فلينَْهه، فإنَّه له نصٌر، وإن كان مظلوًما فْلَينُصْره)7(.

يف رواية أحمد والترمذي: غزوة بني المصطلق.  )1(
جل. ُبر باليد أو بالرِّ قال الحافظ يف الفتح )644/9(: الَكْسُع: ضرب الدُّ  )2(

س��ماه ابن إس��حاق يف الس��يرة )318/3(: هو َجْهجاه بن س��عيد، وكان أجيًرا لعمر بن   )3(
الخطاب  يقود له فرَسه.

سماه ابن إسحاق يف السيرة )318/3(: هو سنان بن َوْبرة الجهني.  )4(
قال اإلمام ابن القيم يف مدارج السالكين )131/3(: هذا، وهما اسمان شريفان، سماهم   )5(
اهلل بهما يف كتابه، فنهاهم عن ذلك، وأرش��دهم إلى أن يتداَعوا بالمس��لمين والمؤمنين 
ق��ة؛ كالفالنيَّة والفالنيَّة، فاهلل  عب��اد اهلل، وهي الدع��وى الجامعة، بخالف الدعوى المَفرِّ

المستعان.
النَّْتن: الرائحة الكريهة، ومعنى الحديث: أن الدعوة بدعوى الجاهلية مذمومة يف الشرع مجتنَبة   )6(

مكروهة، كما ُيجتنَب الشيء النَّتِن. انظر: لسان العرب )36/14( - النهاية )12/5(.
والحدي��ث أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4905( - ومس��لم يف 
صحيح��ه - رق��م الحديث )2584( )63( - واإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث 

)15223( - والترمذي يف جامعه - رقم الحديث )3602(.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2584( )62(.  )7(
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موقف ابن سلول من ذلك �

فلم��ا بلغ عبَد اهلل بن ُأبي ابن س��لول ذلك َغِضب، وق��ال قواًل منَكًرا؛ 
فقد روى ابن إس��حاق يف الس��يرة عن ش��يوخه، قالوا: فغضب عبد اهلل بن 
ُأبي ابن س��لول، وعنده رهط من قومه فيه��م: زيد بن أرقم ، غالم 
نا  َحَدث، فقال: أَوَقد فعلوها، قد ناَفرونا)1( وكاَثرونا يف بالِدنا، واهلل ما َأُعدُّ
ن كلبك يأكل��ك، أما واهلل لئن  وجالبي��َب قري��ش إال كما قال األول: َس��مِّ
، ثم أقبل على َمن حضره من  رجْعنا إلى المدينة لُيخرَِجنَّ األعزُّ منها األَذلَّ
قومه، فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموه بالدكم، وقاسمتموهم 
لوا إلى غير داركم)2(. أموالكم، أما واهلل لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم، لتحوَّ

وروى اإلمام البخاري ومس��لم والترم��ذي -واللفظ للترمذي- عن 
جابر بن عبد اهلل ، قال: فس��مع ذلك عبُد اهلل بن ُأبي ابن س��لول، 
فق��ال: أوَقد فعلوها؟)3( واهلل لئن رجْعن��ا إلى المدينة لُيخرَجنَّ األعزُّ منها 
، فقال عمر : يا رسول اهلل، دعني أضرْب ُعنَُق هذا المنافق)4(،  األَذلَّ

نافره: غلبه. انظر: النهاية )80/5(.    )1(
انظر: سيرة ابن هشام )318/3 - 319(.  )2(

يف رواية البخاري: فعلوها؟  )3(
قال الحافظ يف الفتح )645/9(: هو استفهام بحذف األداة: أي: َأَفَعلوها؟ أي: األََثرة، 

أي: َشرِْكناهم فيما نحن فيه، فأرادوا االستبداد به علينا.
يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3518(: الخبيث.  )4(
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ث الن��اُس أن محمًدا يقتل  فقال رس��ول اهلل : دْع��ه، ال يتَحدَّ
أصحابه)1(.

***
L  2( ُيرب باخلرب(

 زيد بن أرقم  J
ا س��مع زيد بن أرقم  ذلك من هذا المنافق، ذهب وأخبر  فلمَّ
��ه)3( بذل��ك؛ فقد روى اإلم��ام البخاري يف صحيحه ع��ن زيد بن أرقم  عمَّ
، قال: كنُت يف غزوة)4(، فسمعُت عبد اهلل بن ُأي، يقول: ال ُتنفقوا 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4905( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )2584( )63( - والترمذي يف جامعه - رقم الحديث )3602(.

ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )478/1(: زيد ب��ن أرقم األنصاري   )2(
الخزرج��ي الصحاب��ي ، غ��زا مع رس��ول اهلل  س��بع عش��رة غزوة، 
اس��تصغره يوم ُأُح��د، وكان يتيًما يف حجر عبد اهلل بن رواحة، وس��ار معه يف غزوة ُمؤتة، 
وله مناقب، منها: ما روينا يف صحيحي البخاري ومسلم يف قصة إخباره بقول المنافقين.
يف رواية الطحاوي يف ش��رح مش��كل اآلثار - رقم الحديث )5885( بس��ند حسن، قال   )3(

زيد : فأتيت سعد بن عبادة، فأخبرته، فأتى النبيَّ  فذكر ذلك له.
قال الحافظ يف الفتح )639/9(: وليس س��عد بن عبادة  عمه حقيقة، وإنما هو 
س��يد قومه الخزرج، وعم زيد بن أرقم الحقيقي ثاب��ت بن قيس، له صحبة، وعمه زوج 

أمه عبد اهلل بن رواحة  خزرجي أيًضا.
يف رواية اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )3601(: غزوة تبوك.  )4(

قال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره )127/8(: قوله: غزوة تبوك، فيه نظر، بل ليس بجيد؛ 
 ف��إن عب��د اهلل بن أبي بن س��لول ل��م يكن ممن خرج يف غ��زوة تبوك، بل رج��ع بطائفة =
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وا ِم��ن حوله، ولو رجعن��ا من عنده  عل��ى َم��ن عنَد رس��ول اهلل حتى ينفضُّ
، فذكرُت ذلك لعمي أو لُعَمَر)1(، فذكره للنبي  لُيخرَِج��نَّ األعزُّ منها األَذلَّ
ثُته، فأرسل رسول اهلل  إلى عبد اهلل   فدعاين فحدَّ

.)2(
 بني رسول اهلل بن ُأبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذَّ

ويف لف��ظ آخر يف الصحيحين، قال زيد : فأرس��ل إلى عبداهلل 
ب��ن ُأب��يٍّ فس��أله، فاجته��د يمينَه م��ا فعل، وق��ال: َك��َذَب َزيٌد رس��وَل اهلل 

.)3(


��َير أن ذل��ك كان يف غزوة  = م��ن الجيش، وإنما المش��هور عند أصحاب المغازي والسِّ
الُمَريسيع، وهي غزوة بني الُمصَطِلق.

وقال الحافظ يف الفتح )638/9(: والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق.
ويف صحي��ح البخ��اري - رق��م الحدي��ث )4905( م��ن حدي��ث جاب��ر  -يف 
نف��س القصة- ق��ال: وكانت األنصار أكثر م��ن المهاجرين حين قدم��وا المدينة، ثم إن 

المهاجرين َكُثروا بعُد.
م القصة، وُيوضح َوْهم َمن قال: إنها  قال الحافظ يف الفتح )645/9(: هذا مما يؤيد تقدُّ
ا، وقد انضافت إليهم ُمس��ِلمُة الفتِح  كانت بتبوك؛ ألن المهاجرين حينئذ كانوا كثيًرا جدًّ

يف غزوة تبوك؛ فكانوا حينئذ أكثر من األنصار. واهلل أعلم.
ي، بال  قال الحافظ يف الفتح )639/9(: كذا بالش��ك، ويف س��ائر الرواي��ات اآلتية: لَعمِّ  )1(

. شكٍّ
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )4900( - والترمذي يف جامعه - رقم   )2(

الحديث )3599(.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4903( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )2772(. 
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ويف رواية الطحاوي يف ش��رح مش��كل اآلثار بس��ند حس��ن، قال زيد 
 ، إل��ى س��عد بن عب��ادة  فنظ��ر رس��ول اهلل :
فقال سعد: يا رس��ول اهلل، إنما أخَبَرنيه الغالُم، لزيِد بن أرقم، فجاء سعد 
َثني، فانتهرين عب��د اهلل بي ُأبي،  فأخ��ذ بي��دي، فانطلق بي، فقال: ه��ذا حدَّ
فأجَهْش��ُت)1( إلى رس��ول اهلل ، فبكيُت، فقلُت: والذي أنزل 

َة، لقد قال)2(. عليك النُبوَّ

، وقال لي عمي: ما  قال زيد : فأصابني َهمٌّ لم ُيِصْبني مثُله قطُّ
بك رسول اهلل  وَمَقَتك)3(؟. أردَت إلى أن كذَّ

***
L   تصديق الوحي لزيد بن أرقم  J

  فبينما أنا أسير مع رسول اهلل : قال زيد بن أرقم
، إذ أتاين رس��وُل اهلل  فَعَرَك)5(  ق��د خَفْقُت)4( برأس��ي من الَهمِّ

الَجْهش: أن يفزع اإلنسان إلى اإلنسان ويلجأ إليه، وهو مع ذلك يريد البكاء، كما يفزع   )1(
الصبي إلى أمه وأبيه. انظر: النهاية )310/1(.

أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار - رقم الحديث )5885(.  )2(
المقت: أشد الُبغض. انظر: النهاية )295/4(.  )3(

والخبر أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4900( )4904(.
ُيقال: خفق فالًنا خفقة: إذا نام نومة خفيفة. انظر: لسان العرب )157/4(.  )4(

َعَرك: َدَلك. انظر: لسان العرب )168/9(.  )5(
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ين أنَّ لي بها الُخْلَد يف الدنيا! ثم إن  ُأذين وَضِحك يف وجهي، فما كان َيُس��رُّ
أبا بكر لحقني، فقال: ما قال لك رسوُل اهلل ؟

قلت: ما قال لي ش��يًئا، إال أنه ع��رك ُأذين، وَضِحك يف وجهي، فقال: 
أبِش��ْر، ث��م لحقني عم��ر ، فقل��ُت له مث��َل قولي ألبي بك��ر، فلما 

أصبحنا، قرأ رسول اهلل  سورَة المنافقين)1(.

وروى اإلم��ام البخاري واإلمام أحمد -واللفظ ألحمد- عن زيد بن 
 - قال: فأرسل إليَّ نبي اهلل -أو أتيُت رسول اهلل ، أرقم
َقك، ق��ال: فنزلت هذه اآلية:  فق��ال: إن اهلل  قد أنزل ُع��ذَرك، وَصدَّ
)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ()2(، حتى بلغ: 

)ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( )3(.

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس ، قال: قال رسول 
اهلل : هذا الذي أوىف اهللُ له بُأُذنِه)4(. 

قال الحافظ يف الفتح: أي: أظهر ِصدَقه فيما أعَلَم به، والمعنى: أوىف ِصْدَقه)5(.

أخ��رج ذل��ك اإلمام الترمذي يف جامع��ه - رقم الحديث )3600( وق��ال الترمذي: هذا   )1(
حديث حسن صحيح.

سورة المنافقون - آية )7(.  )2(
س��ورة المنافق��ون - آي��ة )8( - والخبرأخرج��ه البخاري يف صحيح��ه - رقم الحديث   )3(
)4902( )4904( - واإلمام أحمد  يف مسنده - رقم الحديث )19285( )19295(.

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4906(.  )4(
انظر: فتح الباري )647/9(.   )5(
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L  قصة اإلفك  J
ويف ه��ذه الغزوة وقعت قصة اإلف��ك الذي افتراه ابن س��لول -قبَّحه 
اهلل- وَمن معه من المنافقين، يف أم المؤمنين الطاهرة عائشة بنت أبي بكر 
يق ، وأنزل اهلل  عش��ر آيات من س��ورة النور يف ذلك؛  دِّ الصِّ

قال تعال��ى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ()1( 

إلى آخر اآليات.

ق��ال اإلمام القرطبي: وس��بب نزول ه��ذه اآليات م��ا رواه األئمة من 
حديث اإلفك الطويل يف قصة عائشة رضوان اهلل عليها، وهو خبر صحيح 

مشهور، أغنى اشتهاره عن ِذْكره)2(.

وق��ال الحافظ اب��ن كثير: هذه العش��ر اآليات)3( كلها نزلت يف ش��أن 
عائش��ة أم المؤمني��ن ، حي��ن رماه��ا أه��ل اإلف��ك والبهت��ان من 
المنافقي��ن بما قالوه م��ن الكذب الَبْحت والِفرية، الت��ي غار اهلل تعالى لها 
ولنبيه صلوات اهلل وس��المه عليه، فأنزل اهلل  براءتها؛ صيانة لِعرض 

الرس��ول عليه أفضل الصالة والس��الم، فق��ال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

سورة النور - آية رقم )11(.  )1(
انظر: تفسير القرطبي )161/15(.  )2(

من سورة النور - اآليات )11 - 22(.  )3(
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پ(، أي: جماعة منكم، يعني: ما هو واحد وال اثنان بل جماعة، فكان 
م يف هذه اللعنة عبد اهلل بن ُأبي ابن س��لول رأس المنافقين؛ فإنه كان  المَقدَّ
يجمعه ويستوش��يه، حتى دخل ذلك يف أذهان بعض المسلمين، فتكلَّموا 
زه آخرون منهم، وبق��ي األمر كذلك قريًبا من ش��هر، حتى نزل  ب��ه، وَجوَّ

القرآن، وسياق ذلك يف األحاديث الصحيحة)1(.

***
L  قدوم الُعَرِنيِّني  J

َق��ِدَم عل��ى رس��ول اهلل  يف المدين��ة ره��ط من ُع��ْكل)2( 
وُعَرين��ة)3(، وذل��ك يف ش��وال من الس��نة السادس��ة للهج��رة)4(، فأظهروا 
اإلسالم، وبايعوا رس��ول اهلل ، فاجَتَوُوا المدينة)5(، وسقمت 

أجسامهم، فَعُظمت بطونهم، وانتهشت)6( أعضاؤهم)7(.

انظر: تفسير ابن كثير )19/6(.  )1(
قال الحافظ يف الفتح )449/1(: ُعْكل -بضم العين، وإس��كان الكاف-: قبيلة من َتيِم   )2(

باِب. الرِّ
ًرا-: حيٌّ من قبيلة َبجيلة. قال الحافظ يف الفتح )449/1(: ُعَرْينة -بضم العين، ُمَصغَّ  )3(

هذا تاريخ قدومهم عند ابن سعد يف طبقاته )296/2( - وذكر ابن إسحاق أن قدومهم   )4(
كان بعد غزوة ذي َقَرد، وكانت عنده يف جمادى اآلخرة سنة ست من الهجرة.

أي: أصابه��م الج��وى، وهو الم��رض وداء الج��وف إذا تطاول، وذلك إذا ل��م يوافقهم   )5(
هواؤها. انظر: النهاية )307/1(.

انتهشت: َهزلت. انظر: النهاية )120/5(.  )6(
أخرج ذلك اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14086( وإسناده صحيح.  )7(
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وا من  قال الحاف��ظ يف الفتح: والظاهر أنهم َقِدموا ِس��قاًما، فلما صحُّ
الس��قم كرهوا اإلقام��ة بالمدينة لَوخِمها، فأما الس��قم الذي كان بهم فهو 
الهزال الش��ديد والَجهد من الجوع، فعن��د أبي َعوانة من رواية غيالن عن 
أن��س : كان به��م هزال ش��ديد، وعنده م��ن رواية ابن س��عد عنه: 

ة ألوانهم )1(. ُمْصَفرَّ

روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن أنس ، قال: إن ناًس��ا 
م��ن ُع��ْكٍل وُعَرين��ة قدم��وا المدينة عل��ى النب��ي ، وتكلموا 
باإلس��الم )2(، فقالوا: يا نبي اهلل إن��ا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف)3(، 
واس��توخموا)4( المدينة، فأمر لهم رسول اهلل  بَذْوٍد)5( وراٍع، 
وأمره��م أن يخرجوا فيه فيش��ربوا م��ن ألبانه��ا وأبواله��ا، فانطلقوا حتى 

انظر: فتح الباري )450/1(.  )1(
يف رواي��ة أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )6899(- ومس��لم يف صحيحه -   )2(

رقم الحديث )1671( )10(: فبايعوه على اإلسالم.
ويف رواية أخرى يف صحيح مسلم: رقم الحديث )1671( )13(: فأسلموا وبايعوه.

قال اإلمام ابن األثير يف جامع األصول )490/3(: أراد: أننا أهل ماش��ية وبادية، ولس��نا   )3(
من أهل المدن والَحَضر، وإنما عيُشنا من اللََّبن.

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )129/11(: أي: لم توافقهم، وكرهوها   )4(
لسقم أصابهم، وهو مشتقٌّ من الجوى، وهو داء يف الجوف.

ْوُد : بفتح المعجمة وسكون الواو. قال الحافظ يف الفتح )66/4(: الذَّ  )5(
وُد من اإلبل: من الثالثة إلى العشرة. وقال ابن األثير يف جامع األصول )491/3(: الذَّ
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ة)1( كف��روا بعد إس��المهم، وقتلوا راع��َي)2( النبي  إذا كان��وا ناحي��ة الَح��رَّ
ْوَد، فبلغ النبيَّ ، فبعث الطََّلَب يف   واس��تاقوا الذَّ
آثاِرهم)3(، فأمر بهم فَس��َمروا )4( أعُينَهم وَقَطعوا أيديهم، وُترِكوا يف ناحية 

ة: هي أرض ذات حجارة ُسود معروفة بالمدينة. قال الحافظ يف الفتح )453/1(: الَحرَّ  )1(
اس��م راع��ي النبي  المقت��ول: َيس��ار، كما يف رواية ابن إس��حاق يف الس��يرة   )2(

.)297/4(
ق��ال الحاف��ظ يف الفتح )452/1(: ولم تختلف روايات البخ��اري يف أن المقتول راعي 
النبي  ويف ذكره باإلفراد، وكذا لمس��لم، لكن عنده من رواية عبد العزيز بن 
عاة فقتلوهم، بصيغة الجمع، ونحوه البن حبان من  صهي��ب عن أنس: ثم مالوا على الرُّ
رواية يحيى بن س��عيد عن أن��س، فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رع��اة، فُقتَِل بعضهم 
مع راعي اللقاح، فاقتصر بعض الرواة على راعي النبي ، وذكر بعضهم معه 
غي��ره، ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعن��ى، فتجوز يف اإلتيان بصيغة الجمع، 
وهذا أرجح؛ ألن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غيَر يساٍر، واهلل أعلم.
 : يف رواي��ة أخرى يف صحيح مس��لم - رقم الحدي��ث )1671( )13( قال أنس  )3(
وعنده -يعني الرس��ول - شباب من األنصار قريب من عشرين، فأرسلهم، 

وبعث معهم قائًفا يقتصُّ أثرهم.
��ر علي��ه ُكْرز ب��ن جابر الفه��ري ، كذا ذكره ابن إس��حاق يف الس��يرة  قل��ت: وَأمَّ

)297/4( واألكثرون.
قال الحافظ يف الفتح )452/1(: ُكْرز: هو بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي.

وقال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )130/11(: القائف هو الذي يتتبَّع اآلثار 
وغيرها.

قال الحافظ يف الفتح )453/1(: فَسَمروا: بتخفيف الميم.  )4(
َرت.  ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )233(: وُسمِّ

رت: بتشديد الميم، ولم تختلف روايات البخاري  قال الحافظ يف الفتح )452/1(: ُسمِّ
=  يف أنه بالراء.        
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ِة، حتى ماتوا على حالِهم)1(. الَحرَّ

ويف لفظ آخر يف الصحيحين عن أنس ، قال: فخرجوا فَشرِبوا 
��وا، فقتلوا الراعَي وأْط��َردوا)2( اإلبَِل)3(، فبلغ  م��ن أبوالها وألبانها، فصحُّ
ذلك رس��وَل اهلل ، فبعث يف آثاره��م، فُأدِركوا، فجيء بهم، 
فأم��ر به��م فُقطَِعت أيديه��م وأرجله��م، وَس��َمَر أعُينَهم، ثم ُنبِ��ُذوا)4( يف 

الشمس حتى ماتوا)5(.

وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن أنس ، قال: إنما َس��َمَل 
عاِء)6(. النبي  أعين أولئك؛ ألنهم َسَمُلوا أعُيَن الرِّ

= ويف صحيح مسلم - رقم الحديث )1671( )9(: وَسَمَل أعُينَهم.
ق��ال اب��ن األثير يف جامع األص��ول )491/3(: َس��َمر العين: هو أن ُتحمى لها مس��امير 

الحديد وُتكحل ليذهب بصُرها، وُسِمَلت عينُه: إذا ُفِقَئت بحديدٍة ُمْحماة.
ويف لفظ آخر يف صحيح البخاري -رقم الحديث )3018(- قال أنس : ثم أمر 

بمسامير فُأحِمَيت فَكَحَلهم بها.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4192(.  )1(

َردوا: أي ساقوا. واطَّ  )2(
يف رواية اإلمام البخاري: النََّعم.  )3(

والنََّعم -بفتح النون المشددة والعين-: هي اإلبل. انظر: لسان العرب )212/14(.
ُنبُِذوا: ُطرِحوا. انظر: لسان العرب )17/14(.  )4(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )6899( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(
الحديث )1671( )10(.

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1671( )14(.  )6(
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قال أبو ِقالبة: فهؤالء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا 
اهلل ورسوله)1(.

وقال الحافظ ابن كثير: فكان ما ُفِعَل بهم ِقصاًصا، واهلل أعلم)2(.

وروى أب��و داود يف س��ننه والطحاوي يف ش��رح مش��كل اآلثار بس��ند 
صحي��ح عن أنس ، قال: فأن��زل اهلل  يف ذلك: )چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( )3(.

قال اإلمام القرطبي: اختلف الناس يف س��بب نزول هذه اآلية؛ فالذي 
عليه الجمهور أنها نزلت يف الُعَرنيِّين)4(.

وق��ال الحافظ ابن كثير: والصحيح أن هذه اآلية عامة يف الُمش��ركين 
فات)5(. وغيرهم ممن ارتكب هذه الصِّ

***

أخرج ذلك عنه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )233(.  )1(
انظر: تفسير ابن كثير )97/3(.  )2(

سورة المائدة - آية )33( - والخبر أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )4366(-  )3( 
والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار - رقم الحديث )1810(.

انظر: تفسير القرطبي )431/7(.  )4(
انظر: تفسير ابن كثير )95/3(.    )5(
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L  من فوائد قصة الُعَرنيِّني  J
قال اإلمام ابن القيم: وفيها من الفقه:

جواز شرب أبوال اإلبل.- 1

طهارة بول مأكول اللحم.- 2

الجمع للمحارب -إذا أخ��ذ المال وَقَتل- بين قطع يده ورجله، - 3
وَقْتِله، وأن ُيفَعل بالجاين كما َفَعل؛ فإنهم لما َسَملوا عين الراعي 
َسَمَل أعينهم، وقد ظهر بهذا أن القصة ُمحَكمة ليست منسوخة، 
 وإن كان��ت قب��ل أن تن��زل الح��دود؛ فالح��دود نزل��ت بتقريرها 

ال بإبطالها، واهلل أعلم)1(.

***

انظر: زاد المعاد )337/3(.   )1(
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L  )1(غزوة احُلَديبَية  J
ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )144/3(: الُحَديبَي��ة: بضم الحاء،   )1(
وفت��ح ال��دال، وتخفيف الياء، ك��ذا قاله الش��افعي ، وأهل اللغ��ة، وبعض أهل 

ثين بتشديد الياء، وهما وجهان مشهوران. الحديث، وقال أكثر المحدِّ

وقال ابن األثير يف النهاية )337/1(: الُحديبَية هي بئر، ثم ُعرَِف المكان كله بذلك.
*    قلت: واخُتِلَف يف تسمية هذه الحادثة، على النحو التالي:

ب له��ا اإلم��ام البخاري يف صحيح��ه - وعنون له��ا الحافظ ابن كثي��ر يف البداية  *    َب��وَّ
والنهاية )552/4( - والفصول يف سيرة الرسول - ص )186(: غزوة الحديبية.

*    وعنون لها ابن إسحاق يف السيرة )336/3( بقوله: أمر الحديبية.
*    وعنون لها اإلمام ابن جرير الطبري يف تاريخه )115/2( - واإلمام ابن القيم يف زاد 

المعاد )338/3( بقولهما: قصة الحديبية.
*    وعنون لها الحافظ ابن عبد البر يف الدرر يف اختصار المغازي والسير - ص )204(، 

واإلمام البيهقي يف دالئل النبوة )90/4( بقولهما: ُعمرة الحديبية.
*    ق��ال الش��يخ حافظ الحكم��ي يف كتابه مرويات غزوة الُحديبي��ة - ص )14 - 15(: 
بعد دراسة وتأمل لتلك العناوين رأيُت أن العنوان المناسب لهذه الحادثة هو: غزوة 

الحديبية؛ وذلك لألمور التالية:
ثين. َير والمحدِّ أواًل: أنه موافق الصطالح أهل السِّ

��َير  ثين وأهل السِّ ق��ال الزرق��اين يف ش��رح المواه��ب )220/2(: ج��رت ع��ادة المَحدِّ
وا كل عس��كر حضره النبي  بنفس��ه الكريمة  واصطالحاته��م غالًبا أن ُيس��مُّ

غزوة، وما لم يحضره بل أرسل بعًضا من أصحابه إلى العدو، َسرِيًة أو بعًثا.
ا يف ش��عور  ــا: ما يحمله لفظ: غزوة من إيماءات عميقة ُتعطي الحادثة اعتباًرا خاصًّ ثانًي
 المس��لم، وال توجد يف لفظ: قصة وأمر ذلك؛ ألن لفظ غزوة أصبح مالزًما لش��خص =
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وقعت غ��زوة الُحديبَي��ة يف ذي القعدة من الس��نة السادس��ة للهجرة، 
باإلجماع.

روى اإلم��ام البيهق��ي يف دالئل النبوة عن ناف��ع مولى عبد اهلل بن عمر 
  قال: كانت الُحديبَية س��نة س��ت بعد َمْق��َدم النبي ،

المدينة، يف ذي الَقعدة )1(.

هري وقتادة،  قال اإلم��ام البيهقي: هذا هو الصحيح، وإليه ذه��ب الزُّ
وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وغيرهم)2(.

وقال الحافظ ابن كثير: غزوة الُحديبية كانت يف ذي القعدة سنة ِستٍّ 
بال خالف )3(.

***

= رس��ول اهلل ، فما تكاد ترى أو تس��مع هذه اللفظة حتى يسرح بك الخيال 
م��ن وراء تلك األجي��ال المتعاقبة؛ لت��رى تحركات رس��ول اهلل  وأصحابه 

األبرار ُيزلزلون الطغاة وأتباعهم.
ثالًثا: شمول هذا العنوان لجميع تحركات الرسول  يف هذه الحادثة، ابتداء 

لح إلى رجوعه للمدينة. من إحرامه بالعمرة ومروًرا بالبيعة والصُّ
ونها غزوة. رابًعا: ورود عدة أحاديث ُتصرح بأن الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا يسمُّ

انظر: دالئل النبوة للبيهقي )91/4(.  )1(

انظر: دالئل النبوة للبيهقي )91/4(.  )2(
انظر: البداية والنهاية )552/4(.   )3(
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L  سبب هذه الغزوة  J
كان رس��ول اهلل  ق��د ُأِرَي يف المنام)1( أن��ه دخل مكة هو 
رين، فأخب��ر أصحابه بذلك  قين رؤوَس��هم وُمقصِّ وأصحاب��ه آمني��ن محلِّ
ة للعمرة،  وهو بالمدينة، ففرح الصحابة بذلك، ودعاهم للخروج إلى مكَّ

وذكر اهلل سبحانه هذه الرؤيا يف كتابه الكريم، فقال تعالى: )ۓ ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

وئ وئ()2(.

دة  ق��ال الحاف��ظ ابن كثير: قول��ه تعالى: )ۉ ۉ(: ح��ال مؤكِّ
يف المعن��ى، فأثب��ت لهم األمن ح��ال الدخول، ونفى عنه��م الخوف حال 
اس��تقرارهم يف البل��د، ال يخافون من أحد، وه��ذا كان يف ُعمرة القضاء يف 
ذي القعدة سنة سبع؛ فإن النبي  لما رجع من الُحديبية يف ذي 
القع��دة رجع إلى المدينة، فأقام بها ذا الحجة والمحرم.. فلما كان يف ذي 

ُرؤي��ا األنبي��اء وحٌي؛ فقد روى الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحديث )3655( بس��ند   )1(
حسن عن ابن عباس ، قال: ُرؤيا األنبياء وحي.

وقال اإلمام ابن القيم يف مدارج السالكين )83/1(: ورؤيا األنبياء عليهم السالم وحي؛ 
فإنها معصومة من الش��يطان، وهذا باتفاق األمة؛ ولهذا أقدم الخليل  على ذبح 

إسماعيل بالرؤيا. 
سورة الفتح - آية )27(.  )2(
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القعدة يف س��نة سبع خرج إلى مكة معتمًرا هو وأهل الُحديبية، فأحرم من 
ذي الُحَليفة، وساق معه الَهْدَي)1(.

***
 L   عدد الذين خرجوا مع النيب  J

خ��رج رس��ول اهلل  م��ن المدينة ي��وم االثنين ه��الَل ذي 
القعدة سنة ستٍّ للهجرة، ومعه زوجته أم سلمة ، وخرج معه من 
المهاجرين واألنصار ألف وأربعمائة، يف قول األكثر؛ فقد روى الشيخان 
يف صحيحيهم��ا عن جابر بن عبد اهلل ، قال: كنا يوم الُحديبَية ألًفا 

وأربعمائة)2(.

انظر: تفسير ابن كثير )356/7(.   )1(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4840( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )1856( )67(.
*    ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3576( )4152( - ومسلم 
يف صحيحه - رقم الحديث )1856( )72( )73( عن جابر ، قال: كنا ألًفا 

وخمسمائة.
*    ويف رواي��ة أخ��رى يف صحي��ح البخ��اري - رق��م الحدي��ث )4155( - ومس��لم يف 
صحيح��ه - رق��م الحديث )1857( ع��ن عبد اهلل بن أب��ي أوىف ، قال: كان 

أصحاب الشجرة ألًفا وثالثمائة.
اظ الرواة، قالوا: كانوا  *    قال اإلمام البيهقي يف دالئل النبوة )240/4(: األكثر من حفَّ

ألًفا وأربعمائة.
 *    وق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )145/3(: وأكثر الروايات =
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L  من امليقات  إحرام النيب  J
ولم ُيخِرج رس��ول اهلل  معه السالَح، إال سالَح المسافر، 
وهي الس��يوف يف الُقُرب)1(، وس��اق معه الَهدي)2( س��بعين َبَدن��ًة)3(، فيها 
ٌة)4( من فِضة؛ ليغيظ بذلك  جمل ألبي جهل -قبحه اهلل- يف رأسه أو أنفه ُبرَّ
المشركين، وبعثها مع ناجية بن ُجندب الخزاعي األسلمي ، فلما 

= أن أهل الُحديبية كانوا ألًفا وأربعمائة رضي اهلل تعالى عنهم.
*    وق��ال اإلم��ام ابن القيم يف زاد المع��اد )339/3(: والقلب إلى هذا أميل -يعني ألًفا 
وأربعمائة-، وهو قول البراء بن عازب، وَمعِقل بن يس��ار، وس��لمة بن األكوع، يف 

أصح الروايتين عنه.
*    قلُت: وقع َوْهم يف مسند اإلمام أحمد - رقم الحديث )18910( - والسيرة النبوية 
البن إسحاق )337/3( بس��ند حسن عن الِمْسَور بن َمْخَرمة، ومروان بن الحكم، 

قاال: وكان الناس سبعمائة رجل.
*    ق��ال اإلم��ام اب��ن حزم يف جوام��ع الس��يرة - ص )123(: وه��ذا َوْهم ش��ديٌد البتَة، 

والصحيح بال شك بين األلف والثالثمائة إلى األلف وخمسمائة.
*    وقال الحافظ ابن كثير يف تفسيره )331/7(: كذا قال ابن إسحاق، وهو معدود من 

أوهامه؛ فإن المحفوظ يف الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة.
الُقُرب -بضم القاف-: جمع ِقراب، بكسر القاف: هو ِغْمد السيف. انظر: لسان العرب   )1(

 .)86/11(
الَهْدي: هو ما ُيهدى إلى البيت الحرام من النََّعم لُتنَحر. انظر: النهاية )220/5(.  )2(

َيت بدن��ة؛ لِعَظِمها  الَبَدن��ة: تقع عل��ى الجمل والناقة والبقرة، وهي باإلبل أش��به، وُس��مِّ  )3(
وِسَمنِها. انظر: النهاية )108/1(.

ة: حلقة ُتجَعل يف لحم األنف، وربما كانت يف َشْعرِه. انظر: النهاية )122/1(. الُبرَّ  )4(
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وصل رس��ول اهلل  إلى ميقات ذي الُحليفة)1( َقلَّد َهْدَيه)2(، ثم 
أشَعَره)3(، وأحرم بالُعمرة.

روى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن الِمْس��َور ب��ن َمْخَرمة ومروان، 
ق��اال: خرج النب��ي  زم��ن الُحديبَي��ة يف بضع عش��رة مائة من 
��د النب��يُّ  الَهْدَي  أصحاب��ه حت��ى إذا كان��وا ب��ذي الُحليفة َقلَّ

وأشعره، وأحرم بالُعمرة)4(.

وروى اإلمام أحمد يف مسنده وأبو داود والحاكم بسند حسن عن ابن 
عباس ، قال: إن رسول اهلل  قد كان أهدى َجَمَل أبي 
ة، عام الُحديبيِة  ة ِمن فِضَّ جهل، الذي كان اس��ُتِلَب يوم بدر، يف رأسه)5( ُبرَّ

يف َهْديِه؛ لَيِغيَظ بذلك المشركين)6(.

ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )203/3(: ذو الُحَليفة: ميقات أهل   )1(
المدينة -زادها اهلل ش��رًفا-، بضم الحاء المهملة، وفتح الالم، وإسكان الياء، وهي على 

نحو ستة أميال من المدينة.
تقليد الَهدي: أن ُيجَعَل يف عنقها ِشعار ُيعَلُم به أنها َهْدٌي. انظر: لسان العرب )276/11(.  )2(
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )185/8(: اإلش��عار يف الَه��دي هو أن   )3(
َم  يجرحها يف صفحة َسنامها الُيمنى بحربة أو سكين أو حديدة، أو نحوها، ثم َيسُلت الدَّ

عنها، ويجعل ذلك لها عالمًة ُتعرف بها أنها َهْدٌي.
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1694( )1695(.  )4(

يف رواية أخرى يف المسند - رقم الحديث )2466(: أنفه.  )5(
أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رق��م الحديث )2362( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )6(

الحديث )1749( - والحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )1733(.



444 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

وبعث رس��وُل اهلل  بين يديه ُبْس��َر)1( بن سفيان الُخزاعي 
عينًا)2( له إلى قريش؛ ليأتَيه بخبرهم)3(.

***
L  جوع قريش تتصدى للمسلمني  J

س��ار رس��ول اهلل  حت��ى إذا بل��غ َغدي��ر األش��طاط أت��اه 
عيُن��ه الخزاعي، فقال: إن قريًش��ا جمع��وا لك جموًعا، وق��د جمعوا لك 

األحابيش)4(، وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت ومانِعوك)5(.

ويف رواية اإلمام أحمد يف مس��نده بسند حسن عن الِمْسَور بن َمْخَرمة 
وم��روان بن الحكم، قاال: حتى إذا كان بُعس��فان)6( لقيه ُبس��ر بن س��فيان 
الكعبي ، فقال: يا رس��ول اهلل، هذه قريش قد َس��ِمَعت بمس��يرك، 

قال الحافظ يف الفتح )680/5(: ُبْسر: بضم الباء، وسكون السين، على الصحيح.  )1(
العين: الجاسوس. انظر: النهاية )299/3(.  )2(

أخرج ذلك اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4178( )4179(، ولم يقع يف   )3(
اه ابن إسحاق يف السيرة )337/3(. صحيح البخاري تسمية الجاسوس، وَسمَّ

وا بذلك، والتحب��ش: التجمع. انظر:  األحابي��ش: هم أحياء انضم��وا إلى بعض، َفُس��مُّ  )4(
النهاية )319/1(.

أخ��رج ذلك إلى ه��ذا القدر: اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )4178(   )5(
)4179( - واإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18928(.

ُعْسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. انظر: النهاية )214/3(.   )6(
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فخرجت معها الُعوُذ المطافيُل)1( قد لبس��وا جل��ود النمور، يعاهدون اهلل 
أن ال تدخله��ا عليه��م َعن��وًة)2( أبًدا، وه��ذا خالد بن الولي��د يف خيِلهم قد 
موه��ا إل��ى ُكراع الغمي��م)3(، فق��ال رس��ول اهلل : »يا ويَح  قدَّ
وا بيني وبين س��ائر الناس،  قريش! لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو َخلَّ
فإن أصابوين كان الذي أرادوا، وإن أظهرين اهلل عليهم دخلوا يف اإلس��الم 
ة، فماذا تظن قريش؟! واهلل  وه��م وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم ُق��وَّ
إين ال أزال أجاهده��م على الذي بعثني اهلل له حتى ُيظِهَره اهلُل له، أو تنَفِرَد 

الفُة«)4(. هذه السَّ

***

ق��ال الحافظ يف الفتح )686/5(: الُعوذ -بضم العين، وس��كون ال��واو-: جمع عائذ،   )1(
وه��ي الناقة ذات اللب��ن، والمطافيل: األمهات الالتي معها أطفاله��ا، يريد أنهم خرجوا 

معهم بذوات األلبان من اإلبل؛ ليتزودوا بألبانها وال يرجعوا حتى يمنعوه.
َعنوة: أي: َقْهًرا. انظر: النهاية )284/3(.  )2(

ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )460/3(: ُك��َراع: هو بضم الكاف،   )3(
والَغِمي��م: بفتح الغين، وكس��ر الميم، وه��و واد بين مكة والمدينة، بين��ه وبين مكة نحو 

مرحلتين.
الفة: صفحة العنق، وكنَّى بانفرادها عن الموت؛ ألنها ال تنفرد عما يليها إال بالموت.  السَّ  )4(

انظر: النهاية )351/2(.
والحديث أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18910(.
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L  أصحابه  مشاورة النيب  J
ها الناس-  ث��م قال رس��ول اهلل  ألصحابه: »أِش��يروا -أيُّ
، َأَترون أن أميل إلى عيالهم وذراريِّ هؤالء الذين يريدون أن يصدونا  عليَّ
ع��ن البيت، ف��إن يأتون��ا كان اهلل  قد قطع عيًنا من المش��ركين، وإال 

تركناهم محروبين؟«)1(.

ويف رواية أخرى لإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح، قال رس��ول 
، َأَترون أن نميل إلى ذراري هؤالء الذين  اهلل : »أش��يروا عليَّ
أعانوهم فُنصيَبه��م، فإن قعدوا قعدوا موتوري��ن محروبين، وإن يجيئون 
نا عنه قاتلناه؟«)3(. )2( البيت، فمن َصدَّ تكن ُعُنًقا قطعها اهلل، أو َتَرون أن َنؤمَّ

قال الحافظ يف الفتح: والمراد أنه  استشار أصحابه: هل 
يخال��ف الذين نصروا قريًش��ا إلى مواضعهم، فيس��بي أهلهم، فإن جاؤوا 
إلى نصرهم اش��تغلوا بهم، وانف��رد هو وأصحابه بقري��ش، وذلك المراد 

بقوله: تكن عنًقا قطعها اهلل)4(.

محروبين: أي: مسلوبين منهوبين. انظر: النهاية )345/1(.  )1(
وأخ��رج ذلك إلى ه��ذا القدر: اإلمام البخ��اري يف صحيحه - رق��م الحديث )4178( 

.)4179(
َنُؤم: نقصد. انظر: النهاية )70/1(.  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18928(.  )3(
انظر: فتح الباري )681/5(.  )4(
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يق : يا رسول اهلل خرجَت عامًدا لهذا البيت  دِّ فقال أبو بكر الصِّ
نا عنه قاَتْلناه)1(. ْه له، فمن َصدَّ ال تريد قتل أحد وال حرب أحد، فتوجَّ

يق  دِّ ويف رواية اإلمام أحمد يف مسنده بسند صحيح، قال أبو بكر الصِّ
: يا نبيَّ اهلل، إنما جئنا معتمرين، ولم نجْئ نقاتل أحًدا، ولكن َمن 

حال بيننا وبين البيت قاتلناه)2(.

وق��ال المقداد بن عم��رو : أما واهلل ال نك��ون كالمأل من بني 
إسرائيل إذ قالوا لنبيهم: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ()3(، ولكن اذهب أنت وربك فقاتال، إنا معكم مقاتلون)4(.

فقال رسول اهلل : »امضوا على اسم اهلل«)5(.

***
أخ��رج ذلك إلى ه��ذا القدر: اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )4178(   )1(

.)4179(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18928(.  )2(

سورة المائدة - آية )24(.  )3(
أخرجه ابن جرير الطبري يف تفس��يره )521/4( - وأورده األلباين يف السلسة الصحيحة   )4(
)7- القسم الثاين/1021 - 1022( وقال: وهذا إسناد مرَسل صحيح - وقال الحافظ 
ابن كثير يف تفسيره )79/3(: وهذا إن كان محفوًظا يوم الُحديبية، فيحتمل أنه كرر هذه 

المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر.
أخرج ذلك البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4178( )4179(.  )5(
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L  باحُلديبَية  نزول الرسول  J
ثم أمر رسول اهلل  الناس، فسلكوا ذات اليمين بين َظْهَري 
الَحم��ض على طريق ُتخرجه على َثنِيَّة)1( الُمراِر)2(، والُحديبَية من أس��فل 
مكة، فسلك بالجيش تلك الطريق، فلما رأت خيل قريش َقترة)3( الجيش 
ق��د خالفوا ع��ن طريقهم، نكصوا راجعين إلى قريش، فخرج رس��ول اهلل 
  حتى إذا س��لك َثنِيَّة الُمرار)4(، قال رس��ول اهلل 
َة؛ ثنيَة الُمرار؛ فإنه ُيَح��طُّ عنه ماُحطَّ عن بني  نِيَّ ألصحاب��ه: »َمن َيصَع��ُد الثَّ

إسرائيل«)5(.

َل َمن َصِعدها خيُلنا؛ خيُل بني الخزرج،  ق��ال جابر : فكان أوَّ
ثم تتامَّ الناس)6(.

الثَّنِيَّة: هو الطريق العالي يف الجبل. انظر: النهاية )220/1(.  )1(
الُمرار -بكس��ر الميم وبضمها- موض��ع بين مكة والمدينة من طري��ق الحديبية. انظر:   )2(

النهاية )220/1(.
الَقترة -بفتح القاف-: الُغبار. انظر: النهاية )11/4(.  )3(

أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )18910( وإسناده   )4(
حسن.

قال ابن األثير يف النهاية )220/1(: وإنما حثهم على صعودها؛ ألنها َعَقبة شاقة وصلوا   )5(
به��م يف صعودها، والذي ُحطَّ عن بني إس��رائيل هو ذنوبهم؛ قال تعالى:  إليه��ا لياًل، فرغَّ

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(.
أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2880(.  )6(
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فلما كان رسول اهلل  بالثنية؛ ثنية الُمرار التي ُيهَبط عليهم 
ت)2(،  منه��ا، بركت ناقته ، فق��ال الناس: َحل َح��ل)1(، فأَلحَّ
فقال��وا: َخ��أَلِت)3( القص��واء، فقال رس��ول اهلل : »ما َخأَلِت 
الَقص��واُء، وم��ا ذاك ل��ه بُخُل��ٍق)4(، ولِك��ْن حبس��ها حابُِس الفي��ل«)5(، ثم 
ًة)6(  قال رس��ول اهلل : »والذي نفس��ي بيده، ال يس��ألوَنني ُخطَّ

مون فيها حرمات اهلل)7( إال أعطيتهم إيَّاها«)8(. ُيعظِّ

 : ويف لفظ آخر يف المس��ند بسند حس��ن، قال رسول اهلل
ة يس��ألوين فيها صل��ة الرحم إال  »واهللِ ال تدع��وين قري��ش الي��وم إل��ى ُخطَّ

أعطيتهم إياها«)9(.

ق��ال الحافظ يف الفتح )682/5(: َحْل َحْل -بفتح الحاء، وس��كون الالم-: كلمة تقال   )1(
للناقة إذا َتَركت السير.

ت -بتش��ديد الحاء- أي: تم��ادت على عدم  ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )682/5(: فألحَّ  )2(
القياِم، وهو من اإللحاح.

خأل: إذا برك فلم يُقم. انظر: لسان العرب )164/4(.  )3(
قال الحافظ يف الفتح )683/5(: أي: بَِعادٍة.  )4(

ة. زاد اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18910( بسند حسن: عن مكَّ  )5(
الُخطَّة: الحال واألمر. انظر: النهاية )46/2(.  )6(

ق��ال الحافظ يف الفت��ح )684/5(: أي: ِمن َتْرِك الِقتاِل يف الح��رم، ويف رواية أخرى قال   )7(
رسول اهلل : يسألوين فيها صلة رحم، وهي من جملة ُحُرمات اهلل.

أخ��رج ذلك إلى ه��ذا القدر: اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )2731(   )8(
.)2732(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18910(.  )9(
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ثم زج��ر رس��وُل اهلل  ناقت��ه، فوثبت)1(، فع��دل)2( عنهم 
ًضا، فلم  ُضه)4( الناس تبرُّ حتى نزل بأقصى الُحديبية على َثَمد)3( قليل يتبرَّ
ُيَلبِّْثه الناُس حتى نَزحوه)5(، وُش��كي إلى رسول اهلل  العطش، 
فانتزع س��هًما من كنانتِه)6(، ثم أمرهم أن يجعل��وه فيه، فما زال يجيش)7( 

يِّ حتى َصَدروا)8( عنه)9(! لهم بالرِّ

ويف رواية اإلمام أحمد يف مس��نده بسند حسن عن الِمْسَور بن َمْخَرمة 
وم��روان ب��ن الحكم، قاال: قالوا: يا رس��ول اهلل، ما بال��وادي من ماء ينزل 
عليه الناس، فأخرَج رس��ول اهلل  س��هًما م��ن كِنانته، فأعطاه 
رج��اًل من أصحابه، فنزل يف قليب من تلك الُقُلب، فغرزه فيه، فجاش)10( 

قال الحافظ يف الفتح )684/5(: وثبت: قامت.  )1(
عدل عن الطريق: مال عنه. انظر: لسان العرب )86/9(.  )2(

الثََّمد -بالتحريك-: الماُء القليل. انظر: النهاية )215/1(.  )3(
ضه الناس: أي: يأخذونه قليالً قليالً. انظر: النهاية )119/1(. يتبرَّ  )4(

النََّزح -بالتحريك-: البئر التي ُأِخَذ ماؤها، والمراد: أنهم لم ُيبقوا من الماء شيًئا. انظر:   )5(
النهاية )34/5(.

هام ُتتَخذ من جلود. انظر: لسان العرب )173/12(. الكِنانة: َجعبة السِّ  )6(
َيجيش -بفتح الياء وكسر الجيم- أي: يفور. انظر: النهاية )312/1(.  )7(

قال الحافظ يف الفتح )685/5(: أي: َرجعوا رواًء بعد ورودهم.  )8(
أخ��رج ذلك إلى ه��ذا القدر: اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )2731(   )9(

،)2732(
جاش: أي: فاَر ماؤه وارتَفع. انظر: النهاية )312/1(.  )10(
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واِء حتى ضرب الناس عنه بَعَطٍن)1(. الماء بالرِّ

***
L   وساطة ُبَديل بن ورقاء  J

فلم��ا اطمأنَّ رس��ول اهلل  يف منزل��ه بالُحديبية أت��اه ُبديل 
ب��ن ورقاء الخزاعي  -وكان ما زال مش��رًكا- يف نفر من قومه من 
ُخزاعة، فقال لرس��ول اهلل : إين ترك��ُت كعَب بن ُلوي وعامر 
بن ُلؤي نزلوا أعداد مياه الُحديبَية، ومعهم الُعوذ الَمطافيل، وهم مقاتلوك 
وص��ادُّوك عن البيت، فقال رس��ول اهلل : »إنا ل��م نجْئ لقتال 
ت  أح��د، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريًش��ا قد َنَهَكْته��م)2( الحرب وأضرَّ
به��م، فإن ش��اؤوا ماَدْدُتهم م��دًة وُيْخلوا بيني وبين الن��اس، فإن أظهْر فإن 
وا)3(، وإن هم  ش��اؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإال فقد َجمُّ
أب��وا فوالذي نفس��ي بيده أُلقاتلنَّه��م على أمري هذا حتى تنَفِرَد س��الفتي، 

ولُينِفَذنَّ اهلُل أْمَره«، فقال ُبديل : سُأبلِّغهم ما تقول.

فانطلق ُبديل بن ورقاء  وَمن معه من ُخزاعة حتى أتوا قريًشا، 
فق��ال: إن��ا جئناكم من ه��ذا الرجل، وس��معناه يقول قواًل، فإن ش��ئتم أن 
َنعرَِضه عليكم فَعْلنا، فقال ُسفهاؤهم: ال حاجة لنا أن ُتخبرونا عنه بشيء، 

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18910(.  )1(
نهكتهم: أي َجَهَدْتهم وأضَعَفْتهم. انظر: لسان العرب )309/14(.  )2(

وا -بفتح الجيم وتشديد الميم-: أي: استراحوا وكُثروا. انظر: النهاية )290/1(. َجمُّ  )3(
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وق��ال ذوو ال��رأي منهم: هاِت ما س��معَته يقول، قال: س��معته يقول: كذا 
.)1(

 ثهم بما قال النبي وكذا، فحدَّ

ويف رواية اإلمام أحمد يف مس��نده بسند حسن عن الِمْسَور بن َمْخَرمة 
ومروان بن الحكم، قاال: فرجعوا إلى قريش)2(، فقالوا: يا معش��ر قريش، 
إنكم تعَجلون على محمد، وإن محمًدا لم يأِت لقتال، إنما جاء زائًرا لهذا 

البيت، معظًِّما لحقه.

فاتَّهموه��م)3(، وقالوا: وإن كان إنما ج��اء لذلك، فال واهلل ال يدخُلها 
ُث بذلك العرب)5(. أبًدا علينا َعنوة)4(، وال تتحدَّ

***
L  لقريش  َبْعُث عثمان بن عفان  J

ث��م بعث رس��وُل اهلل  عثمان بن عف��ان  إلى مكة 
َغ رسالة النبي  إلى سادة مكة، وأنه إنما َقِدم ألداء العمرة؛  لُيبلِّ

أخ��رج ذلك إلى ه��ذا القدر: اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )2731(   )1(
.)2732(

يعني: ُبَديل بن ورقاء  وَمن معه من ُخزاعة.  )2(
ق��ال الحافظ يف الفت��ح )687/5(: أي: اتهموا ُبديالً والذين مع��ه؛ ألنهم كانوا يعرفون   )3(

. َميَل ُخزاعة إلى النبي
َعنوة: أي: قهًرا. انظر: النهاية )284/3(.  )4(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18910(.  )5(
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فقد روى اإلمام أحمد يف مسنده، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار بسند 
حس��ن عن الِمْس��َور بن َمْخَرمة ومروان بن الحكم، قاال: دعا رس��وُل اهلل 
 ُعَمَر  ليبعثه إلى مكة، فقال: يا رسول اهلل، إين أخاف 
قريًش��ا على نفس��ي، وليس بها من بني َعِديِّ بن كعب أحٌد يمنعني، وقد 
َعَرَف��ت قريش عداوت��ي إيَّاها وِغْلَظت��ي عليها، ولكني أدلُّ��ك على رجٍل 
ان، فدعاه رس��ول اهلل ، فبعثه إلى  أع��زَّ بها مني؛ ُعثماَن بِن َعفَّ
قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب، وأنه إنما جاء زائًرا لهذا البيت معظًِّما 
لحرمت��ه، فخرج عثمان  حتى أت��ى مكة، فَلِقَيه أباُن بن س��عيد بن 
َغ رس��الة النبي  العاص)1(، فنزل عن دابَّتِه، وحمله فردفه وأجاره، حتى ُيبلِّ
، فانطلق عثمان  حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، 
فبلََّغهم عن رس��ول اهلل  ما أرسله به، فقالوا لعثمان: إن شئَت 
أن تط��وف بالبي��ت َفُطْف، فق��ال عثم��ان : ما كن��ُت ألفَعَل حتى 
يطوف رس��وُل اهلل ، واحتبَسْته قريٌش عندها، فَبَلغ رسوَل اهلل 

 والمسلمين أنَّ عثمان قد ُقتَِل)2(.

***
قال ابن األثير يف جامع األصول )135/1( - قسم التراجم -: أبان بن سعيد بن العاص   )1(

ره رسول اهلل  على بعض سراياه.  أسلم بين الُحديبية وخيبر، وَأمَّ
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18910( - والطحاوي يف شرح مشكل   )2(

اآلثار - رقم الحديث )5771(.
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L  ضوان J  بيعة الرِّ
فأم��ر رس��وُل اهلل  الصحاب��َة  للبيع��ة، وُعرَِفت 
ه��ذه البيعُة ببيعة الرضوان؛ ألن اهلل س��بحانه رضي ع��ن أصحابها، وكان 
رس��ول اهلل  جالًِسا تحت ش��جرة؛ فقد روى اإلمام مسلم يف 
صحيحه عن َمعِقل بن َيسار ، قال: لقد رأيُتنا يوم الشجرة، والنبي 
 ُيبايع الناس، وأنا رافٌِع غصنًا من أغصانها عن رأسه، ونحن 

أربع عشرة مائة)1(.

وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه ع��ن جابر بن عبد اهلل ، قال: 
كنَّ��ا يوم الُحديبي��ة ألًفا وأربعمائ��ة، فبايعناه، وُعَم��ُر  آخذ بيده)2( 

تحت الشجرة)3(.

وبايع رسوُل اهلل  نفَسه نيابة عن عثمان ؛ فقد روى 
ا تَغيُُّبه)4( عن  اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن ابن عمر ، قال: وأمَّ
ضوان، فلو كان أحٌد أعزَّ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكاَنه، فبعث  بيعة الرِّ
ضوان بعدما ذهب عثمان  رسول اهلل  عثمان، وكانت بيعة الرِّ

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1858( )76(.  )1(
. يعني: يد النبي  )2(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1856( )67(.  )3(
. يعني: عثمان بن عفان  )4(
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إل��ى مكة، فقال رس��ول اهلل  بيده الُيمنى: »هذه ي��ُد ُعثمان«، 
فضرب بها على يده، فقال: »هذه لُعثماَن«)1(.

وروى اإلم��ام الترم��ذي يف جامعه بس��ند حس��ن عن أن��س بن مالك 
، ق��ال: لم��ا أم��ر رس��ول اهلل  ببيع��ة الرض��وان، كان 
عثم��ان بن عفان  رس��وَل رس��وِل اهلل  إلى أهل مكة، 
قال: فبايع الناس، فقال رس��ول اهلل : »إن عثمان يف حاجة اهلل 
وحاجة رس��وله«، فضرب بإحدى يديه على األخرى، فكانت يُد رس��ول 

اهلل  لعثمان خيًرا من أيديهم ألنفسهم)2(!

ق��ال الحاف��ظ ابن كثي��ر: فكان ذل��ك أَجلَّ من ش��هوِده  تلك 
البيعَة)3(.

وأنزل اهلل سبحانه يف ذلك: )ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ()4(.

***
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3699(.  )1(

أخرجه الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )4035( وقال الترمذي: هذا حديث حسن   )2(
صحيح غريب.

انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )191(.  )3(
سورة الفتح - آية )18(.  )4(
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L  فضل أهل بيعة الرضوان  J
أعظم م��ا ورد يف فضل أهل بيعة الرضوان قوُله تعالى: )ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن جابر بن عبد اهلل ، قال: 
قال لنا رس��ول اهلل  يوم الُحديبي��ة: »أنتم خير أهل األرض«، 

وكنا ألًفا وأربعمائة)1(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفتح: هذا صريح يف فضل أصحاب الش��جرة؛ فقد 

كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة والمدينة، وبغيرهما)2(.

وروى اإلمام أحمد يف مسنده والترمذي وأبو داود عن جابر بن عبداهلل 
اَر أحٌد ممن بايع   قال: قال رسول اهلل : »ال يدخل النَّ

تحت الشجرة«)3(.

***
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4154( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(

الحديث )1856( )71(.
انظر: فتح الباري )211/8(.  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14778( - والترمذي يف جامعه - رقم   )3(
الحديث )4197( - وأبو داود يف سننه - رقم الحديث )4653(.
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L  أْسُر عدٍد من املشركني  J
لما َعِلَمت قريش بالبيعة بَعَثت َس��ِريَّة لياًل إلى معس��كر المس��لمين، 
فوقعوا كلُّهم يف األْسر؛ فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه واإلمام أحمد 
يف مس��نده -واللف��ظ ألحمد- ع��ن أنس بن مالك  ق��ال: لما كان 
ي��وُم الُحديبية هبط على رس��ول اهلل  وأصحابه ثمانون رجاًل 
من أهل مكة يف الس��الح، من ِقَبِل جب��ل التنعيم)1(، فدعا عليهم، فُأِخذوا، 

ونزلت هذه اآلية: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ()2(.

ويف رواية أخرى يف الُمسَند والُمستدَرك بسند صحيح عن عبد اهلل بن 
��ل الُمَزين ، قال: فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثالثون ش��ابًّا  ُمَغفَّ
عليهم السالح، فثاروا يف وجوهنا، فدعا عليهم النبي ، فأخذ 
 : اهلل أبصاَرهم، فقمنا إليهم فأخذناهم، فقال لهم رس��ول اهلل

»هل جئتم يف عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحٌد أماًنا؟«.

ة النبي  وأصحابه. زاد اإلمام مسلم يف صحيحه: يريدون ِغرَّ  )1(
ة -بكسر الغين-: الغفلة. انظر: النهاية )318/3(. الِغرَّ

وزاد أبو داود يف سننه واإلمام أحمد يف رواية أخرى، بعد قوله: التنعيم: عند صالة الفجر.
س��ورة الفت��ح - آية )24( - والخبر أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيح��ه - رقم الحديث   )2(
)1808( - واإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )12227( )14090( - وأبو داود 

يف سننه - رقم الحديث )2688(.
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فقال��وا: اللهم ال، فخلَّى س��بيلهم، وأن��زل اهلل : )ٱ ٻ ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٿ ٿ()1(.
***

L  متى وقع أْسُرهم؟  J
قل��ُت: يظهر أن هذه الحادثة وقعت بعدما ت��م الصلح أو ُقَبيَله بقليل؛ 
 ، فق��د روى اإلم��ام مس��لم يف صحيح��ه ع��ن َس��لمَة بِن األك��وع
ق��ال: ث��م إن المش��ركين راَس��لونا الصلح، حتى مش��ى بعضن��ا يف بعض، 
ُه)3(،  واصطلحنا، وكنُت تبيًعا)2( لطلحة بن ُعبيد اهلل، أس��قي فرسه، وَأُحسُّ
وأخُدمه، وآُكُل من طعامه، وتركُت أهلي ومالي، مهاِجًرا إلى اهلل ورسوله 
)4(، فلم��ا اصطلحنا نحن وأهل مكة، واختلط بعضنا ببعض، 



أتيت ش��جرة فكَس��ْحُت)5( ش��وكها، فاضطجعت يف أصلها، فأتاين أربعة 

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )16800( - والحاكم يف المستدرك -   )1(
ح إسناده. رقم الحديث )3758( - وأورده الحافظ يف الفتح )704/5( وَصحَّ

تبيًعا: أي: خادًما. انظر: النهاية )176/1(.  )2(
ة؛  قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )148/12(: أي: أحكُّ َظهَره بالِمَحسَّ  )3(

ألُزيل عنه الغبار ونحوه.
قال الحافظ يف اإلصابة )127/3(: س��لمة بن عمرو بن األكوع ، أوُل َمشاِهِده   )4(

جعان. الحديبية، كان من الشُّ
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )148/12(: أي: كنس��ُت ما تحتها من   )5(

وك.  الشَّ
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 ، من المش��ركين من أهل مكة، فجعلوا يقعون يف رس��ول اهلل
لُت إلى ش��جرة ُأخرى، وعلَّقوا سالحهم، واضطجعوا،  فأبَغْضُتهم، فتحوَّ
فبين��ا هم كذل��ك إذ نادى مناٍد من أس��فل الوادي: يا َللمهاجري��ن ُقتَِل ابن 
ُزَنيم)1(، قال: فاخترطُت)2( س��يفي، ثم ش��ددُت عل��ى أولئك األربعة وهم 
م  رقوٌد، فأخذُت س��الَحهم، فجعلته ِضغًثا)3( يف يدي، ثم قلُت: والذي َكرَّ
وجَه محمد، ال يرفع أحد منكم رأسه إال ضربت الذي فيه عيناه، ثم جئُت 
ي عامر برُجٍل  بهم أس��وقهم إلى رس��ول اهلل ، قال: وجاء عمِّ
  م��ن الَعَب��الت )4( -ُيقال له: ِمْكرِز )5(- يقوده إلى رس��ول اهلل
ٍف)6( يف س��بعين من المش��ركين، فنظر إليهم رس��ول اهلل  عل��ى فرس ُمَجفَّ
، فقال: »دعوهم، يُكْن لهم َبدُء الُفجور وثَِناه«)7(، فعفا عنهم 

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )148/12(: ُزَنيم: هو بضم الزاي وفتح   )1(
النون.

اخترط السيف: َسلَّه من ِغْمِده. انظر: لسان العرب )65/4(.  )2(
ِضغًثا: أي: ُحزمة. انظر: النهاية )83/3(.  )3(

. انظر:  الَعَبالَت -بالتحريك-: اس��م أمية الصغرى من قريش، والنس��ب إليه��م: َعْبِليٌّ  )4(
النهاية )158/3(.

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )148/12(: ِمكرِز: هو بميم مكسورة، ثم   )5(
كاف، ثم راء مكسورة

ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )148/12(: ُمَجفَّف -هو بفتح الجيم،   )6(
وفتح الفاء األولى المشددة- أي: عليه تِجفاف -بكسر التاء- وهو ثوب كالُجلِّ يلبسه 

الفرس ليقَيه من السالح، وجمعه تجافيف.
ُله وآِخُره. انظر: النهاية )219/1(. وثِناه: أي: أوَّ  )7(
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رسول اهلل ، وأنزل اهلل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ()1(.

ق��ال الحافظ ابن كثير يف تفس��ير اآلية: هذا امتنان م��ن اهلل على عباده 
المؤمنين حين كفَّ أيدَي المش��ركين عنهم، فلم يِصْل إليهم منهم سوء، 
وكفَّ أيدَي المؤمنين من المشركين، فلم ُيقاتلوهم عند المسجد الحرام، 
ب��ل ص��ان كالًّ من الفريقي��ن، وأوجد بينه��م صلًحا فيه ِخي��رة للمؤمنين، 

وعاقبة لهم يف الدنيا واآلخرة)2(.

***
L  ُصلح احُلديبَية  J

فلم��ا أطلق رس��ول اهلل  هؤالء الس��بعين بعث��ت قريش 
ى، وِمك��َرز بن حفص؛  ُس��َهيل بن عم��رو، ومع��ه ُحويطب بن عب��د الُعزَّ
لُيصالح رس��ول اهلل  عل��ى أن يرجع عنه��م عامهم هذا، وأن 
يعتمر من العام المقبل، واتفقوا على أمور أخرى؛ فقد روى اإلمام أحمد 
يف مس��نده بس��ند حسن عن الِمْس��َور بن َمْخَرمة ومروان بن الحكم، قاال: 
إن قريًش��ا بعثوا س��هيل بن عمرو؛ أحَد بن��ي عامر بن ُل��َؤي، فقالوا: ائِت 
 محم��ًدا فصالِْحه، وال يكون يف ُصلحه إال أن يرِج��َع عنا َعاَمُه هذا، فواهلل 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1807(.  )1(
انظر: تفسير ابن كثير )342/7(.  )2(



تأليف / موسى بن راشد العازمي461

املختصر يف السرية النبوية

ال تتح��دث العرب أن��ه دخلها علين��ا َعنوة أب��ًدا، فأتاه ُس��َهيل بن عمرو، 
فلم��ا رآه النبي ، قال: »ق��د أراد القوُم الصلح حين بعثوا هذا 
الرجل«)1(، فلما انتهى إلى رسول اهلل  تكلما، وأطاال الكالم، 

وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح)2(.

اتفق الطرفان على أمور؛ من أهمها: �

روى اإلمام أحمد يف مس��نده بسند حسن عن الِمْسَور بن َمْخَرمة - 1
وم��روان بن الحكم، قاال: هذا ما صالح علي��ه محمُد بن عبد اهلل 
ُسَهيَل بن عمرو: ترِجُع عنا عامنا هذا، فال تدخل علينا مكة، وأنه 
إذا كان عام قابل خرجنا عنك، فتدخلها بأصحابك، وأقمَت فيهم 
ثالًثا، معك سالح الراكب ال تدخلها بغير السيوف يف الُقُرب)3(.
اهلل  رس��ول  ق��ال  صحيح��ه،  يف  البخ��اري  اإلم��ام  رواي��ة  ويف 
وا بيننا وبين البيت فنطوف به«، فقال  : »على أن ُتَخلُّ
س��هيل: واهلل ال تتحدث العرب أن��ا ُأِخْذنا ُضْغطًة)4(، ولكن ذلك 

من العام المقبل)5(.

يف رواية اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2731( )2732( قال رسول اهلل   )1(
 لما رأى ُسهيل بن عمرو: قد َسُهل لكم من أمرِكم.

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18910(.  )2(
أخرجه اإلمام يف مسنده - رقم الحديث )18910(.  )3(

ُضغطة: أي: قهًرا. انظر: النهاية )83/3(.  )4(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2731( )2732(.  )5(
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روى اإلمام أحمد يف مس��نده وأبو داود يف س��ننه بس��ند حسن عن - 2
الِمْس��َور ب��ن َمْخَرمة وم��روان بن الحكم، ق��اال: إنهم اصطلحوا 
على وضع الحرب عش��ر س��نين)1( يأَم��ُن فيهن الن��اس، ويكفُّ 

بعضهم عن بعض)2(.

روى اإلمام أحمد يف مس��نده بسند حسن عن الِمْسَور بن َمْخَرمة - 3
ومروان بن الحكم، قاال: وكان يف شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه 
َم��ن أحبَّ أن يدخل يف عقد محم��د وعهده دخل فيه، وَمن أحبَّ 
أن يدخ��ل يف عقد قري��ش وعهدهم دخل في��ه، فتواثبت ُخزاعة، 
فقالوا: نحن يف عقد رس��ول اهلل  وعه��ده، وتواثبت 

بنو بكر، فقالوا: نحن يف عقد قريش وعهِدهم)3(.

روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن الِمْسَور بن َمْخَرمة ومروان - 4
ب��ن الحكم، قاال: قال س��هيل ب��ن عمرو: وعلى أن��ه ال يأتيك منا 

رجل -وإن كان على دينك- إال رَدْدَته علينا)4(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )693/5(: ه��ذا القدر ال��ذي ذكره ابن إس��حاق -يف الس��يرة   )1(
)346/3(- أنه مدة الصلح، هو المعَتَمد.

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )18910( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )2(
الحديث )2766(.

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18910(.  )3(
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2731( )2732(.  )4(
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ويف رواي��ة اإلم��ام مس��لم يف صحيح��ه عن أن��س ، قال: 
ه  فاش��ترطوا عل��ى النب��ي  أن َمن ج��اء منكم ل��م نُردَّ
عليك��م، وَمن جاءكم من��ا رَدْدُتموه علينا، فقالوا: يا رس��ول اهلل، 
أنكُت��ُب هذا؟ قال رس��ول اهلل : »نع��م، إنه من ذهب 
��ا إليه��م فأبَع��َده اهلُل، وَم��ن جاءنا منهم س��يجعل اهلل ل��ه فرًجا  منَّ

ومخرًجا«)1(.

روى الش��يخان يف صحيحيهما -واللفظ لمس��لم- عن البراء بن - 5
ع��ازب ، قال: لما ُأْحِص��َر النبي  عند البيت 
صالحه أهل مكة على أن يدخلها)2(، فيقيم بها ثالًثا، وال يدخلها 
يِف وِقرابه)4(، وال َيخرج بأحد معه من  إال بُجْلبان)3( السالح؛ السَّ

أهلها، وال يمنع أحًدا يمكث بها ممن كان معه)5(.

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1784(.  )1(
يعني: يف العام القادم، وذلك يف ُعمرة الَقضيَّة.  )2(

الُجْلب��ان -بضم الجيم، وس��كون الالم-: ِش��ْبُه الج��راب من اأَلَدم، ُيوضع فيه الس��يف   )3(
مغموًدا، وَيطَرح فيه الراكب سوطه وأداته. انظر: النهاية )273/1(.

يف رواية اإلمام البخاري: ما ُجلبان السالح؟  )4(
قال: الِقراب بما فيه.

والِقراب -بكسر الراء-: هو ِغمد السيف. انظر: لسان العرب )86/11(.
أخرج��ه اإلمام البخ��اري يف صحيحه - رق��م الحدي��ث )2698( )2699( )4251(،   )5(

ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1783( )92(.
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L  أصحابه بالتحلُّل  أْمُر النيب  J
فلما فرغ رس��ول اهلل  من ُصلح الُحديبية قال ألصحابه: 
قوم��وا فانَح��روا ثم احِلق��وا، فما قام منه��م رجل! حتى ق��ال ذلك ثالث 
م��رات، فلم��ا لم يقم منهم أح��د دخل على أم س��لمة ، فذكر لها 
م��ا َلِقَي من الناس، فقال��ت : يا نبيَّ اهلل أتحبُّ ذل��ك؟ اخُرْج، ثم 
ال ُتكلِّم أحًدا منه��م كلمًة حتى تنحَر ُبْدَنك)1(، وتدعو حالَِقك فَيحِلقك، 
فخرج رسول اهلل  فلم ُيكلم أحًدا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر 
ا رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعُضهم  ُبْدَن��ه ودعا حالقه)2( فحلقه، فلمَّ

ا!)3( يحلق بعًضا، حتى كاد َيقُتل بعًضا َغمًّ

قال الحافظ ابن كثير: فلم يفعلوا؛ انتظاًرا للنَّْس��خ، حتى خرج فحلق 
رأسه، ففعل الناس)4(.

َيت  الُبْدن: جمع َبَدنة، وهي تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي باإلبل أش��به، وُس��مِّ  )1(
بدنة لِعَظِمها وِسَمنِها. انظر: النهاية )108/1(. 

ق��ال الحافظ يف الفتح )368/1(: الصحيح أن ِخراش بن ُأَمية كان الحالَِق لرس��ول اهلل   )2(
 بالُحديبَية.

أخ��رج ذلك إلى ه��ذا القدر: اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )2731(   )3(
.)2732(

انظر: تفسير ابن كثير )533/1(.  )4(
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رين مرة؛ فقد  قين ثالًثا، وللُمَقصِّ ودعا رسول اهلل  للُمَحلِّ
روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند حس��ن عن ابن عباس ، قال: 
 : ر آخرون، فقال رس��ول اهلل حل��ق رجاٌل يوم الُحديبية، وَقصَّ
رين؟ قال: »يرحم اهلل  قين«، قالوا: يا رسول اهلل، والُمَقصِّ »يرَحُم اهلل الُمَحلِّ
رين؟ قال: »يرحم اهلل المحلقين«،  قين«، قالوا: يا رسول اهلل والُمَقصِّ الُمَحلِّ

رين«)1(. قالوا: يا رسول اهلل، والمقصرين؟ قال: »والُمَقصِّ

ثم نحر الصحابُة  َهْدَيهم؛ فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه 
عن جابر بن عبد اهلل  قال: نَحْرنا مع رس��ول اهلل  عام 

الُحديبية: الَبَدنَة عن سبعة، والبقرَة عن سبعة)2(.

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )3311(، وأخرجه عن ابن عمر وأبي   )1(
هريرة : البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1727( )1728( - ومسلم يف 
صحيحه - رقم الحديث )1301( )317( )318( )1302( )320( - وليس عندهما 

أن ذلك كان يوم الُحَديبَية.
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )43/9(: كل هذا -يعني الدعاء للمحلِّقين 
ة الوداع: هذا هو الصحيح المشهور، وحكى  رين مرة واحدة- كان يف َحجَّ ثالًثا، والمقصِّ

القاضي ِعياض عن بعضهم أن هذا كان يوَم الحديبية.
وق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )389/4(: ب��ل ه��و المتعي��ن؛ لتظاه��ر الرواي��ات بذلك يف 
الموضعين، إال أن السبب يف الموضعين مختلف؛ فالذي يف الُحديبَية كان بسبب توقُّف 
م��ن توقف من الصحابة عن اإلح��الل؛ لَِما دخل عليهم من الح��زن؛ لكونهم ُمنِعوا من 
الوصول إلى البيت، وأما الس��بب يف تكرير الدع��اء للمحلِّقين يف حجة الوداع: أن عادة 
العرب أنها كانت ُتحب توفير الش��عر والتزين به، وكان الحلق فيهم قلياًل، وربما كانوا 

يرونه من الشهرة ومن زي األعاجم؛ فلذلك َكرِهوا الَحْلَق واقتصروا على التقصير.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1318(.  )2(
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وروى اب��ن حبان يف صحيحه بس��ند صحيح ع��ن جابر  قال: 
نحرن��ا ي��وم الُحديبي��ة س��بعين َبَدن��ة، الَبَدنُة عن س��بعة، فقال رس��ول اهلل 

َفُر يف الَهْدِي«)1(. : »يشَتِرُك النَّ

ق��ال اإلمام الترمذي: والعمل عل��ى هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي  وغيرهم؛ يرون الَجزوَر عن س��بعة، والبقرَة عن سبعة، 

وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد)2(.

***
L  نزول آية الِفْدية  J

نزل��ت آي��ة الِفديِة يف َكْعِب ب��ِن ُعْجَرَة) )3، وه��ي قوله تعالى: 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۆئ ۈئ ۈئ()4(.

أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )4004(.  )1(
انظر: جامع اإلمام الترمذي )411/2(.  )2(

ق��ال اإلم��ام ابن األثي��ر يف جامع األصول )812/2( - قس��م التراج��م -: ُعْجَرة: بضم   )3(
العين المهملة، وسكون الجيم.

وق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )142/2 - 143(: كعب بن ُعْجَرة 
ضوان وغيَرها. ، حليف األنصار، تأخر إسالُمه وشهد بيعة الرِّ

سورة البقرة - اآلية )196(.  )4(
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وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن كعب ب��ن ُعْجَرة ، قال: 
وقف عليَّ رس��ول اهلل  بالُحديبية، ورأس��ي يتهافت)1( َقماًل، 
ك؟«)2( قل��ُت: نعم، فق��ال: »فاحِلْق رأس��ك«، أو  فق��ال: »يؤذي��ك هوامُّ

قال: »احِلْق«، قال: يفَّ نزل��ت هذه اآلية: )ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
ق  وئ(   إل��ى آخرها، فقال النبي : »ُصْم ثالثة أيام، أو َتَصدَّ

ر«)5(. بَِفَرٍق)3( بين ِستَّة، أو انُسْك)4( بما َتيسَّ

ويف لفظ آخر يف الصحيحين، قال كعب بن ُعْجَرة : ُحِملُت إلى 
 : والقمُل يتناثُر على وجهي، فقال النبي ، النبي
»ما كنُت ُأرى أنَّ الَجْهَد)6( قد بلغ بك هذا، أما تِجُد شاًة؟« قلُت: ال، فقال 
رس��ول اهلل : »ُصم ثالثة أيام، أو أطعم س��تة مس��اكين، لكل 

مسكين نصُف صاع من طعام، واحِلْق رأَسك«)7(.

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )99/8(: يتهافت: يتساقط ويتناثر.  )1(
ة، وهي الدبيب، كالَقمِل  : جمع هامَّ قال ابن األثير يف جامع األصول )391/3(: الَهوامُّ  )2(

عر والَبَدن. ونحوه مما يكون يف الشَّ
ا، أو ثالثة آصع عند  الَفَرق –بالتحريك-: مكيال يسع ستة عشر رطالً، وهي اثنا عشر ُمدًّ  )3(

أهل الحجاز. انظر: النهاية )391/3(.
َنَسك َينُْسك َنْسًكا: إذا ذبح. انظر: النهاية )41/5(.  )4(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1815( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(
الحديث )1201( )83(.

الَجْهد -بفتح الجيم-: المشقة. انظر: النهاية )308/1(.  )6(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4517( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )7(

الحديث )1201( )85(.
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ق��ال الحافظ اب��ن كثير: مذهب األئم��ة األربعة، وعام��ة العلماء: أنه 
ُمخيَّ��ر يف هذا المقام؛ إن ش��اء صام، وإن ش��اء تصدق بَِف��َرٍق، وهو ثالثة 
ق  ان، وإن شاء ذبح شاة وَتَصدَّ آُصٍع، لكل مس��كين نصف صاع، وهو ُمدَّ

بها على الفقراء، أيَّ ذلك َفَعل أجَزَأه)1(.

***
L  اإلحصار)2( يف عمرة احُلديبية  J

ولم يتمكن رسول اهلل  وأصحابه الكرام من أداء العمرة؛ 
بس��بب منع قريش له��م، وهذا ما ُيعرف باإلحص��ار يف العمرة؛ فقد روى 
اإلمام مس��لم يف صحيحه عن البراء ب��ن عازب ، قال: لما ُأْحِصَر 
النبي  عند البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها)3(، فُيقيم 

بها ثالًثا)4(.

وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه ع��ن ابن عباس  قال: قد 
ُأْحِصَر رسول اهلل ، فحلق رأسه، وجامع نساَءه، وَنَحر َهْدَيه، 

حتى اعتمر عاًما قابال)5(.

انظر: تفسير ابن كثير )97/2(.  )1(
اإلحصار: المنع والحبس. انظر: النهاية )380/1(.  )2(

يعني: يدخل مكة يف العام القادم.  )3(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1783( )92(.  )4(

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1809(.  )5(
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ونزل يف ذلك قوله تعالى: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 
مج  حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض حض()1(.

قال اإلمام الُسهيلي، وهو يتحدث عن عمرة القضاء التي وقعت بعد 
  يت عمرَة القضاء؛ ألن النبي عمرة الُحديبَية بسنة، قال: وُسمِّ
قاضى قريًشا عليها)2(، ال أنه قضى العمرة التي ُصدَّ عن البيت فيها؛ فإنَّها 
هم ع��ن البيت، بل كان��ت عمرة تام��ة متقبَّلة، فهي  ل��م َتُك فس��دت بَصدِّ
مع��دودة يف ُعَمرِ النبي ، وهي أرب��ع: عمرة الُحديبية، وعمرة 
ه يف حجة الوداع)3(. القضاء، وعمرة الِجْعَرانة، والعمرة التي قرنها مع َحجِّ

***
L  ُحْزن املسلمني من هذا الصلح  J

قال الِمْسَور بن َمْخَرمة ومروان بن الحكم: وقد كان أصحاب رسول 
ون يف الفتح؛ لُرؤيا رآها رسول اهلل  اهلل  خرجوا وهم ال يش��كُّ

سورة البقرة - آية )196(.  )1(
يف الحديبية.  )2(

انظر: الروض اأُلُنف )114/4(.  )3(
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ل رس��ول  ، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع، وما تحمَّ
اهلل  على نفس��ه، دخل الناَس من ذلك أمٌر عظيم حتى كادوا 

أن َيهِلكوا)1(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن س��هل ب��ن ُحنيف  قال: 
أت��ى ُعَمُر بن الَخطَّاب  رس��وَل اهلل ، فقال: يا رس��ول 
اهلل، ألس��نا عل��ى حق وهم على باط��ل؟ قال: »بلى«، ق��ال: أليس قتالنا يف 
نِيََّة)2( يف ديننا،  الجن��ة وقتالهم يف الن��ار؟ قال: »بلى«، قال: ففيَم ُنعط��ي الدَّ
ا يحُكِم اهلل بيننا وبينهم؟ فقال رسول اهلل : »يا ابن  ونرجع وَلمَّ
الخطاب إين رس��ول اهلل، ولن ُيضيَِّعني اهلل أبًدا«؛ فانطلق عمر  فلم 
يصبر متغيًظا، فأتى أبا بكر ، فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم 
عل��ى باطل؟ قال: بلى. قال: ألي��س قتالنا يف الجنة وقتالهم يف النار؟ قال: 
ا يحُكِم اهلل بيننا وبينهم؟  نِيََّة يف ديننا، نرجع ولمَّ بل��ى، قال: فعالم نعطي الدَّ

فقال : يا ابن الخطاب، إنه رسول اهلل، ولن ُيضيَِّعه اهلل أبًدا)3(.

ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري، قال عمر : أوليس كنت 

أخرج ذلك اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18910( وإسناده حسن.  )1(
نِيَّة -بفتح الدال، وكسر النون، وتشديد الياء- أي: الخصلة المذمومة. انظر: النهاية  الدَّ  )2(

.)128/2(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3182( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )1785( )94(.
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ا سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال رسول اهلل : »بلى«،  ثنا أنَّ ُتحدِّ
 : ا نأتيه العام؟ قال: قلت: ال، فقال رس��ول اهلل�� فأخَبْرُت��ك أنَّ

ٌف به«)1(. وِّ »فإنَّك آتيه وُمطَّ

ق وأصلِّي وُأعتِق؛ من الذي  قال عمر : ما زلُت أصوم وأتصدَّ
صنع��ُت؛ مخاف��ة كالمي الذي تكلم��ُت به يومئذ حتى رج��وُت أن يكون 

خيًرا)2(.

قال اإلمام النووي: قال العلماء: لم يكن سؤال عمر  وكالمه 
ا، بل طلًبا لكش��ف م��ا خفي عليه وحثًّا عل��ى إذالل الكفار  المذكور ش��كًّ
تِه يف ُنص��رة الدين  وظه��ور اإلس��الم، كما ُعرِف م��ن ُخُلِق��ه  وُقوَّ

وإذالل الُمبطلين)3(.

***
L  )4(إىل املدينة ونزول سورة الفتح  عودة النيب  J

ع��اد رس��ول اهلل  إل��ى المدينة، بع��د أن أق��ام بالُحديبية 
عشرين يوًما، ويف طريق عودته نزل عليه الوحي بسورة الفتح كاملة؛ فقد 

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2731( )2732(.  )1(
أخرج ذلك اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18910( وإسناده حسن.  )2(

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )120/12(.  )3(
ق��ال اإلمام القرطبي يف تفس��يره )294/19(: س��ورة الفتح َمَدنية بإجماع، وهي تس��ع   )4(

وعشرون آية، ونزلت لياًل بين مكة والمدينة يف شأن الُحَديبَية.
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روى الحاكم يف مستدركه بسند حسن عن الِمْسَور بن َمْخَرمة ومروان بن 
الحكم، قاال: ُأنزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة يف شأن الُحديبية، من 

أولها إلى آخرها)1(.

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه عن أنس بن مال��ك  قال: لما 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  نزل��ت: 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( َمْرِجَعه من الُحديبية 
وهم ُيخالطهم الُحزن والكآبة، وقد َنَحر الَهْدَي بالُحديبية، فقال رس��ول اهلل 

: »لقد ُأنِزَلت عليَّ آيٌة هي أحبُّ إليَّ من الدنيا جميًعا«)2(.

فلم��ا نزلت س��ورة الفتح بعث رس��ول اهلل  إلى عمر بن 
��اب ، وقرأه��ا علي��ه؛ فق��د روى الش��يخان يف صحيحيهما  الَخطَّ
-واللف��ظ للبخ��اري- عن س��هل بن ُحني��ف  قال: نزلت س��ورة 
الفت��ح، فقرأه��ا رس��ول اهلل  على عمر  إل��ى آخرها، 
فقال عمر : يا رس��ول اهلل  أوَفْتٌح هو؟! فقال رس��ول 

اهلل : »نعم«.

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )3752(.  )1(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1786(.  )2(
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زاد مسلم: فطابت نفُسه ورجع)1(.

***
L  صلح احُلديبية أعظم الفتوح  J

ق��ال الحاف��ظ اب��ن كثي��ر: فكانت ه��ذه الُهدنة م��ن أكب��ر الفتوحات 
للمسلمين)2(.

وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن أن��س ، قال يف قوله 
تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( ، قال: الُحديبَية)3(.

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن البراء بن عازب  قال: 
َة، وقد كان فتُح مكة فتًح��ا، ونحن نُعدُّ الفتَح  ون أنتم الفتَح َفت��َح مكَّ َتع��دُّ

ضوان يوم الُحديبَية)4(. بيعَة الرِّ

وقال اإلمام الن��ووي: قال العلماء: والمصلح��ة المترتبة على إتمام 
ه��ذا الصلح ما ظهر م��ن ثمراته الباه��رة وفوائده المتظاه��رة التي كانت 
عاقبُتها فتَح مكة، وإسالم أهلها كلها، ودخول الناس يف دين اهلل أفواًجا، 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3182( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1785( )94(.

انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )189(.  )2(
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4172(.  )3(
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4150(.  )4(
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وذل��ك أنهم قبل الصلح ل��م يكونوا يختلطون بالمس��لمين، وال تتظاهر 
��ون بمن ُيعلمهم بها  عندهم أم��ور النبي  كما هي، وال يحلُّ
ل��ة، فلما حصل صلح الُحديبية اختلطوا بالمس��لمين، وجاؤوا إلى  مفصَّ
المدينة، وذهب المسلمون إلى مكة وحلُّوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم 
لة  ممن يس��تنصحونه، وس��معوا منه��م أحوال النب��ي  مفصَّ
بجزئياتها، ومعجزاته الظاهرة، وأعالم نبوته المتظاهرة، وُحْس��ن سيرته 
وجمي��ل طريقته، وعاينوا بأنفس��هم كثي��ًرا من ذلك، فما َزلَّت نفوس��هم 
إل��ى اإليمان حتى بادر َخلٌق منهم إلى اإلس��الم قبل فتح مكة، فأس��لموا 
بين صلح الُحديبية وفتح مكة، وازداد اآلخرون مياًل إلى اإلس��الم، فلما 
د لهم من الميل، وكانت  ��ا كان قد تمهَّ كان يوم الفتح أس��لموا كلهم، لمَّ
العرب من غير قريش يف البوادي ينتظرون بإسالمهم إسالَم قريش، فلما 

أسلمت قريش أسلمت العرب يف البوادي)1(.

***

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )120/12(.  )1(
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السنة السابعة للهجرة

مكاتبة النيب  امللوك واألمراء

  م من الس��نة السابعة)1( للهجرة أرسل رسول اهلل يف ُمَحرَّ

اخُتلف يف الوقت الذي بعث فيه رسول اهلل  ُكُتَبه إلى الملوك واألمراء:  )1(
*    قال ابن س��عد يف طبقاته )125/1(: قالوا: إن رس��ول اهلل  لما رجع من 
ُسل إلى الملوك يدعوهم إلى اإلسالم،  ، أرسل الرُّ الُحديبية يف ذي الحجة سنة ستٍّ

وكتب إليهم ُكتًبا.
*    ولم ُيحدد ابن إس��حاق يف الس��يرة )262/4( تاريخ إرسال الكتب، واستدرك عليه 
ابن هشام )262/4( وجعلها بعد عمرته  التي ُصدَّ عنها يوم الُحديبية.
*    وذه��ب اإلم��ام البيهقي يف دالئ��ل النبوة )376/4( إلى أن إرس��ال الكتب كان بعد 

غزوة مؤتة، وذلك يف السنة الثامنة للهجرة.
*    وجعل اإلمام البخاري يف صحيحه )469/8( إرس��ال الكتب إلى كس��رى وقيصر 

بعد غزوة تبوك، والتي وقعت يف رجب من السنة التاسعة للهجرة.
*    ق��ال الحافظ ابن كثي��ر يف البداية والنهاية )655/4(: وال خالف بينهم أن بدء ذلك 

كان قبل فتح مكة وبعد الُحديبية.
*    وق��ال الحاف��ظ يف الفتح )473/8(: يف إيراد ه��ذا الحديث -هو حديث ابن عباس 
، وفي��ه َبْع��ث عبد اهلل ب��ن ُحذافة الس��همي بكت��اب النبي  إلى 
كسرى- آخر هذا الباب: إشارٌة إلى أن إرسال الكتب إلى الملوك كان يف سنة غزوة 
تب��وك، ولك��ن ال يدفع ذلك قول َمن قال: إنه كاَتَب الملوَك يف س��نة الُهدنة كقيصر، 
والجم��ع بي��ن القولين أنَّه كاَتَب قيصر مرتين، وهذه الثاني��ة قد وقع التصريح بها يف 
مسند أحمد - رقم الحديث )15655(، وكاَتَب النجاشي الذي أسلم وصلى عليه 
لم��ا م��ات، ثم كاتب النجاش��ي الذي َولَِي بع��ده وكان كافًرا، وقد روى مس��لم من 
حدي��ث أنس ، ق��ال: كتب النبي  إلى كل جب��ار، يدعوهم إلى 

ى منهم كسرى وقيصر والنجاشي، قال: وليس بالنجاشي الذي أسلم. اهلل، وسمَّ
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رس��له إلى مل��وك العرب والَعَجم، وكت��ب إليهم ُكتًب��ا يدعوهم فيها إلى 
  اإلس��الم؛ فقد روى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن أنس بن مالك
ق��ال: إن نب��ي اهلل  كتب)1( إلى كِس��رى، وإل��ى َقيصر، وإلى 
النَّجاش��ي)2(، وإلى كل جبَّار، يدعوهم إلى اهلل تعالى، وليس بالنجاش��ي 

.)3(
 الذي صلى عليه النبي

***
زاد اإلمام الترمذي يف جامعه: قبل موته.  )1(

يف رواية اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )12355(: ُأَكيِدر ُدومة بدل النجاشي.  )2(
ق��ال الحافظ يف الفت��ح )552/5(: ُأكيِدر دومة: ه��و ُأكيِدر تصغير أْك��َدر، وُدومة -بضم 
الدال وسكون الواو-: بلد بين الحجاز والشام، وهي ُدومة الَجنَْدل؛ مدينة بقرب تبوك بها 
نخل وزرع وحصن، على عشر مراحل من المدينة، وثماٍن من دمشق، وكان ُأكيِدر َمِلَكها.
ــت: ذهب اإلم��ام ابن حزم يف جوامع الس��يرة - ص )24( - واإلمام اب��ن القيم يف زاد  قل
المعاد )111/1( - والحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )90/3(: إلى أن رس��ول اهلل 
 ل��م يبعث إلى النجاش��ي أصحم��ة الذي آمن به، وآوى مهاجري الحبش��ة، 

وصلى عليه صالة الغائب؛ ألنه مسلم.
وذه��ب اإلمام الن��ووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )115/1( - والحافظ يف الفتح 
)473/8( إل��ى أن رس��ول اهلل  بع��ث إليهم��ا جميًع��ا: النجاش��ي أصحمة 

، والنجاشي اآلخر الذي حكم بعد أصحمة.
ــت: واألظه��ر أن��ه بع��ث إليهم��ا جميًعا، كم��ا س��يأتي يف الحدي��ث عن رس��الة النبي  قل

 للنجاشي أصحمة.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1774( - واإلمام أحمد يف مسنده -   )3(

رقم الحديث )12355( - والترمذي يف جامعه - رقم الحديث )2913(.
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L  اخلاَتَ لُكُتبه  اختاذ النيب  J
فلما أراد رسول اهلل  أن يكتب إلى الملوك واألمراء، قيل 
  ل��ه: إنهم ال َيقَبلون كتاًبا إال وعليه خاَتم، فاتخذ رس��ول اهلل
خاتًم��ا من فضة؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما ع��ن أنس بن مالك 
، ق��ال: إن نب��ي اهلل  أراد أن يكتب إلى رهط أو ُأناس 
م��ن األعاجم)1(، فقيل ل��ه: إنهم ال َيقَبلون)2( كتاًب��ا إال عليه خاَتم؛ فاتََّخذ 

النبي  خاتًما من فضة، َنْقُشه: محمد رسول اهلل)3(.

ويف لفظ آخر يف صحيح البخاري عن أنس ، قال: وكان نقش 
الخاتم ثالثة أسطر؛ محمد: سطر، ورسول: سطر، واهلل: سطر)4(.

يف رواية أخرى يف صحيح مس��لم - رقم الحديث )2092( )58(: إلى كس��رى وقيصر   )1(
والنجاشي.

يف رواية أخرى يف الصحيحين: يقرؤون.  )2(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )5872( )5875( - ومسلم يف صحيحه   )3(

- رقم الحديث )2092( )56( )57( )58(.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3106( )5878( - والترمذي يف جامعه   )4(

- رقم الحديث )1842(.
ق��ال الحافظ يف الفتح )516/11(: ظاهره أنه كان على ه��ذا الترتيب، لكن لم تكن   *
كتابت��ه على الس��ياق العادي؛ ف��إن ضرورة االحتي��اج إلى أن يختم ب��ه يقتضي أن تكون 
األحرف المنقوش��ة مقلوبة؛ ليخرج الختم مس��توًيا، وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته 
كانت من أسفل إلى فوق، يعني: أن الجاللة يف أعلى األسطر الثالثة، ومحمد يف أسفلها، 
= فلم أَر التصريح بذلك يف شيء من األحاديث.     
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L   )1(إىل النَّجاشي َأْصَحمة  كتاب النيب  J
ْمري  إلى  بع��ث رس��ول اهلل  عمَرو بن أمي��ة الضَّ
النجاش��ي َأْصَحم��ة ، ويظهر من خ��الل الروايات: أن��ه بعثه أكثر 
نت رس��ائله  إلى النجاشي  من مرة ويف أزمان مختلفة، وتضمَّ

أصحمة  أموًرا؛ منها:

1 ( دعوته إلى اإلسالم:

قال الحافظ ابن كثير: أرس��ل رس��ول اهلل  عمَرو بن ُأَميَّة 

ُه منه -يعني: ليس   * وق��ال الحاف��ظ ابن كثير يف البداية والنهاي��ة )375/6(: وكان َفصُّ
فيه َفص ينَفِصُل عنه-، وَمن روى أنه كان فيه صورة شخص، فقد أبعد وأخطأ، بل كان 
ه منه، وَنْقُش��ه: محمد رس��ول اهلل، ثالثة أس��طر؛ محمد: س��طر، رسول:  ة كله وَفصُّ فِضَّ
سطر، اهلل: سطر، وكان منقوًشا وكتابته مقلوبة؛ لُيطَبع على االستقامة كما جرت العادة 
بهذا، وقد قيل: إن كتابته كانت مس��تقيمة، وُتطَبع كذلك، ويف صحة هذا نظر، ولس��ُت 

أعرف لذلك إسناًدا صحيًحا وال ضعيًفا.
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )20/7(: َأْصَحمة: هو بفت��ح الهمزة،   )1(
وإس��كان الصاد وفتح الحاء المهملتين، وهذا الذي وقع يف رواية مسلم -رقم الحديث 
)952( )64(- ه��و الصواب المع��روف فيه، وهكذا هو يف كت��ب الحديث والمغازي 
وغيرها، ووقع يف مس��ند ابن أبي ش��يبة يف هذا الحديث تس��ميته: َصْحم��ة، بفتح الصاد 
وإس��كان الحاء، وقال: هكذا قال لنا يزيد، وإنما هو َصْمحة -يعني: بتقديم الميم على 

ان، والصواب: َأْصَحمة، باأللف. الحاء-، وهذان شاذَّ
قال العلماء: والنَّجاشي: لَقٌب لكل َمن ملك الحبشة، وأما َأْصَحمة، فهو اسم َعَلم لهذا 

. الملك الصالح الذي كان يف زمن النبي
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.)1(
 إلى النجاشي بكتابه، فأسلم  ْمري الضَّ

2 ( الوصية بمهاجري الحبشة.

. 3 ( تزويجه أمَّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان

ق��ال اب��ن س��عد يف طبقاته: بع��ث رس��ول اهلل  عمرو بن 
ْمري إلى النجاش��ي، وكتب إليه كتابي��ن، يدعوه يف أحدهما إلى  أمية الضَّ
َجه أمَّ حبيبة  اإلس��الم، ويتلو عليه القرآن، ويف الكتاب اآلخر يأمره أن يَزوِّ

بنت أبي سفيان، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة)2(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند حسن عن حبيب بن أبي أوس، 
قال: حدثني عمرو بن العاص ِمن فيه، قال: لما انصرفنا من األحزاب عن 
الخندق، جمع��ُت رجااًل من قريش كانوا يرون مكاين، ويس��معون مني، 
ا كبيًرا،  فقل��ت لهم: تعلمون، واهلل إين ألرى أمر محم��د يعلو األمور علوًّ
وإين قد رأيت رأًيا، فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيَت؟ قال: رأيُت أن نلحق 
ا  بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي؛ فإنَّ
أن نكون تحت يديه أحبُّ إلينا من أن نكون تحت َيَدْي محمد، وإن ظهر 
قومنا فنحن من قد َعَرفوا، فلن يأتينا منهم إال خير، فقالوا: إن هذا الرأي، 
ق��ال: فقل��ت لهم: فاجمعوا له ما ُنهدي ل��ه، وكان أحبَّ ما ُيهدى إليه من 

انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )326(.  )1(
انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )125/1(.    )2(
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أرضن��ا األُُدُم)1(، فجمعنا له ُأُدًما كثيًرا، فخرجنا حتى قدمنا عليه، فواهلل إنا 
ْمري، وكان رس��ول اهلل  قد  لعن��ده إذ جاء عمرو بن أمية الضَّ

بعثه إليه يف شأن جعفر وأصحابه)2(.

وروى البيهق��ي يف دالئ��ل النب��وة عن محمد بن إس��حاق، قال: بعث 
ْمري  إلى النجاشي يف  رس��ول اهلل  عمَرو بن أمية الضَّ
ش��أن جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وكتب معه كتاًبا: بس��م اهلل الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول اهلل إلى النجاشي األصحم ملك الحبشة، سالٌم 
عليك؛ فإين أحمد إليك اهللَ الملك القدوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن 
عيس��ى بن مريم ُروُح اهلل وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيِّبة الحصينة، 
فحملت بعيس��ى، فَخَلَقه م��ن ُروحه وَنَفَخه، كما خل��ق آدم بيده ونفخه، 
وإين أدعوك إلى اهلل وحده ال شريك له، والمواالة على طاعته، وأن تتَّبَِعني 
وُتؤم��ن ب��ي وبالذي جاءين؛ فإين رس��ول اهلل، وقد بعث��ُت إليكم ابن عمي 
جعف��ًرا ومعه نفر من المس��لمين، فإذا جاؤوك فَأْقرِه��م)3( وَدِع التجبَُّر)4(؛ 

اأُلُدُم: جمع أديم، وهو الجلد. انظر: لسان العرب )96/1(.  )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )17777(.  )2(

َقرى الضيف: أضافه. انظر: لسان العرب )149/11(.  )3(
قلت: يظهر من صيغة رس��الة النبي  هذه: أن رس��ول اهلل  بعثها   )4(
بعد وصول مهاجري الحبشة الهجرة الثانية إلى الحبشة، وذلك قبل الهجرة إلى المدينة 
النبوي��ة، وه��و ما ذهب إلي��ه البيهقي يف دالئل النب��وة، وأورد ذلك بع��د أحداث الهجرة 

الثانية إلى الحبشة، ورجحه الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )90/3(.  
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ف��إين أدعوك وجنودك إل��ى اهلل، وقد َبلَّغُت ونَصْح��ُت؛ فاقبلوا نصيحتي، 
َبع الهدى)1(. والسالُم على َمن اتَّ

وروى أب��و داود يف س��ننه والحاكم يف مس��تدركه بس��ند صحيح عن 
أم حبيب��ة : أنه��ا كانت تحت ُعَبيد اهلل ب��ن َجحش، فمات بأرض 
َجه��ا النجاش��ي)2( النبيَّ ، وأمهره��ا عنه أربعة  الحبش��ة، فزوَّ

آالف، وبعث بها إلى رسول اهلل  مع ُشَرْحبيل بن َحَسنة)3(.

  َير: أنه�� قال الحافظ يف التلخيص الَحبير: اش��َتَهَر يف السِّ
جه أم  ْمري  إلى النجاش��ي ، فزوَّ بع��ث عمَرو بن أمية الضَّ
حبيبة، وهو محتمل أن يكون هو الوكيل يف القبول أو النجاش��ي، وظاِهُر 
 ، ما يف أبي داود والنس��ائي: أن النجاشي عقد عليها عن النبي
وَولَِي النكاَح خالُد بن س��عيد بن العاص، كما يف المغازي، وقيل: عثمان 

بن عفان)4(، وهو َوْهم)5(.

انظر: دالئل النبوة للبيهقي )309/2(.  )1(
جه إياها خالد بن سعيد بن العاص، وهما  يف رواية ابن إسحاق يف السيرة )302/4(: زوَّ  )2(

بأرض الحبشة.
أخرج��ه أبو داود يف س��ننه - رقم الحدي��ث )2107( - والحاكم يف المس��تدرك - رقم   )3(

الحديث )2776(.
ه��ي رواية الحاكم يف مس��تدركه - رقم الحديث )6923( - من ق��ول اإلمام الزهري،   )4(

وإسناده جيد إليه.
انظر: التلخيص الحبير )1889/4(.   )5(
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وقال اإلمام ابن القيم: وتزويج أم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان 
صخر بن حرب، الُقَرش��ية األموية، وقيل اس��مها: هند )1(، تزوجها وهي 
ببالد الحبش��ة مهاِجرًة، وأصدقها عنه النجاش��ي أربعمائة دينار، وِسيَقت 
إلي��ه من هنالك، ومات��ت يف أيام أخيه��ا معاوية، هذا المع��روف المتواتر 
��َير والتواري��خ، وهو عندهم بمنزلة نكاح��ه لخديجة بمكة،  عند أهل السِّ

ولحفصة بالمدينة، ولصفيَّة بعد خيبر)2(.

وقال يف تهذيب س��نن أبي داود: وتزويج النجاش��ي له��ا حقيقٌة؛ فإنه 
كان مسلًما، وهو أمير البلد وسلطانه، وقد تأوله بعض المتكلِّفين على أنه 
س��اق المهر من عنده، فأضيف التزويج إليه، وتأوله بعضهم على أنه كان 
ه��و الخاطب، وال��ذي َولَِي العقد عثمان بن عف��ان، وقيل: عمرو بن أمية 
  ْمري، والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول اهلل الضَّ
ُجه إياها، وقيل: الذي َولَِي العقد عليها  يف ذلك، بعث به إلى النجاشي يزوِّ

خالد بن سعيد بن العاص؛ ابن عم أبيها)3(.

***
قال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )815/2(: الصحيح المشهور: رملة،   )1(

وبه قال األكثرون.
انظر: زاد المعاد )99/3(.   )2(

انظر: تهذيب سنن أبي داود )430/1(.  )3(
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L  وهداياه  كتاب النجاشي أصحمة  J
كت��ب النجاش��ي أصحم��ة  إل��ى النب��ي  بإجابته 
وتصديق��ه وإس��المه، وأه��دى إل��ى رس��ول اهلل ؛ فقد روى 
  اإلمام الترمذي وأبو داود بسند حسن عن ابن ُبريدة بن الُحَصيب
ين أسوَدين  عن أبيه، قال: إن النجاش��ي أهدى إلى النبي  ُخفَّ

ساَذجين)1(، فلبسهما، ثم توضأ ومسح عليهما)2(.

وروى اإلم��ام أحمد يف مس��نده وأبو داود يف س��ننه بس��ند حس��ن عن 
عائش��ة ، قالت: َقِدَمت على النب��ي  ِحْلية)3( من عند 
)4(حبش��ي، فأخذه  النجاش��ي، أهداها ل��ه، فيها خاتم م��ن ذهب، فيه َفصٌّ
النب��ي  بُِعود ببعض أصابعه، ُمعرًِض��ا عنه، ثم دعا ُأمامة بنت 

أبي العاص، ابنة ابنته)5(، فقال: َتحلَّي بهذا يا ُبنَيَّة)6(.

اَذج: الخالص غير المنقوش. انظر: المعجم الوسيط )424/1(. السَّ  )1(
أخرجه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )3030( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )2(
نه اإلمام البغوي يف شرح  الحديث )155( - وقال الترمذي: هذا حديث حسن - وَحسَّ

السنة )71/12(.  
الَحْلُي: اسم لكل ما ُيتزيَّن به من َمصاغ الذهب والفضة، والجمع ُحِليٌّ بالضم والكسر.   )3(

انظر: النهاية )418/1(.  
َفصُّ الخاتم: الُمركَّب فيه. انظر: لسان العرب )371/10(.  )4(

 . زينب  )5(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )24880( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )6(

الحديث )4235(.
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L   وفاة النجاشي َأْصَحمة  J
ُتويف النجاش��ي أصحمة  يف رجب من السنة التاسعة للهجرة، 
ونعاه)1( رسول اهلل  إلى أصحابه يوم وفاته، وصلى عليه صالة 
الغائب؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما عن أبي هريرة ، قال: 
نعى لنا رس��وُل اهلل  النجاشي صاحب الحبشة يف اليوم الذي 

مات فيه، فقال: اسَتغِفروا ألخيكم)2(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا ع��ن أبي هري��رة ، قال: إن 
رس��ول اهلل  نع��ى للناس النجاش��ي يف اليوم ال��ذي مات فيه، 

فخرج بهم إلى المصلى)3(، وكبر أربع تكبيرات)4(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن جابر بن عبد اهلل ، قال: 
ق��ال النب��ي  حين مات النجاش��ي: مات الي��وم رجل صالح؛ 

نعى الميِّت: إذا أذاع موَته، وأخبر به. انظر: النهاية )73/5(.  )1(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1327( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )951( )63(.
يف رواية ابن ماجه يف سننه - رقم الحديث )1534(: البقيع.  )3(

قال الحافظ يف الفتح )543/3(: المراد بالبقيع: َبقيع ُبطحان، أو يكون المراد بالُمَصلَّى 
ا للجنائز ببقيع الغرقد غير ُمَصلَّى العيدين، واألول أظهر. موضًعا ُمَعدًّ

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1245( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )951( )62(.
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فقوموا فَصلُّوا على أخيكم َأْصَحمة)1(.

قال اإلمام الذهبي: النجاشي، واسمه َأْصَحمة ملك الحبشة، معدود 
يف الصحاب��ة ، وكان مم��ن َحُس��ن إس��المه ول��م ُيهاِج��ر، وال له 
ُرؤي��ة، فه��و تابعي م��ن وجه، صاِحٌب م��ن وجه، وقد ُت��ويف يف حياة النبي 
، فصل��ى علي��ه بالناس ص��الَة الغائب، ولم يثُب��ت أنه صلى 
 على غائب س��واه، وس��بب ذلك أنه مات بين قوم نصارى، 
ول��م يكن عنده َمن ُيصلِّي عليه؛ ألن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده 

خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر)2(.

***
L  إىل النجاشي اآلَخر  كتاب النيب  J

ولما مات النجاش��ي َأْصَحمة ، َخَلَفه على الحبش��ة نجاش��ي 
آخر، فكتب له رسول اهلل ؛ فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه 
عن أنس ، قال: إن نبي اهلل  كتب إلى كس��رى، وإلى 
قيص��ر، وإلى النجاش��ي، وإلى كل َجبَّار، يدعوهم إل��ى اهلل تعالى، وليس 

.)3(
 بالنجاشي الذي صلَّى عليه النبي

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3877( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )952( )65(.

انظر: سير أعالم النبالء )428/1(.    )2(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1774(.   )3(
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وروى اإلم��ام البيهقي يف دالئل النبوة والحاكم يف مس��تدركه عن ابن 
إس��حاق، قال: هذا كت��اب من النبي محمد  إلى النجاش��ي: 
بس��م اهلل الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول اهلل إلى النجاشي 
األصحم عظيم الحبش��ة، س��الم على من اتبع الهدى وآمن باهلل ورسوله، 
وشهد أْن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، لم يتخذ صاحبة وال ولًدا، وأن 
محمًدا عبده ورس��وله، وأدعوك بدعاية اهلل، فإين رس��وله؛ فأس��ِلْم تسَلْم، 

)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڈ ڈ ژ()1(، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك)2(.
ق��ال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاش��ي 
الذي كان بعد المس��لم صاحب جعف��ر وأصحابه، وذلك حين كتب إلى 
مل��وك األرض يدعوه��م إلى اهلل  ُقبيل الفتح، كم��ا كتب إلى ِهَرقل 
عظيم الروم، وقيصر الش��ام، وإلى كِس��رى ملك الف��رس، وإلى صاحب 
مصر، وإلى النجاش��ي، وكلها فيها هذه اآلية، وهي من سورة آل عمران، 
وه��ي مدنية بال خالف، فهذا الكتاب إل��ى الثاين ال إلى األول، وقوله فيه: 
إلى النجاشي األصحم، لعل األصحم ُمقَحم من الراوي بحَسب ما َفِهَم. 

واهلل أعلم)3(.

سورة آل عمران - اآلية )64(.    )1(
انظر: دالئل النبوة للبيهقي )308/2( - ومستدرك الحاكم - رقم الحديث )4290(.  )2(

انظر: البداية والنهاية )90/3(.  )3(



تأليف / موسى بن راشد العازمي487

املختصر يف السرية النبوية

L  )1(إىل ِكسرى  كتاب النيب  J
  عبَد اهلل بن ُحذافة الس��همي  وبعث رس��وُل اهلل
بكتابه إلى ِكس��رى مل��ك الفرس؛ فقد روى اإلم��ام البخاري يف صحيحه 
ع��ن ابن عب��اس ، قال: إن رس��ول اهلل  بع��ث بكتابه 
إلى كس��رى مع عبد اهلل بن ُحذافة الس��همي ، فأمره أن يدفعه إلى 
قه)3(،  عظيم البحرين)2(، فدفعه عظيم البحرين إلى كِس��رى، فلما قرأه َمزَّ
فَحِس��ْبُت)4( أن ابن الُمَسيِّب قال: فدعا عليهم رسول اهلل  أن 

ٍق)5(. قوا كلَّ ُمَمزَّ ُيَمزَّ

َقه��م، وزوال ُمْلكِهم، وَقْطَع  قال اإلمام الس��ندي: أراد بتمزيقهم تَفرُّ
دابِرِهم، وقد وقع ذلك؛ فما َبِقَي فيهم الُملك)6(.

قال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )140/2(: كس��رى بن هرمز الكافر،   )1(
عظي��م الُفرس يف الع��راق وحواليها، وهو بكس��ر الكاف وفتحها، قال اب��ن الجواليقي: 
ب، قال: وجمعه أكاسرة، وُكس��ور وأكاسر، والنسبة  الكس��ر أفصح، وهو فارس��ي ُمَعرَّ

إليه َكْسَروي، بفتح الكاف. 
قال الحافظ يف الفتح )210/1(: هو الُمنِذُر بن ساَوى بالمهملة وفتح الواو الممالة.  )2(

قه. يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )2939(: َحرَّ  )3(
قال الحافظ يف الفتح )210/1(: القائل: هو ابن شهاب راوي الحديث.  )4(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4424(.  )5(
انظر: شرح السندي للمسند )394/2(.  )6(
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وروى اإلم��ام ابن جرير الطب��ري يف تاريخه عن يزيد بن حبيب، قال: 

��همي إلى كِس��رى بن هرم��ز ملك فارس،  َبَع��ث)1( عبَد اهلل بَن ُحذافة السَّ

وَكَتب معه: بس��م اهلل الرحمن الرحيم. من محمد رس��ول اهلل إلى كسرى 

عظيم فارس، سالم على َمن اتبع الُهدى، وآمن باهلل ورسوله، وشهد أن ال 

إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأن محمًدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء 

ًة؛ ألُن��ِذَر َمن كان حيًّا وَيِحقَّ القوُل  اهلل؛ فإين أنا رس��ول اهلل إلى الناس كافَّ

على الكافرين، فأسِلْم َتسَلْم، فإن أبيَت فإن إثم المجوس عليك.

َقُه، وقال: يكتب إليَّ هذا، وهو عبدي!)2(. فلما قرأه َمزَّ

ومات ِكس��رى هذا يف حياة النبي ، وأخبر رس��ول كسرى 
بذلك؛ فقد روى ابن أبي ش��يبة يف مصنفه بس��ند مرس��ل رجاله ثقات، عن 
اد، قال: كتب كسرى إلى باذان)3(: إين ُنبِّئُت أن رجاًل يقول  عبد اهلل بن ش��دَّ
ش��يًئا ال أدري م��ا هو، فأرِس��ْل إليه فليقع��د يف بيته، وال يك��ن من الناس يف 
ش��يء، وإالَّ فليواعدين موعًدا ألقاه به، قال: فأرس��ل باذان إلى رس��ول اهلل 
 رجلين حالَقي لحاهما، ُمرِس��َلي شواربِهما، فقال رسول اهلل 

 يعني: رسول اهلل  )1(
أخرج��ه ابن جرير الطبري يف تاريخه )133/2( - وحس��نه األلب��اين يف تعليقه على فقه   )2(

السيرة للشيخ محمد الغزالي، ص )358(. 
باذان: هو عاِمُل كِسرى على اليمن.    )3(
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: »ما يحِمُلكما على هذا؟«)1(. فقاال: يأمرنا به الذين يزعمون 
ا ُنخالف ُسنَّتكم؛ َنُجزُّ هذا)2(،  أنه ربُّهم، فقال رسول اهلل : »َلِكنَّ
وُنرِس��ل هذا«)3(، قال: فتركهما بضًعا وعش��رين يوًما، ث��م قال: »اذهبا إلى 
ه«)5(،  ال��ذي تزعمون أنه ربكم��ا)4(، فأخبِراه أنَّ َربِّي َقَتل ال��ذي يزُعُم أنَّه َربُّ
قاال: متى؟ قال رس��ول اهلل : »اليوم، فذهب��ا إلى باذان فأخَبراه 
الخبر«، قال: فكتب إلى كِسرى، فوجدوا اليوَم هو الذي ُقتَِل فيه كسرى!)6(

***

أي: على حلق اللحية وإرسال الشوارب.   )1(
يعني: الشارب.  )2(

يعني: اللحية.  )3(
هو باذان.  )4(

يعني: كسرى.  )5(
أخرج��ه ابن أبي ش��يبة يف مصنفه - رقم الحدي��ث )37781( - وأورد طرقه األلباين يف   )6(

تحقيقه لفقه السيرة - ص )359( للشيخ محمد الغزالي، وحسنه.
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L  )1(إىل قيصر  كتاب النيب  J
  ِدْحي��ة)2( ب��ن خليف��ة الكلبي  بع��ث رس��ول اهلل

بكتاب��ه إل��ى قيصر ملك ال��روم، فدفعه إل��ى عظيم ُبص��رى)3(، فدفعه إلى 

هرق��ل؛ فق��د روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه عن عب��د اهلل بن عباس 

، ق��ال: إن رس��ول اهلل  كت��ب إلى قيص��ر يدعوه إلى 

 اإلس��الم، وبع��ث بكتاب��ه إليه م��ع دحي��ة الكلبي ، وأمره رس��ول 

اهلل  أن يدفعه إلى عظيم ُبصرى؛ ليدفعه إلى قيصر)4(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن ابن عباس ، قال: حدثني 

ق��ال اإلم��ام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )136/2(: قيص��ر: عظيم الروم يف   )1(
الشام، وقيصر: لقب لكل َمن ملك الروم، وكان اسم قيصر الذي كان بالشام، وكتب له 

النبي  بكتابه: ِهَرْقل، بكسر الهاء وفتح الراء، هذا هو المشهور.
ق��ال ابن األثي��ر يف جامع األصول )365/1( - قس��م التراجم -: ِدْحَية، بكس��ر الدال،   )2(
وسكون الحاء المهملة، وبالياء تحتها نقطتان، كذا يرويه أكثر أصحاب الحديث وأهل 

اللغة.
ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )63/3(: ُبصرى -بض��م الباء-: =  )3( 
= مدينة حوارن، ُفتحت ُصلًحا يف شهر ربيع األول لخمس بقين منه، سنة ثالث عشرة، 

وهي أول مدينة ُفتحت بالشام.
وقال يف شرحه لصحيح مسلم )88/12(: والمراد بعظيم ُبصرى أميُرها.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2940(.  )4(
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)1(، قال: انطلقُت يف الم��دة)2( التي كانت بيني  أبو س��فيان من فيه إلى فِ��يَّ

وبين رس��ول اهلل ، قال: فبينما أنا بالش��ام إذ جيء بكتاب من 

النبي  إلى هرقل، وكان ِدْحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم 

ُبصرى، فدفعه عظيم ُبص��رى إلى ِهَرْقل، فقال ِهَرْقل: هل هاهنا أحد من 

قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم، قال: فُدعيُت يف نفر من 

قريش، فدخلنا على هرقل فأجَلَسنا بين يديه، فقال: أيُّكم أقرب نسًبا من 

هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو س��فيان: فقلت: أنا. فأجلس��وين 

بين يديه وأجلس��وا أصحابي خلفي، ثم دع��ا بَتْرُجمانه)3(، فقال: قل لهم 

بوه.  إين س��ائل هذا عن هذا الرج��ل الذي يزعم أنه نبي، ف��إن َكَذَبني فَكذِّ

قال أبو سفيان: وأيُم اهلل لوال أن ُيؤثِروا )4( عليَّ الَكِذَب لكَذْبُت، ثم قال: 

لترجمانه: َسْله كيف َحَسُبه)5( فيكم؟ قال: قلُت: هو فينا ذو َحَسب، قال: 

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )80/9(: إنما لم يقل إلى أذين، ُيش��ير إلى أن��ه كان متمكنًا من   )1(
اإلصغ��اء إليه بحيث ُيجيبه إذا احتاج إلى الجواب؛ فلذلك جعل التحديث معلًقا بفمه، 

وهو يف الحقيقة إنما يتعلق بأذنه.
قال الحافظ يف الفتح )49/1(: يعني: مدة الصلح بالُحديبية.  )2(

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مسلم )88/12(: قوله: ترجمانه: هو بضم التاء   )3(
وفتحها، والفتح أفصح، وهو المَعبِّر عن لغة بلغة أخرى.  

قال الحافظ يف الفتح )81/9(: ُيؤَثر -بفتح المثلثة- أي: ُينَقل.  )4(
يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )7(: َنَسُبه.  )5(
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فهل كان من آبائه َمِلك؟ قال: قلت: ال، قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب 

قبل أن يقول ما قال؟ قلت: ال، قال: أيتَّبُِعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟

قل��ت: ب��ل ضعفاؤه��م، ق��ال: يزي��دون أو َينُقصون؟ قل��ت: ال، بل 
يزي��دون، قال: هل يرتدُّ أح��د منهم عن دينه بعد أن يدُخَل فيه َس��ْخطًة)1( 
له؟ قل��ت: ال، قال: فهل قاتلُتموه؟ قلت: نعم، ق��ال: فكيف كان قتالكم 
إياه؟ قل��ت: تكون الحرب بيننا وبينه ِس��جااًل؛ ُيصيب من��ا وُنصيب منه، 
قال: فهل يغدر؟ قلت: ال، ونحن منه يف هذه المدة، ال ندري ما هو صانع 
فيه��ا، قال: واهلل ما أمكنني من كلمة ُأدِخُل فيها ش��يًئا غير هذه، قال: فهل 
قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: ال، ثم قال لترجمانه: قل له: إين س��ألُتك 
عن َحَس��بِه فيكم فزَعْمَت أنَّه فيكم ذو َحَس��ٍب، وكذلك الرُس��ُل ُتبَعث يف 
أحس��اب قومها، وسألُتك هل كان يف آبائه َمِلك، فزعمت: أْن ال، فقلُت: 
لو كان من آبائه َمِلك، قلُت: رجل يطلب ُملك آبائه، وسألتك عن أتباعه: 
أضعفاؤه��م أم أش��رافهم، فقل��َت: ب��ل ضعفاؤه��م، وهم أتباُع الرس��ل. 
وس��ألُتك هل كنت��م تتهمونه بالكذب قب��ل أن يقول ما ق��ال، فزعمت أْن 
ال، فعرفُت أنه لم يك��ن لَِيَدَع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 
اهلل، وس��ألتك ه��ل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه َس��خطة له، 

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )89/12(: َس��ْخطة -هو بفتح الس��ين-   )1(
َخط: كراهية الشيء وعدم الرضا به. والسَّ
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فزعمت أْن ال، وكذلك اإليمان إذا خالط بشاش��َة القلوب، وس��ألتك هل 
 ، يزي��دون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذل��ك اإليمان حتى َيتِمَّ
وس��ألتك هل قاتلتموه، فزعم��ت أنكم قاتلتموه، فتك��ون الحرب بينكم 
وبين��ه س��جااًل ينال منك��م وتنالون منه، وكذلك الرس��ل ُتبتل��ى ثم تكون 
لهم العاقبة، وس��ألتك هل يغدر، فزعمت أنه ال يغدر، وكذلك الرسل ال 
تغدر، وس��ألتك هل قال أحد هذا القول قبل��ه، فزعمت أْن ال، فقلُت: لو 
كان قال هذا القول أحد قبله، قلُت: رجل ائتمَّ بقول قيل قبله، ثم قال: بم 
ل��ة والعفاف، قال: إن يُك  يأمرك��م؟ قلت: يأمرنا بالصالة والزكاة، والصِّ
، وقد كنُت أعلم أنه خارج، ولم أُك أظنه منكم،  ا فإنه َنبيٌّ م��ا تقول فيه حقًّ
ولو أين أعل��م أين َأخُلُص إليه ألحببُت)1( لقاَءه، ولو كنُت عنده لغس��لُت 
، قال: ثم دعا بكتاب رس��ول اهلل  عن قَدَميه، وليبلغن ُملُكه ما تحت قدميَّ
 فقرأه، فإذا فيه: بس��م اهلل الرحمن الرحيم، من محمد رسول 
اهلل إل��ى هرق��ل عظيم الروم، س��الم على َم��ن اتبع الهدى، أم��ا بعد؛ فإين 
أدعوك بدعاية اإلس��الم، أسِلْم َتسَلْم، وأسِلْم ُيؤتِك اهلل أجرك مرتين، فإن 

مُت. يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )7(: لتجشَّ  )1(
ق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )91/12(: وهو أصح -يعن��ي قوله: 
��مُت - يف المعن��ى، ومعناه: لتكلفُت الوص��ول إليه، وارتكبت المش��قة يف ذلك،  لتجشَّ
 ، ولك��ن أخاف أن ُأقتَطع دونه، وال عذر ل��ه يف هذا؛ ألنه عرف صدق النبي

وإنما َشحَّ يف الُملك ورغب يف الرياسة، فآثرها على اإلسالم.
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توليت فإن عليك إثَم األَريِسيِّين )1(، )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(، فلم��ا ف��رغ من 
قراءة الكت��اب ارتفعت األصوات عنده وكُثر اللغ��ط، وُأِمَر بنا فُأخرِْجنا، 
ق��ال: فقلُت ألِصحاب��ي حين خرجنا: لق��د َأِمَر)2( َأْمُر ابِن أبي كبش��ة! إنَّه 
َلَيخاُفه َمِلُك بني األصفر! فما زلُت موقنًا بأمر رسول اهلل  أنه 

سيظهر حتى أدخل اهللُ عِليَّ اإلسالَم)3(.

قل��ت: فآَث��َر ِهَرقُل الُمْلَك على اإلس��الم، والدنيا عل��ى اآلخرة؛ فقد 
 ، روى اب��ن حب��ان يف صحيحه بس��ند صحيح عن أنس ب��ن مالك
قال: فقال)4( لَِرس��وِل َرس��وِل اهلل : قد ت��رى أين خائف على 
مملكتي... وكتب قيصر إلى رس��ول اهلل : إين مسلٌم، وبعث 

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )93/12(: أي: الفالحون والزراعون،   )1(
ومعن��اه: أن علي��ك إثم رعاياك الذي��ن يتَّبعونك وينق��ادون بانقيادك، وَنبَّ��ه بهؤالء على 

جميع الرعايا؛ ألنهم األغلب، وألنهم أسرع انقياًدا.  
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )94/12(: َأِمَر -بفتح الهمزة وكس��ر   )2(

الميم- أي: َعُظم.
. وقال ابن األثير يف النهاية )67/1(: أي: َكُثر وارتفع شأنه، يعني: النبي

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )7( )4553( - ومس��لم يف صحيحه -   )3(
رقم الحديث )1773(.

يعني: هرقل عظيم الروم.  )4(
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إليه بدنانيَر، فقال رس��ول اهلل  حين قرأ الكتاب: »َكَذب عُدوُّ 
اهلل، ليس بمسلم، وهو على النصرانيَّة«، وَقَسم الدنانيَر)1(.

ي أن هرقل آثر ملكه على اإليمان،  وق��ال الحافظ يف الفتح: ومما يقوِّ
واس��تمر على الضالل: أنه حارب المسلمين يف غزوة ُمؤتة سنة ثماٍن بعد 

نتين)3(. هذه القصة بدون)2( السَّ

***
L  )4(إىل املَُقْوِقس  كتاب النيب  J

ق��ال الحافظ ابن كثير: بعث رس��وُل اهلل  حاطَِب بن أبي 
بلتعة  إلى الُمَقوِقس ملك اإلس��كندرية ومصر، فقارب ولم ُيذَكر 

له إسالم، وبعث الهدايا إليه  والتَُّحف)5(.

أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )4504(.  )1(
بدون: أي: بأقل.  )2(

انظر: فتح الباري )55/1(.  )3(
ق��ال اإلم��ام الن��ووي يف تهذي��ب األس��ماء واللغ��ات )240/2(: الُمَقْوِق��س صاحب   )4(

اإلسكندرية الكافر، الذي أهدى للنبي  مارية وأختها سيرين، والبغلة.
وق��ال ابن األثير يف ُأس��د الغاب��ة )187/4(: ذكره ابن منده وأب��و نعيم، وال مدخل له يف 
الصحاب��ة؛ فإنه لم ُيس��ِلم، ولم ي��زل نصرانيًّا، ومنه فتح المس��لمون مصر يف خالفة ُعَمر 

  .
انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )327(.  )5(
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وروى الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار بسند حسن عن عبد الرحمن 
بن عبد القاري، قال: إن رسول اهلل  بعث حاطب بن أبي بلتعة 
 إلى المقوقس صاحب اإلس��كندرية، يعني بكتابه معه إليه، َفَقبََّل 
 ، َحُه إلى رسول اهلل كتابه وأكرم حاطًبا، وأحسن ُنُزَله، ثم َسرَّ
وأه��دى له م��ع حاطب كس��وًة وبغلًة)1( ش��هباَء بَس��ْرِجها، وجاريتين)2(، 
إحداهم��ا أمُّ إبراهيم)3(، وأما األخرى، فوهبه��ا لَجْهِم بن َقيس الَعْبَدري، 
وه��ي أم زكريا بن جهم ال��ذي كان خليفة عمرو بن العاص  على 

مصر)4(.

وروى الطحاوي يف ش��رح مشكل اآلثار بسند حسن عن ُبريدة، قال: 
أه��دى أمي��ر الِقبط لرس��ول اهلل  جاريتي��ن أختي��ن ِقبطيَّتين، 
وبغل��ة، فأم��ا البغلة ف��كان رس��ول اهلل  يركبه��ا، وأما إحدى 
ان  اها)5( فولدت له إبراهيَم، وأما األخرى فأعطاها حسَّ الجاريتين، فتَس��رَّ

ق��ال اإلمام ابن القي��م يف زاد المع��اد)130/1(: كان له  من البغ��ال ُدْلُدل،   )1(
وكانت َشهباء أهداها له الُمَقْوِقس.

ق��ال اإلمام الن��ووي يف تهذي��ب األس��ماء واللغ��ات )137/1(: ُدْلُدل: بض��م الدالين 
المهملتين.

يف رواية البيهقي يف دالئل النبوة )396/4(: ثالث جواٍر.  )2(
. هي مارية القبطية  )3(

أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار - رقم الحديث )4349(.   )4(
يَّة -بضم السين، وكسر الراء الثقيلة- ُسميت  ��رِّ قال الحافظ يف الفتح )158/10(: السُّ  )5(

، وهو من أسماء الجماع.   رِّ ر، وأصُله من السِّ ة من التَسرُّ بذلك ألنها مشتقَّ
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.)1(
 بن ثابت األنصاري

وروى اإلم��ام الطحاوي يف ش��رح مش��كل اآلثار بس��ند ضعيف عن 
ابن عباس ، قال: أهدى الُمقوِقس صاحب مصر إلى رس��ول اهلل 

 َقَدًحا من زجاج، وكان يشرب فيه )2(.

***
L  وم وِمصَر J  تبشري النيب  بفتح فاِرَس والرُّ

روى الشيخان يف صحيحيهما عن أبي هريرة ، قال: قال رسول 
اهلل : »إذا هلك ِكس��رى فال ِكسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال 

قيصر بعده، والذي نفُس محمد بيده لُتنِفُقنَّ كنوَزهما يف سبيل اهلل«)3(.

قال الحافظ ابن كثير: ويف هذا بش��ارة عظيمة بأن ُملك الروم ال يعود 
أبًدا إلى أرض الشام)4(.

وقال اإلمام النووي: قال الش��افعي وس��ائر العلم��اء: معناه ال يكون 
 ، كس��رى بالع��راق، وال قيص��ر بالش��ام، كم��ا كان يف زمن��ه

أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار - رقم الحديث )4350(.  )1(
أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار - رقم الحديث )4343( - وأورده الحافظ يف   )2(

الفتح )406/1( وعزاه لمسند اإلمام أحمد، وقال: يف إسناده مقال.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3618( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )2918(.
انظر: البداية والنهاية )665/4(.  )4(
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فأعَلَمنا بانقطاع ملكهما يف هذين اإلقليمين، فكان كما قال ؛ 
ق ُملكه  فأما كس��رى فانقطع ملكه وزال بالكلية من جميع األرض، وتمزَّ
ق، واضمحلَّ بدعوة رس��ول اهلل ، وأما قيصر فانهزم  كلَّ ُمَمزَّ
من الش��ام ودخل أقاصي بالده، فافتتح المس��لمون بالدهما، واس��تقرت 
للمسلمين وهلل الحمد، وأنفق المسلمون كنوزهما يف سبيل اهلل كما أخبر 

رسول اهلل ، وهذه معجزات ظاهرة )1(.

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه عن جابر بن َس��ُمرة ، قال: 
س��معت رس��ول اهلل  يقول: »َلتفَتَحنَّ عصابة من المس��لمين 

-أو من المؤمنين- كنز آل كسرى الذي يف األبيض«)2(.

ويف لف��ظ آخر يف صحيح مس��لم ع��ن جابر بن َس��ُمَرة ، قال: 
قال رس��ول اهلل : »ُعَصيبة)3( من المس��لمين يفتتحون البيت 

األبيض؛ بيت كسرى، أو آل كسرى«)4(.

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيح��ه ع��ن أب��ي ذر ، ق��ال: قال 
ى فيها  رس��ول اهلل : »إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض ُيسمَّ

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )34/18(.    )1(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2919( )78(.  )2(

ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )172/12(: الُعَصيب��ة: تصغير ُعْصبة،   )3(
وهي الجماعة.

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1822(.  )4(
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القيراُط)1(، فإذا فتحتموها فأحس��نوا إلى أهله��ا؛ فإن لهم ذمًة وَرِحًما، أو 
ًة وِصهًرا«)2(. قال: ِذمَّ

قال اإلم��ام النووي: أما الذمة فهي الُحرم��ة والحق، وهي هنا بمعنى 
هر فلكون  مام، وأما الرحم فلكون هاجر أم إس��ماعيل منهم، وأما الصِّ الذِّ

مارية أم إبراهيم منهم)3(.

وروى الحاكم يف المستدرك والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار بسند 
 : قال: قال رس��ول اهلل ، صحيح عن كعب بن مالك

ًة وَرِحًما«)5(. »إذا افتتحتم)4( مصر، فاستوصوا بالِقبط خيًرا؛ فإن لهم ِذمَّ

وروى الطب��راين يف المعج��م الكبي��ر بس��ند صحي��ح ع��ن أم س��لمة 
، قالت: إن رسول اهلل  أوصى عند وفاته، فقال: »اهلَل 

ق��ال ابن األثير يف النهاي��ة )37/4(: القيراط: ج��زء من أجزاء الدين��ار، وأراد باألرض   )1(
المس��تفَتحة مصر، وخصها بالذكر وإن كان القي��راط مذكوًرا يف غيرها؛ ألنه كان َيغلب 
عل��ى أهلها أن يقولوا: أعطيت فالًنا قراريَط، إذا أس��معه م��ا يكَرُهه، واذهب ال أعطيك 

قراريطك: أي: َسبَّك وإسماعك المكروه، وال ُيوجد ذلك يف كالم غيرهم. 
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2543( )227(.   )2(

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )79/16(.  )3(
يف رواية الطحاوي: إن دخلتم.  )4(

أخرجه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحديث )4076( - والطحاوي يف شرح مشكل   )5(
اآلثار - رقم الحديث )2364( - وأورده األلباين يف السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 

حه. )1374( وصحَّ
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ًة وأعواًنا يف  اهلَل يف ِقْبط مصر؛ فإنكم سَتظهرون عليهم، ويكونون لكم ُعدَّ
سبيل اهلل«)1(.

***
L  )3(أو الغابة )غزوة ذي َقَرد)2  J

وقع��ت غزوة ذي َقَرد بعد الُحديبَية، وقبل غزوة خيبر بثالثة أيام على 

  الصحي��ح)4(؛ لما ثبت يف صحيح مس��لم عن س��لمة ب��ن األكوع

 ، وهو بطل هذه الغزوة- قال: َقِدمنا الُحديبَية مع رسول اهلل-

ونح��ن أربع عش��رة مائة... ثم س��اق خبر غزوة ذي َق��َرد، ورجوعهم مع 

أخرج��ه الطب��راين يف المعجم الكبير - رق��م الحدي��ث )18259( - وأورده األلباين يف   )1(
حه. السلسلة الصحيحة - رقم الحديث )3113( وصحَّ

ذي َقَرد -بفتح القاف والراء-: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر. انظر: النهاية   )2(
.)33/4(

وقال اإلمام السهيلي يف الروض األُُنف )3/4(: والَقَرد يف اللغة: الصوف الرديء.
قال ابن سيد الناس يف عيون األثر )125/2(: غزوة ذي َقَرد، وُيقال لها غزوة الغابة.  )3(

وقال ابن سعد يف طبقاته )289/2(: ثم غزوة رسول اهلل  الغابة، وهي على 
بريد من المدينة طريق الشام.

قلت: وُأضيفت إليها الغزوة؛ ألن لِقاح النبي  التي ُأغير عليها كانت بها.
ق��ال الحافظ يف الفتح )234/8(: اللِّقاح -بكس��ر الالم وتخفي��ف القاف، ثم مهملة-: 

رِّ من اإلبل، واحدها: لِْقحة، بالكسر والفتح أيًضا. ذوات الدَّ
وذه��ب عامة أهل المغ��ازي إلى أنها وقعت قب��ل الُحديبَية، وهو قول: ابن إس��حاق يف   )4(

السيرة )308/3( - وابن سعد يف طبقاته )289/2( وغيرهما.



تأليف / موسى بن راشد العازمي501

املختصر يف السرية النبوية

رس��ول اهلل  إلى المدينة، ثم قال: فواهلل ما لبثنا إال ثالث ليال 

.)1(
 حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول اهلل

ق��ال اإلم��ام البيهقي: والذي ال ش��ك فيه أنه��ا كانت بع��د الُحديبَية، 
وحديث سلمة بن األكوع  ينطق بذلك)2(.

وق��ال اإلم��ام اب��ن القيم: وق��د َوِهَم فيه��ا جماعة من أه��ل المغازي 
َير، فذكروا أنها قبل الُحديبَية )3(. والسِّ

***

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1807(.    )1(
انظر: دالئل النبوة )368/3(.  )2(

*    قلت: ذهب إلى ما ذهب إليه اإلمام البيهقي:
*    اإلمام البخاري يف صحيحه )233/8(.

*    الحافظ يف الفتح )234/8(.
*    الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )541/4( - ويف الفصول يف س��يرة الرس��ول - 

ص )178(.
*    واإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )328/3(.

انظر: زاد المعاد )328/3(.   )3(
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L  سبب هذه الغزوة  J
روى الش��يخان يف صحيحيهم��ا -واللف��ظ لمس��لم- عن س��لمة بن 
ن باألُول��ى )1(، وكانت لِقاُح  األك��وع ، قال: خرجُت قب��ل أن ُيؤذَّ
رس��ول اهلل  ترعى بذي َقَرد، قال: فلقيني غالم لعبد الرحمن 
بن ع��وف ، فقال: ُأِخَذت لِقاح رس��ول اهلل ، فقلت: 
َم��ن أخذها؟ قال: َغَطفان، قال: فصرخُت ث��الث َصَرخات: يا صباحاه! 
فأس��معُت ما بي��ن الَبَت��ِي)2( المدين��ة)3(، ث��م اندفعُت عل��ى وجهي حتى 

أدركُتهم بذي َقَرد)4(.

قال الحافظ يف الفتح )234/8(: يعني: صالة الصبح، ويدل عليه يف رواية اإلمام مسلم   )1(
أنه تبعهم من الَغَلس إلى غروب الشمس.

الَغَلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية )339/3(.  
ق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )115/9(: ق��ال أهل اللغ��ة وغريب   )2(
تان، واحدتها: الَبٌة، وهي األرض الُملَبس��ة حجارة س��وداء،  بت��ان: الَحرَّ الحدي��ث: الالَّ

وللمدينة البتان شرقية وغربية، وهي بينهما. 
يف رواية أخرى يف صحيح مسلم، قال : ثم قمُت على َأَكَمٍة، فاستقبلُت المدينة،   )3(

فناديُت ثالًثا: يا صباحاه.
األََكمة: التل الصغير. انظر: لسان العرب )173/1(.

ا، ويحتمل أن  قال الحافظ يف الفتح )235/8(: فيه إش��عار بأنه كان واس��ع الصوت جدًّ
يكون ذلك من خوارق العادات.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4194( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )1806(.
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ويف لفظ آخر يف صحيح مس��لم، قال س��لمة : بعث رسول اهلل 
 بَظْه��ره )1( مع َرَباح غالم رس��ول اهلل ، وأنا معه، 
يه)2( م��ع الظَّْهر، فلم��ا أصبحنا إذا عبد  وخرج��ُت معه بفرس طلح��ة، ُأَندِّ
الرحم��ن الَفزاري ق��د أغار على َظهر رس��ول اهلل ، فاس��تاقه 
أجمع، وقتل راعَيه، فقلت: يا َرَباح، ُخذ هذا الفرس فأبِلْغه طلحة بن عبيد 
اهلل، وأخبِْر رسول اهلل  أن المشركين قد أغاروا على َسْرِحه)3(.

***
L  َغَطفان  مطاردُة َسَلمة  J

قال َس��َلمة : ث��م اتَّبعُت القوم معي س��يفي وَنْبل��ي، فجعلُت 
أرميه��م، وأعِقُر بهم)4(، وذلك حين يكُثر الش��جر، ف��إذا رجع إليَّ فارس 
جلسُت له يف أصل شجرة، ثم رميُت، فال ُيقبِل عليَّ فارس إال عقرُت به، 

فجعلت أرميهم، وأنا أقول: 

الظَّْهر: اإلبل التي ُيحمل عليها وُتركب. انظر: النهاية )151/3(.  )1(
يه -بهمزة مضمومة، ثم  قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )149/12(: ُأَندِّ  )2(
نون مفتوحة، ثم دال مكسورة مشددة- ومعناه: أن ُيوِرد الماشيَة الماَء، فُتسقى قلياًل، ثم 

ُترَسل يف المرعى، ثم َترِد الماء فَترِد قلياًل ثم ُتَردَّ إلى المرعى.
يه. ويف رواية اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )16539(: ُأَبدِّ

قال اإلمام السندي يف شرحه للمسند )397/9(: بالموحدة وتشديد الدال، أي: ُأخرِجه 
إلى البادية.

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1807(.  )3(
أعقر بهم: أي: أقُتل مركوَبهم. انظر: النهاية )246/3(.    )4(
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��ع)1(أن������ا اب������ن األك������وع ضَّ وال��ي��وُم ي��وُم ال��رُّ

ُجِل،  فألحُق برجل منهم، فأرميه وهو على راحلته، فيقُع َسهمي يف الرَّ
حتى انتَظَمْت)2( َكتَِفه)3(، فقلُت: ُخْذها: 

��عأن������ا اب������ن األك������وع ضَّ وال���ي���وُم ي���وُم ال��رُّ

فإذا كنُت يف الش��جر أحرقُتهم بالنَّبل، ف��إذا تضايقِت الثنايا)4( علوُت 
يُتهم بالحجارة، فما زال ذاك ش��أين وشأنهم، َأتَبُعهم فأرتِجُز،  الجبل، فَردَّ
حتى ما خلق اهلل ش��يًئا م��ن ظهر رس��ول اهلل  إال َخلَّفُته وراء 
ظه��ري، فاس��تنقذته من أيديهم، ثم ل��م أزل أرميهم حتى ألَق��وا أكثر من 
ون منه��ا، وال ُيلقون من  ثالثي��ن رمًح��ا، وأكثر م��ن ثالثين ُب��ردة يس��تخفُّ
ذلك ش��يًئا إال جعلُت علي��ه حجارًة )5(، وجمعُت على طريق رس��ول اهلل 
حى، أتاهم ُعَيينة بن بدر الَفزاري َمَدًدا  )6( حتى إذا امت��دَّ الضُّ



لهم، وهم يف َثنِية َضيِّقة، ثم علوت الجبل، فأنا فوقهم، فقال ُعَيينة: ما هذا 

ع -بضم ال��راء، وتش��ديد المعجمة-: جمع  ضَّ ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )235/8(: الرُّ  )1(
ئام. راضع، وهو اللئيم، فمعناه: اليوُم يوُم َهالك اللِّ

هم. قال السندي يف شرحه للمسند )397/9(: أي: السَّ  )2(
قال الس��ندي يف شرحه للمس��ند )397/9(: َكتَِفه: بالنَّْصب، ُيقال: طعنه فانتظمه: أي:   )3(

اخَتلَّه.
الثنايا: جمع َثنِية، وهي الطريق العالي يف الجبل. انظر: النهاية )220/1(.  )4(

يف رواية اإلمام مسلم: آراًما من الحجارة.  )5(
اآلرام: األعالم. انظر: النهاية )44/1(.

يف رواية اإلمام مسلم: يعرفها رسول اهلل  وأصحابه.  )6(



تأليف / موسى بن راشد العازمي505

املختصر يف السرية النبوية

ال��ذي أرى؟! قالوا: لقينا من هذا الَبْرَح)1(، ما فاَرَقنا بَس��َحرٍ)2( حتى اآلن، 
وأخذ كل شيء يف أيدينا، وجعله وراء ظهره! فقال عيينة: لوال أن هذا يرى 
أن وراءه َطَلًب��ا لقد ترككم، لَِيُقْم إليه نفر منكم، فقام إليه نفر منهم أربعة، 
َفَصِع��دوا يف الجبل، فلما أس��معتهم الص��وت، قلت: أتعرف��وين؟ قالوا: 
  م وجَه محمد  َم��ن أنت؟ قلُت: أنا اب��ن األكوع، والذي َك��رَّ

ال َيطُلُبني منكم رجل فُيدِرَكني، وال أطُلُبه فيفوَتني)3(.

***
L  يف طلب القوم  خروج الرسول  J

لما بلغ رسوَل اهلل  صياُح َسَلمَة بن األكوع ، صرخ 
 ، بالمدين��ة: »الَفَزَع الَفَزَع«، فترامت الخيول إلى رس��ول اهلل
ُل َم��ن انته��ى إل��ى النبي  من الُفرس��ان المق��داُد بُن  وكان أوَّ
  َل فارس وقف على رس��ول اهلل عم��رو ، ث��م كان أوَّ
بعد المقداد من األنصار: َعبَّاُد بن بش��ر ، وس��عد بن زيد، وُأس��يد 
اش��ة بن ِمحَص��ن، وُمحرِز بن َنْضلة، وأب��و قتادة الحارث  بن ُظهير، وعكَّ
بن ربعي، وأبو عياش عبي��د بن زيد بن الصامت  أجمعين، فلما 

ة. انظر: النهاية )113/1(.   دَّ الَبْرح -بفتح الباء، وسكون الراء- أي: الشِّ  )1(
يف رواية اإلمام مسلم: ما فاَرَقنا منذ َغَلس.   )2(

أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1807( - واإلمام   )3(
أحمد يف مسنده - رقم الحديث )16539( - واللفظ ألحمد.
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َر عليهم سعد بن زيد ، ثم  اجتمعوا إلى رسول اهلل  َأمَّ
قال: اخرج يف طلب القوم، حتى ألحقك يف الناس)1(.

قال سلمة : فما برحُت مقعدي ذلك حتى نظرُت إلى فوارس 

ُلهم: األخرم األسدي  رس��ول اهلل  يتخلَّلون الش��جر، وإذا أوَّ

-وه��و ُمح��رِز ب��ن َنْضل��ة - وعلى أث��ره أبو قت��ادة ف��ارس النبي 

، وعلى أث��ر أبي قتادة المقداد بن عمرو ، قال: فولى 

المش��ركون مدبرين، فنزلُت من الجبل، فأخذُت بِعناِن )2( فرس األخرم، 

وقلت له: يا أخَرُم، ائَذِن القوم -يعني احذرهم- فإين ال آمن أن يقطعوك، 

ئِْد حتى َيْلَحَق رس��ول اهلل  وأصحابه، فقال: يا َس��َلمة، إن  فاتَّ

كنَت ُتؤمن باهلل واليوم اآلخر، وتعلم أن الجنة حق، والنار حق؛ فال َتُحْل 

بيني وبين الش��هادة، قال: فخليُت ِعنان فرس��ه، فيلح��ق بعبد الرحمن بن 

ُعيين��ة، ويعط��ف عليه عب��د الرحم��ن)3(، فاختلفا طعنتين، فعق��ر األخرُم 

بعب��د الرحم��ن، وطعنه عب��د الرحمن فقتل��ه، فتحول عب��د الرحمن على 

ف��رس األخرم، فلحق أبو قت��ادة  بعبد الرحم��ن فاختلفا طعنتين، 

ل أبو قت��ادة على فرس األخرم،  َفُعِق��َر بأبي قتادة، وقتله أب��و قتادة، وتحوَّ

انظر: سيرة ابن هشام )309/3(.   )1(
الِعنان: سير اللجام. انظر: النهاية )283/3(.  )2(

يف رواية اإلمام مسلم: فالتقى هو وعبد الرحمن.   )3(
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ث��م إين خرجُت أعدو)1( يف َأَث��رِ القوم، حتى ما أرى من ُغبار صحابة النبي 

 شيًئا، ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى ِشْعٍب فيه ماء ُيقال 

له: ذو َقَرد، فأرادوا أن يشربوا منه)2(، فأبصروين أعدو وراءهم، َفَعَطفوا)3( 

وا يف الثني��ة -ثنية ذي نثر- وغربت الش��مس، فألحق رجاًل،  عنه، واش��تدُّ

فأرميه، فقلت: ُخْذها:
��عأن������ا اب������ن األك������وع ضَّ وال���ي���وم ي���وم ال��رُّ

)4(، أكوُع ُبْكَرَة)5(! قلت: نعم، أْي َعُدوَّ نفِس��ه، وكان  فقال: يا ُثْكَل ُأمِّ

ال��ذي رميته ُبْك��رَة)6(، فأتبعته س��هًما آخر، فَعِل��َق به س��همان، وُيَخلِّفون 

فرس��ين، فجئُت بهما أس��وقهما إلى رس��ول اهلل ، وهو على 

يتهم عنه؛ ذو َقَرد، فإذا نبي اهلل  يف خمس��مائة،  الماء الذي َحلَّ

  وإذا بالٌل قد َنَحَر َجُزوًرا مما َخلَّفُت، فهو يشوي لرسول اهلل

من َكبِدها وَسناِمها، فأتيت رسول اهلل ، فقلت: يا رسول اهلل، 

زاد اإلمام مسلم يف صحيحه: على ِرْجلي.  )1(
زاد اإلمام مسلم يف صحيحه: وهم عطاش.  )2(

عطف: انصرف. انظر: لسان العرب )268/9(.  )3(
َثكَِلْتك أمك: أي: فَقَدْتك. انظر: النهاية )212/1(.    )4(

أك��وُع ُبك��رَة: أي: أن��ت األكوع ال��ذي كان ق��د َتبَِعنا بك��رَة هذا النه��اِر. انظ��ر: النهاية   )5(
.)182/4(

يف رواية اإلمام مسلم: أكَوُعك ُبْكرَة.  )6(
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ار بالَعْش��وة)3(،  ن��ي فأنتخب)1( من أصحاب��ك مائة، فآخذ)2( على الُكفَّ َخلِّ
ف��ال يبق��ى منهم ُمخبِ��ٌر إال قتلُت��ه، فقال رس��ول اهلل : »أكنَت 
فاع��اًل ذلك يا س��لمة؟« قلت: نعم، والذي أكرمك، فضحك رس��ول اهلل 
 حت��ى رأي��ت نواِج��َذه)4( يف ضوء الن��ار، ثم قال رس��ول اهلل 
: إنه��م ُيْق��َرون)5( اآلن ب��أرض َغَطف��ان)6(، فج��اء رجل من 
وا على فالن الَغَطف��اين فنحر لهم ج��زوًرا، قال: فلما  َغَطف��ان، فقال: َم��رُّ
ًبا، فلما  أخ��ذوا َيكِش��طون)7( ِجْلَده��ا رأوا َغَب��َرة، فتركوها وخرج��وا ُهرَّ

أنتخب: أختار. انظر: النهاية )26/5(.  )1(
يف رواية اإلمام مسلم: فأتبع.  )2(

قال الس��ندي يف شرحه للمسند )398/9(: بالَعْش��وة -بفتح فسكون-: هو ما بين أول   )3(
الليل إلى ُرُبعه، ُيقال: أخذُت عليهم بالَعشوة، أي: بالسواد من الليل.

النواجذ من األس��نان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك، واألكثر األش��هر أنها   )4(
أقصى األسنان. انظر: النهاية )17/5(. 

ق��ال الحافظ يف الفت��ح )237/8(: ُيْقَرون -بضم الياء، وس��كون الق��اف، وفتح الراء،   )5(
يافة. وسكون الواو-: ِمَن الِقرى، وهي الضِّ

ويف رواية ابن إسحاق يف السيرة )312/3(: َيْغُبقون.
ق��ال الحافظ يف الفتح )237/8(: الَغبوق: هو ش��رب اللبن أول اللي��ل، والمراد: أنهم 
فاتوا وأنهم وصلوا إلى بالد قومهم ونزلوا عليهم، فهم اآلن يذبحون لهم وُيطِعمونهم.
يف رواي��ة أخ��رى يف الصحيحين، قال رس��ول اهلل : »يا ابن األك��وع، مَلْكَت   )6(

فأسِجْح«.
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )146/12(: فأسجح: هو بهمزة قطع، ثم 
سين مهملة ساكنة، ثم جيم مكسورة، ثم حاء مهملة، ومعناه: فأحِسْن وارُفق، والسجاحة: 

السهولة، أي ال تأخذ بالشدة، بل ارُفق، فقد َحَصلت النِّكاية يف العدو. وهلل الحمد.
كشط: رفع وقلع وكشف. انظر: النهاية )152/4(.  )7(
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أصبحنا قال رسول اهلل : »خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير 
اِجل والفارس  التَِنا س��لمة«، فأعطاين رسول اهلل  َسْهم الرَّ َرجَّ
جميًعا، ثم أردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة، فلما كان بيننا 
وبينها قريًبا من َضْحَوٍة، ويف القوم رجل من األنصار كان ال ُيس��َبق، جعل 
ُينادي: هل ِمن مس��ابق؟ أال رجٌل يس��ابق إلى المدينة؟ فأعاد ذلك مراًرا، 
وأنا وراء رس��ول اهلل  ُم��رديف، فقلُت له: أما ُتْكرُِم كريًما، وال 
َتَهاُب شريًفا؟! قال: ال، إال رسول اهلل ، فقلت: يا رسول اهلل، 
بأبي أنت وأمي، َخلِّني فأْلُسابِق الرجَل، قال رسول اهلل : »إن 
ش��ئَت«، قلُت: اذهب إليك، َفَطَفَر )1( عن راحلته، وثنيُت رجلي َفَطَفرُت 
عن الناقة، ثم إين َربْطُت)2( عليها َشَرًفا)3( أو َشَرَفين، يعني استبقيُت نفسي، 
)4( بين كتفيه بيدي، قلت: سبقُتك واهلل  ثم إين عدوُت حتى ألحقه، فَأُصكُّ

، حتى قدمنا المدينة)5(. -أو كلمة نحوها- قال: فضحك، وقال: إْن أظنُّ

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )152/12( َظَفر: أي: َوَثبت وَقَفزُت.    )1(
ربطُت: أي تأخرُت عنه. انظر: النهاية )171/2(.  )2(

َرف: هو ما ارتفع ِمن األرض، أي: قْدًرا  قال السندي يف شرحه للمسند )399/9(: الشَّ  )3(
من األرض.

ه: ضربه. انظر: النهاية )40/3(. َصكَّ  )4(
أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )1807( - واإلمام أحمد يف مس��نده   )5(
- رق��م الحديث )16539( - واللفظ ألحمد - وأخرج��ه مختصًرا اإلمام البخاري يف 
صحيح��ه - رقم الحديث )3041( )4194( - ومس��لم يف صحيح��ه - رقم الحديث 

.)1806(
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L  )1(غزوة خيرب  J
م  وقع��ت غزوة خيبر بعد غ��زوة ذي َقَرد بثالث لي��ال، وذلك يف ُمَحرَّ
من السنة الس��ابعة للهجرة؛ فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن سلمة 
ب��ن األكوع ، قال: فواهلل ما لبثنا)2( إال ثالَث ليال حتى خرجنا إلى 

.)3(
 خيبر مع رسول اهلل

ق��ال الحافظ يف التلخي��ص الَحبير: وأما غزوة خيبر يف الس��ابعة، فهو 
المشهور الذي عليه الجمهور من أهل المغازي)4(.

قال اإلمام النووي يف تهذيب األسماء واللغات )184/3(: خيبر: البلدة المعروفة على   )1(
نح��و أرب��ع مراحل م��ن المدينة إلى جهة الش��ام، ذات نخل ومزارع، فتحها رس��ول اهلل 

 يف أوائل سنة سبع ِمن الهجرة.
يعني بعد قدومهم من غزوة ذي َقَرد.    )2(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1807(.  )3(
انظر: التلخيص الحبير )2866/6(.  )4(

قل��ت: وج��زم بذلك اإلمام ابن القي��م يف زاد المع��اد )376/3( - والحافظ ابن كثير يف 
البداية والنهاية )570/4( - ويف الفصول يف س��يرة الرسول - ص )195(، بينما ذهب 
اإلم��ام ابن ح��زم يف جوامع الس��يرة - ص )126( إلى أنها وقعت يف بقي��ة من المحرم، 

وذلك قرب آخر السنة السادسة من الهجرة.
قال الحافظ ابن كثير يف الفصول - ص )195(: وأما ابن حزم، فعنه أنها يف س��نة س��ت 
بال ش��ك، وذلك بناء على اصطالحه، وهو أنه يرى أن أول الس��نين الهجرية ش��هر ربيع 
األول الذي قدم فيه رسول اهلل  إلى المدينة مهاجًرا، ولكن لم يتاَبع عليه، إذ 

م تلك السنة. الجمهور على أن أول التاريخ من ُمَحرَّ
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L  سبب هذه الغزوة  J
المس��لمين -وال  كان��ت خيب��ر مرك��ًزا للدس��ائس والتآم��ر ض��د 
يس��كنها إال يه��ود-؛ فه��م الذي��ن جمع��وا األح��زاب للقض��اء عل��ى 
ضوا يه��ود بني ُقَريظ��ة على نقض  المس��لمين يف غ��زوة الخن��دق، وحرَّ
 العه��د مع رس��ول اهلل  يف غ��زوة الخندق، وحاول��وا اغتيال 
النب��ي ، وقاموا بدع��م قريش بالمال والس��الح يف معاركهم 
ضد المس��لمين؛ فكان من المهم القضاء على هذه الش��وكة الخبيثة التي 
هي أحد أس��باب فْق��د األمن واألم��ان والهدوء ح��ول المدين��ة النبوية، 

والمنطقة بأسرها.

***
L  الوعد الرباني بفتح خيرب  J

وع��د اهلل س��بحانه رس��وله  والمس��لمين بفت��ح خيبر يف 
 : كتاب��ه الكريم، وأعطى غنائمها ألهل الُحديبَية خاصة، فقال 

﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾)1(.

ل لكم خيَبَر)2(. قال مجاهد: قوله تعالى: ﴿ ۓ ڭ ڭ ﴾: َعجَّ

سورة الفتح - آية )20(.   )1(
انظر: تفسير الطبري )351/11(.  )2(
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وقال اإلمام ابن جرير الطبري يف تفسير هذه اآلية بعد أن ساق األقوال 
فيها: وأولى األقوال يف تأويل ذلك بالصواب ما قاله مجاهد، وهو أن الذي 
أثابهم اهلل من مس��يرهم ذلك مع الفتح القريب: المغانُم الكثيرُة من مغانِِم 
خيب��َر، وذلك أن المس��لمين لم يغنموا بعد الُحديبي��ة غنيمًة، ولم يفتحوا 
فتًحا أق��رب من بيعتهم النبي  بالُحديبَي��ة إليها من فتح خيبر 

وغنائِمها)1(.

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې   : وق��ال 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب()2(.

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى مخبًرا عن األعراب الذين تخلَّفوا 
  يف غ��زوة الُحديبَية إذ ذه��ب النبي  ع��ن النب��ي
وأصحاب��ه إلى خيب��ر يفتتحونه��ا: إنهم يس��ألون أن يخرج��وا معهم إلى 
المغنم، وقد تخلَّفوا عن وقت محاربة األعداء ومجالدتهم ومصابرتهم، 
فأمر اهلل رس��وله  أال يأذن لهم يف ذلك؛ معاقبًة لهم من جنس 
ذنبهم؛ فإن اهلل تعالى وعد أهل الُحديبية بمغانِِم خيبر وحدهم ال َيشَرُكهم 
فيها غيُرهم من األعراب المتخلفين، فال يقع غير ذلك شرًعا وَقَدًرا؛ ولهذا 
ق��ال: ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴾، قال مجاهد، وقتادة، وجويبر: هو 

انظر: تفسير الطبري )351/11(.    )1(
سورة الفتح - آية )15(.  )2(
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الوعد الذي وعد به أهل الُحديبية - واختاره ابن جرير)1(.

***
L  إىل خيرب  خروج النيب  J

خرج مع رس��ول اهلل  يف هذه الغزوة كل َمن شهد معه غزوة 
الُحديبي��ة، إال َمن مات منهم،  أجمعين)2(، واس��تعمل على المدينِة 
)3(، وَقِدم أب��و هري��رة  المدينة 

 ِس��َباع ب��ن ُعرُفط��ة الِغف��اري

انظر: تفسير ابن كثير )337/7(.  )1(
��مت خيبر على أهل الُحديبَية؛ َمن ش��هد  قال ابن إس��حاق يف الس��يرة )380/3(: وُقسِّ  )2(
 ، خيبر، وَمن غاب عنها، ولم َيِغْب عنها إال جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام

َفَقسم له رسول اهلل  َكَسهِم َمن حَضرها.
  قل��ت: ثبت يف الصحيحي��ن وغيرهما ما يخالف قول ابن إس��حاق، وأن جابًرا
ش��هد غزوة خيبر؛ فمن ذلك ما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1813( 
عن جابر بن عبد اهلل ، قال: لم أشهد بدًرا وال ُأُحًدا، منعني أبي، فلما ُقتَِل عبداهلل 

يوم ُأُحد، لم أتخلف عن رسول اهلل  يف غزوة قط.
وروى اإلمام أحمد يف مسنده بسند حسن - رقم الحديث )14463( عن جابر بن عبد 
اهلل ، ق��ال: لما كان يوم خيبر، أص��اب الناَس مجاعٌة، فأخذوا الُحُمَر اإلنس��ية، 
 : ق��ال جابر ، فذبحوه��ا ومل��ؤوا منها الق��دور، فبلغ ذل��ك نبيَّ اهلل

فأَمَرنا رسول اهلل  فَكَفأنا الُقدور.
وروى البخ��اري يف صحيح��ه - رق��م الحديث )4219( - ومس��لم يف صحيحه - رقم 
الحديث )1941( )36( )37( - واإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )14840( 
- واللف��ظ ألحمد - عن جابر ، ق��ال: ذَبْحنا يوم خيبر الخيَل والبِغال والَحمير، 

فنهانا رسول اهلل  عن البغال والحمير، ولم ينَْهنا عن الخيل.
قال ابن هشام يف السيرة )357/3(: واستعمل على المدينة ُنميلة بن عبد اهلل الليثي.  )3(

قلت: والصحيح رواية اإلمام أحمد والحاكم.
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مهاجًرا، وذلك بعدما خرج رسول اهلل  إلى خيبر، فواىف سباع بن 
عرفطة  يف صالة الصبح؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده والحاكم 
يف مس��تدركه بس��ند صحيح عن أبي هريرة ، قال: لما خرج رس��ول 
 ، إلى خيبر اس��تخلف)1( ِس��باع بن ُعرُفطة الِغفاري  اهلل
فَقِدْمنا فش��هدنا معه صالة الصبح، فق��رأ يف أول ركعة: )ٱ ٻ(، 
ويف الثانية: )ڭ ۇ ۇ(  ، فقلت يف نفسي: ويٌل ألبي فالن! له مكياالن 
َزنا، فأتينا  يس��تويف بواحد ويبخس بآخر، فأتينا سباع بن عرفطة  فَجهَّ

رسول اهلل  قبل الفتح)2( بيوم أو بعده بيوم)3(.

***
L  إىل خيرب  مسري النيب  J

سار رسول اهلل  بجيشه إلى خيبر، وحدثت أحداٌث وهم 
يف طريقهم إلى خيبر؛ فمن ذلك:

1 ( صالته  على دابته:
روى اإلمام مس��لم واإلمام أحمد عن ابن عمر ، قال: رأيُت 

يف رواية أخرى يف المستدرك: استعمل.  )1(
يعني: فتح خيبر.  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )8552( - والحاكم يف المس��تدرك -   )3(
رقم الحديث )2272( )4384(.
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ه إلى خيبر)1(. رسول اهلل  ُيصلي على حمار، وهو ُمتوجِّ

ق��ال اإلمام القرطبي: وأجمع��وا على أنه ال يج��وز ألحد صحيح أن 
ًة)2(. ُيصلَِّي فريضة إال باألرض، إال يف الخوف الشديد خاصَّ

: 2 ( ُحَداء)3( عامر بن األكوع
روى الش��يخان يف صحيحيهما عن س��لمة بن األكوع ، قال: 
خرجنا مع النبي  إلى خيبر، فسرنا لياًل، فقال رجل من القوم 

لعامر: يا عاِمُر، أال ُتسِمُعنا من ُهنَيهاتِك؟)4(.

وكان عامر رجاًل شاعًرا، فنزل يحدو)5( بالقوم)6(، يقول:
أخرج��ه اإلمام مس��لم يف صحيحه - رق��م الحدي��ث )700( )35( - واإلمام أحمد يف   )1(

مسنده - رقم الحديث )4520(.

انظر: تفسير القرطبي )326/2(.  )2(
ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )172/12(: الُح��داء: ه��و بض��م الح��اء وتخفي��ف الدال   )3(
المهملتي��ن، ُيَم��دُّ وُيقَصر: َس��ْوُق اإلبل بَض��رٍب مخصوص من الغن��اء، والُحداء يف 
��عر، وقد ج��رت عادة اإلبل أنها  َجز، وقد يكون بغيره من الشِّ الغال��ب إنما يكون بالرَّ

ُتسرِع السير إذا ُحِدَي بها. 
يف رواية أخرى يف صحيح البخاري ومسلم: ُهنَيَّاتك.  )4(

قال الحافظ يف الفتح )406/14(: ُهنَيَّاتك: بضم أوله، وتشديد التحتانية بعد النون.
وقال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )140/12(: ُهنَيَّاتك: أي: أراجيزك.

يف رواية أخرى يف صحيح مسلم - رقم الحديث )1807( )132(: يرتِجز.  )5(
َجُز: بحر من بحور الش��عر، معروف، ونوع من أنواعه، يكون كل ِمصراع منه ُمفرًدا،  الرَّ

وتسمى قصائده أراجيز، واحدها ُأرجوزة. انظر: النهاية )182/2(.  
يف رواية اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )18538( قال س��لمة : جعل   )6(
 يرتجز بأصحاب رس��ول اهلل ، وفيهم النبي  يسوق الركاب.   =
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���ي���ن���االله��م ل��وال أن��ت م��ا اهَتَدين��ا َص���لَّ وال  ْق����ن����ا  ت����َص����دَّ وال 

أبَقينا م��ا  ل��ك  فِ����داًء  الَق���ي���ن���اف��اغ��ِف��ْر  إن  األق�����������داَم  وث�����بِّ�����ِت 

َأَب���ي���ن���اوأل����ِق����َي����ْن س��ك��ي��ن��ًة ع��ل��ي��ن��ا ب���ن���ا  ِص�����ي�����َح  إذا  ��������ا  إنَّ

علينا ل����وا  َع����وَّ ���ي���اح  وب���ال���صِّ
فقال رسول اهلل : »َمن هذا السائُق؟«)1(

قالوا: عامر بن األكوع، فقال رسول اهلل : »يرحُمه اهلل«)2(، 
فقال رجل من القوم)3(: وَجَبت)4( يا نبيَّ اهلل، لوال أمَتْعَتنا به)5(!

***

= ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )241/8(: وهذه كان��ت عادتهم إذا أرادوا تنش��يط اإلبل يف 
السير؛ ينِزل بعضهم فيسوقها ويحدو يف تلك الحال.

يف رواية اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )16511(: »الحادي«.   )1(
زاد اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1807( )132(: قال سلمة : وما   )2(

ه إال اسُتشِهد. استغفر  إلنسان َيُخصُّ
هو عمر بن الخطاب ، جاء التصريح بذلك يف رواية أخرى يف صحيح مس��لم -   )3(
رقم الحديث )1807( )132(، فنادى عمر بن الخطاب ، وهو على جمل له: 

يا نبي اهلل، لوال متَّْعَتنا بعامرٍ!
ه  قال اإلمام الس��ندي يف شرحه للمس��ند )380/9(: أي: الشهادة؛ فقد جاء أن َمن خصَّ  )4(

بمثل هذا الدعاء وجبت له الشهادة.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4196( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(

الحديث )1802( )123(.
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L  وصول املسلمني إىل خيرب وإغارتهم  J
وصل رسول اهلل  بجيشه المبارك إلى خيبر لياًل، وكان إذا 
أتى قوًما بليل لم ُيِغْر عليهم حتى ُيصبِح، فلما أصبح صلَّى الفجَر بَغَلس)1( 
  ثم ركب هو وأصحابه، فأتى خيبر، فلما أش��رف رسول اهلل
على خيب��ر دعا؛ فقد روى ابن حبان يف صحيحه والحاكم يف المس��تدرك 
بسند حسن عن ُصَهيب ، قال: إن رسول اهلل  لم يكن 
��موات الس��بع  َي��َر قريًة يري��د دخولها إال قال حين يراها: »اللهم ربَّ السَّ
وما أظَلْلَن، وربَّ األَرِضيَن الس��بع وما أقَلْلَن)2(، وَربَّ الرياح وما َذَريَن، 
وربَّ الش��ياطين وما أضَلْلَن، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ 

بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها«)3(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا عن أنس بن مال��ك ، قال: 
إن النب��ي  خرج إل��ى خيبر فجاءها لي��اًل، وكان إذا جاء قوًما 
لياًل ال ُيغير عليهم حتى ُيصبِح، فلما أصبح خرجت يهود بمس��احيهم)4( 

الَغَلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية )339/3(.  )1(
أقللن: َحَملن. انظر: لسان العرب )289/11(.  )2(

أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )2709( - والحاكم يف المستدرك - رقم   )3(
الحديث )1651(. 

الِمْسحاة: الِمْجَرفة من الحديد. انظر: النهاية )280/4(.  )4(
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النب��ي  فق��ال  والخمي��س)2(،  قال��وا: محم��د  رأوه  فلم��ا  ومكاتِِله��م)1(، 
: »اهلل أكب��ر، َخِرَب��ت خيبر، إنا إذا نزلنا بس��احة قوٍم، فس��اء 

صباُح الُمنَذرين!«)3(.

  إن النبي : ويف لفظ آخر يف الصحيحين، قال أنس
 ، غزا خيبر، فصلينا عندها صالة الغداة)4( بَغَلس، فَركِب نبيُّ اهلل
ورك��ب أب��و طلحة وأنا رديف أب��ي طلحة... فلما دخل القري��ة، قال: »اهلل 

ا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح الُمنَذرين!«)5(. أكبر، َخِرَبت خيبر، إنَّ

قال اإلمام الُسهيلي: قوله  حين رآهم: »اهلل أكبر، َخِرَبت 
خيبُر«، فيه التفاؤل؛ وذلك أنه رأى المس��احي والمكاتل، وهي من آالت 
الهدم والحفر، مع أن لفظ الِمْس��حاة من َس��َحْوُت األرض: إذا قَش��ْرَتها؛ 

فدل ذلك على خراب البلدة التي أشرف عليها)6(.

زاد اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )13771(: إلى زروعهم وَأَرضيهم.  )1(
بيل الكبير. انظر: النهاية )131/4(. ومكاتلهم: جمع ِمْكَتل -بكسر الميم-: هو الزَّ

اقة، والَميمنة،  مة، والسَّ الخميس: الجيش، ُس��مي به؛ ألنه مقسوم بخمسة أقسام: الُمَقدِّ  )2(
س فيه الغنائم. انظر: النهاية )75/2(. والَميسرة، والَقْلب، وقيل: ألنه ُتَخمَّ

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2945( )4197( - ومسلم يف صحيحه   )3(
- رقم الحديث )1365( )121(.

هي صالة الفجر.  )4(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )371( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(

الحديث )1365( )120(.
انظر: الروض اأُلنف )69/4(.    )6(
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L  حصون خيرب  J
خيبر عبارة عن حصون منيعة، وتنقسم حصونها إلى قسمين:

: قِّ 1 ( حصون النَّطاة والشَّ
وفيها خمسة حصون، وهي: حصن ناعم، وحصن الصعب بن معاذ، 

بير، وحصن ُأبي، وحصن النِّزار. وحصن قلعة الزُّ

2 ( حصون الُكَتيبة)1(:
وفيها ثالثة حص��ون، وهي: حصن الَقموص، وحص��ن الَوطِيح )2(، 

اللم)3(. وحصن السُّ

***
L  بدء القتال، وفتح حصن ناعم  J

فلما انتهى رسول اهلل  إلى خيبر، حاصرها ِحصًنا ِحصًنا، 
وأول حصن فتحه المس��لمون، ه��و حصن ناعم؛ فإنه لم��ا تصافَّ القوم 
خرج مرحب يطلب المبارزة، فبرز له عامر بن األكوع ؛ فقد روى 
 ، الشيخان يف صحيحيهما -واللفظ لمسلم- عن سلمة بن األكوع

ًرا-: اسم لبعض ُقرى خيبر. انظر: النهاية )130/4(.  الُكَتيبة -ُمصغَّ  )1(
الَوطِيح: هو بفتح الواو، وكسر الطاء، وبالحاء المهملة. انظر: النهاية )177/5(.   )2(

اللم: هي بضم السين. انظر: النهاية )357/2(. السُّ  )3(
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قال: لما قدمنا خيبر خرج َمِلُكهم َمْرَحب َيْخطِر بسيِفه)1(، ويقول:

ُبق��د َعِلَم��ت خيب��ُر أين َمْرَح��ُب  ُمَج��رَّ َبط��ٌل  الس��الِح)2(  ش��اكي 

��ُب َت��َل��هَّ أق��ب��ل��ت  ال��ح��روب  إذا 

ي عامر، فقال: قال: وبرز له عمِّ
َعِلَم��ت خيب��ُر أين عاِم�����ُر ُمغاِم�����ُرق��د  ب��ط��ٌل  �����������الِح  ال��سِّ ش��اك��ي 

فاختلف��ا ضربتين، فوقع س��يف َمرَحب يف ُت��رس عامر، وذهب عامر 
َيسُفُل)3( له، فرجع سيُفه على نفسه، فقطع َأْكَحَلُه)4(، فكانت فيها نفُسه!

قال سلمة: فخرجُت فإذا نفر من أصحاب النبي  يقولون: 
َبَطَل عمُل عامرٍ؛ َقَتل َنْفَس��ه! فأتيُت النبي  وأنا أبكي، فقلت: 
يا رس��ول اهلل، َبَطَل عمل عامر؟! فقال رسول اهلل : »َمن قال 
ذلك؟« قال: ناس من أصحابك، فقال رسول اهلل :  »َكَذَب)5( 

ه ُمعَجًبا بنفسه متعرًضا للمبارزة، أو أنه يخطِر  َيخطُِر بسيفه -هو بكسر الطاء-: أي: يهزُّ  )1(
يف ِمشيته: أي: يتمايل ويمشي ِمشية المعَجب، وسيفه يف يده. انظر: النهاية )44/2(.

ق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )153/12(: ش��اكي الس��الح أي: تامُّ   )2(
الح. السِّ

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )153/12(: َيس��ُفُل -بفتح الياء، وضم   )3(
الفاء-: أي: يضربه من أسفل.

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )174/8(: اأَلْكَح��ل -بفتح الهم��زة والمهمل��ة، بينهما كاف   )4(
راع. ساكنة-: هو ِعرق يف َوَسِط الذِّ

قال الحافظ يف الفتح )242/8(: أي: أخطأ.       )5(
*    وقال اإلمام ابن القيم يف مدارج السالكين )559/1(: الكذب ُيراد به أمران:       =



تأليف / موسى بن راشد العازمي521

املختصر يف السرية النبوية

َمن قال ذلك، بل له أجُره مرتين«)1(.

ويف لف��ظ آخر يف الصحيحين، قال رس��ول اهلل :  »َكَذَب 
َم��ن قال، إن له ألجري��ن وجمع بين إصَبَعي��ه: إنه َلَجاِهٌد مجاِه��ٌد)2(، َقلَّ 

عربيٌّ مشى بها مثله«)3(.

*    أحدهما: الخبر غير المطابق لُمْخَبرِه، وهو نوعان:
1( َكِذب عمد

2( وَكِذب خطأ.
فَك��ِذب العمد معروف، وَكِذب الخطأ كَكِذب أبي الس��نابل يف فت��واه للمتوفَّى عنها إذا 
 : وضع��ت َحْمَلها؛ أنها ال تِحلُّ حتى ُتتِمَّ أربعة أش��هر وعش��ًرا، فقال النبي
»َك��َذَب أبو الس��نابل«، ومنه قوله : »كذب َمن قالها«، لم��ن قال: َحبِط َعَمُل 
عامر؛ حيث قتل نفس��ه خطًأ، ومنه قول عبادة ب��ن الصامت : َكَذب أبو محمد؛ 

حيث قال: الِوتر واِجب، فهذا كله من َكِذب الخطأ، ومعناه: أخطأ قائُل ذلك.
*    حديث أبي السنابل: أخرجه الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )1231( )1232( 
- وابن ماجه يف س��ننه - رقم الحديث )2027( - وأورد طرقه األلباين يف السلس��لة 

حه. الصحيحة - رقم الحديث )3274( وَصحَّ
*    وحديث ُعبادة بن الصامت : أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث 

)22693( - وأبو داود يف سننه - رقم الحديث )425( وإسناده صحيح.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4196( )6148( - ومسلم يف صحيحه   )1(

- رقم الحديث )1807( )132(.
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )143/12(: هك��ذا رواه الجمهور من   )2(
المتقدمين والمتأخرين: َلجاِهٌد -بكس��ر الهاء، وتنوين الدال-، وُمجاِهٌد -بضم الميم، 
وتنوين الدال أيًضا-، وفس��روا: لجاِهٌد، بالج��ادِّ يف علمه وعمله، أي: إنه لجادٌّ يف طاعة 

اهلل، والمجاهد: هو المجاهد يف سبيل اهلل، وهو الغازي.  
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4196( )6148( - ومسلم يف صحيحه   )3(

- رقم الحديث )1802( )123(.
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L   قتال أبي بكر وعمر  J
 ، يق دِّ أعطى رس��ول اهلل  الل��واَء ألبي بك��ر الصِّ

ث��م أعطاه لعمر بن الَخطَّ��اب ، ولم ُيفَتح لهم��ا؛ فقد روى اإلمام 

أحمد يف مس��نده والبيهقي يف دالئل النبوة -واللفظ ألحمد- بس��ند قوي 

عن ُبريدة بن الُحصيب ، قال: حاَصْرنا خيبر، فأخذ اللواَء أبو بكر 

، فانص��رف ولم ُيفَتح له، ثم أخذه من الَغِد عمر ، فخرج، 

ٌة وَجْهٌد)1(. فرجع ولم ُيفتح له، وأصاب الناَس يومئذ ِشدَّ

. زاد البيهقي يف دالئل النبوة: وُقتَِل محمود بن َمسَلمة

َل حصونهم افُتتَِح ِحصُن ناعم، وعنده ُقتَِل  وقال ابن إسحاق: كان أوَّ

محمود بن َمسلمة ، ُألِقَيت عليه منه رًحى)2( فقتَلْته)3(.

***

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )22993( - والبيهقي يف دالئل النبوة   )1(
  .)210/4(

حى: هي التي ُيطَحن بها. انظر: النهاية )193/2(. الرَّ  )2(
انظر: سيرة ابن هشام )360/3(.  )3(



تأليف / موسى بن راشد العازمي523

املختصر يف السرية النبوية

L   ت الفتح على يد أبي احلسن  J
ر رس��وُل اهلل  أصحاَبه بفتح حصن ناعم على يد أبي  بشَّ
الحس��ن علي بن أبي طالب ؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما 
عن سهل بن سعد  قال: إن رسول اهلل  قال يوم خيبر: 
»أُلعِطَي��نَّ هذه الراية غ��ًدا رجاًل يفتح اهلل على يديه، ُيحب اهلل ورس��وله، 
وُيحبه اهلل ورس��وله«، قال: فبات الناس َيُدوكون)1( ليلتهم: أيُّهم ُيعطاها، 
فلم��ا أصبح الناس غ��َدوا على رس��ول اهلل ، كلهم يرجو أن 
ُيعطاها، فقال رس��ول اهلل : »أين علي بن أبي طالب؟« فقيل: 
هو يا رسول اهلل َيشتكي عينيه، قال: »فأرسلوا إليه« فُأتي به، فبصق رسول 
اهلل  يف عينيه، ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع! فأعطاه 
الراية، فقال عليٌّ : يا رس��ول اهلل ُأقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال 
رسول اهلل : »انُفْذ)2( على ِرْسِلك)3( حتى تنزل بساحتهم، ثم 
ادُعهم إلى اإلسالم وأخبِْرهم بما يجب عليهم من حق اهلل فيه، فواهلل ألن 

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )145/15(: هكذا هو يف معظم النس��خ   )1(
والرواي��ات: َيُدوك��ون -بضم الدال المهمل��ة، وبالواو- أي: يخوض��ون ويتحدثون يف 

ذلك، ويف بعض النسخ: َيْذُكرون، بإسكان الذال المعجمة وبالراء.
انُفذ: امِض. انظر: النهاية )79/5(.    )2(

قال الحافظ يف الفتح )256/8(: على ِرْسِلك -بكسر الراء- أي: على ِهينَتِك.  )3(
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يهدَي اهلل بك رجاًل واحًدا خيٌر لك من أن يكون لك ُحْمُر النََّعم«)1(.

 ، ويف رواية أخرى يف صحيح مس��لم عن س��لمة ب��ن األكوع
ق��ال: فأتي��ُت عليًّا  فجئُت به أق��وده، وهو أرَم��ُد)2(، حتى أتيُت به 
رس��ول اهلل ، فبس��ق)3( يف عينيه فبرأ، وأعط��اه الراية، وخرج 

مرحٌب، فقال:

ُبق��د ِعَلَم��ت خيب��ُر أين َمرَح��ُب ش���اك���ي ال���س���الح ب���ط���ٌل ُم����َج����رَّ

��ُب َت��َل��هَّ أق��ب��ل��ت  ال���ح���روُب  إذا 

: ٌّفقال علي

ْتني أمي َحْي��َدَرْه الَمنَظ��َرْهأنا ال��ذي س��مَّ َكري��ِه  غاب��اٍت  كَلي��ِث 

��نَدَرْه ��اِع َكي��َل السَّ ُأوفِيِه��ُم بالصَّ

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )145/15(: ُحْمُر النََّعِم هي اإلبل الُحْمر،   )1(

وهي أنَفُس أموال العرب، يضربون بها المَثل يف نفاس��ة الش��يء، وأنه ليس هناك أعظم 

منه، وقد س��بق بيان أن تش��بيه أمور اآلخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من األفهام، 

رت،  وإال ف��ذرة م��ن اآلخ��رة الباقية خير م��ن األرض بأْس��رها وأمثاله��ا معها ل��و ُتُصوِّ

نَن الحسنة. ويف هذا بياُن فضيلِة الِعلِم، والدعاء إلى الُهدى، وَسنِّ السُّ
والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4210( - ومسلم يف صحيحه 

- رقم الحديث )2406(. 
َمد: وجع العين وانتفاخها. انظر: لسان العرب )311/5(. الرَّ  )2(

قال ابن األثير يف النهاية )128/1(: َبَسق: لغٌة يف بزق وبصق.  )3(
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قال: فضرب رأَس َمرَحٍب فقتله، ثم كان الفتح على يديه)1(.

��َير والحديث أن  ق��ال ابن األثير: الصحيح ال��ذي عليه أكثر أهل السِّ
علي بن أبي طالب  َقَتل مرحًبا)2(.

***
L  عِب بن ُمعاذ J  فتح ِحصن الصَّ

ف��رَّ اليه��ود الذين كان��وا يف حص��ن ناعم -بع��د فتح��ه- إلى حصن 
الصع��ب بن معاذ، فحاصر رس��وُل اهلل  ِحص��َن الصعب بن 
مع��اذ، وقد أصاب المس��لمين مجاعٌة ش��ديدة حتى ذبحوا ُحُم��ًرا أهليَّة، 
وأوق��دوا تحته��ا الني��ران، فنهاه��م النب��ي  عنه��ا؛ فقد روى 
الش��يخان يف صحيحيهما عن جابر بن عبد اهلل ، قال: نهى رسول 

اهلل  يوم خيبر عن لحوم الُحُمر األهلية)3(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما -واللفظ لمسلم- عن أنس بن مالك 
، ق��ال: لما كان يوم خيب��ر جاَء جاٍء، فقال: يا رس��ول اهلل، ُأكَِلت 
الُحُمر، ثم جاء آخر، فقال: يا رس��ول اهلل، ُأفنَِيت الُحُمر، فأمر رس��ول اهلل 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1807( )132(.  )1(
انظر: ُأْسد الغابة )84/4(.  )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4219( )5524( - ومسلم يف صحيحه   )3(
- رقم الحديث )1941( )36(.
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 أبا طلحة فنادى: إن اهلل ورسوله ينهيانِكم عن لحوم الُحُمر؛ 
فإنها ِرْجس أو َنَجس)1(.

زاد البخاري ومس��لم يف رواي��ة أخرى، عن أن��س : فُأكِفَئت 
القدور، وإنها لتفور باللحم)2(.

ق��ال اإلمام النووي: وأما الُحُمر اإلنس��ية، فقد وقع يف أكثر الروايات 
م رسول  أن النبي  نهى يوم خيبر عن لحومها، ويف رواية: َحرَّ
اهلل  لح��وم الُحُم��ر األهلية... واختلف العلماء يف المس��ألة؛ 
فق��ال الجماهير م��ن الصحابة والتابعي��ن وَمن بعده��م بتحريم لحومها؛ 
له��ذه األحاديث الصحيح��ة الصريحة، وقال ابن عباس: ليس��ت بحرام، 
وعن مالك ثالث روايات؛ أش��هرها: أنها مكروهة كراهة تنزيه ش��ديدة، 
والثانية: حرام، والثالثة: مباح��ة، والصواب التحريم كما قاله الجماهير؛ 

لألحاديث الصريحة)3(.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4199( )5528( - ومسلم يف صحيحه   )1(
- رقم الحديث )1940( )35(. 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4199( )5528( - ومسلم يف صحيحه   )2(
- رقم الحديث )1940( )34(. 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )78-77/13(.  )3(
قلت: اخُتلف يف علة تحريم أكل الُحُمر األهلية، على النحو التالي:

*    قال ابن عباس : ال أدري أنهى عنه رسول اهلل ؛ من أجل أنه كان 
َحُمولة الناس، فكره أن تذهب َحُمولتهم. رواه البخاري - رقم الحديث )4227( 

- ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1939(.  
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عب  ث��م إن رس��ول اهلل  دعا ربه  بفت��ح حصن الصَّ
ب��ن مع��اذ، فقال اب��ن إس��حاق: إن بني س��هم من أس��لم أتوا رس��ول اهلل 
، فقالوا: واهلل يا رسوَل اهللِ لقد ُجِهْدنا، وما بأيدينا من شيء، 

س. رواه البخاري -  *    قال عبد اهلل بن أبي أوىف : إنما نهى عنها؛ ألنها لم ُتَخمَّ
رقم الحديث )3155( )4420( - ومس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )1937( 

.)27( )26(
 *    قال بعض الصحابة : نهى عنها البتة؛ ألنها كانت تأكل الَعِذَرة. رواه البخاري - 
رق��م الحديث )3155( )4420( - ومس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )1937( 

.)27(
*    ق��ال الحاف��ظ يف الفتح )389/6(: والحاصل أن الصحابة  اختلفوا يف علة 

النهي عن لحوم الُحُمر: هل هو لذاتها أو لعارض.
*    وق��ال اإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )410/3-411(: ومنها: تحريم لحوم الُحُمر 
 اإلنس��ية؛ صح عن��ه  تحريمها ي��وم خيبر، وص��ح عنه تعلي��ل التحريم
م على قول َمن قال م��ن الصحابة: إنما حرمها؛ ألنها كانت  بأنه��ا رجس، وهذا مقدَّ
مها، وعلى  َظْه��ر الق��وم وَحُمولتهم، فلما قيل له: ُأفنِ��َي الظَّهر وُأكَِلت الُحُم��ر، حرَّ
س، وعلى قول َمن قال: إنما حرمها؛ ألنها  ق��ول َمن قال: إنما حرمه��ا ألنها لم ُتَخمَّ
كانت َجَوالَّ القرية، وكانت تأكل الَعِذَرة، وكل هذا يف الصحيح، لكن قول رس��ول 
م على كل هذا؛ ألنه ِمن َظنِّ الراوي وقوله بخالف  اهلل : إنها رجس ُمَقدَّ

التعليل بكونها رجًسا.
ل��ة، وهي من الحيوان  قوله: َجوالَّ -بتش��ديد الالم-: جم��ُع جالَّة، وُيقال لها الَجالَّ

التي تأكل الَعِذَرة. انظر: النهاية )278/1 - 279(.
*    وق��ال الحافظ اب��ن كثير يف البداية والنهاي��ة )581/4(: وتحريمها مذهب جمهور 

العلماء سلًفا وخلًفا، وهو مذهب األئمة األربعة.
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فلم يجدوا عند رس��ول اهلل  ش��يًئا ُيعطيهم إياه، فقال رس��ول 
ٌة، وأْن  اهلل : اللهم إنَّك قد عرفَت حالهم، وأْن ليس��ت بهم قوَّ
ليس بيدي ش��يء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعَظَم حصونهم عنهم َغناًء، 
وأكثرها طعاًما َوَوَدًكا )1(، فغدا الناس، ففتح اهلل  حصن الصعب بن 

معاذ، وما بخيبر حصٌن كان أكثر طعاًما َوَوَدًكا منه)2(.

***
L  فتح حصن قلعة الزبري  J

ل اليهود الذين هرب��وا من حصن الصعب ب��ن معاذ إلى حصن  تح��وَّ

قلع��ة الزبي��ر، فحاص��ره رس��ول اهلل  ثالثة أي��ام، فجاء رجل 

من اليهود، ُيقال له: َغزال، فقال لرس��ول اهلل : يا أبا القاس��م 

نُن��ي على أن أدلَّك على ما تس��تريح من أهل النَّط��اة وتخرج إلى أهل  ُتؤمِّ

  نَُه رسول اهلل الش��ق؛ فإن أهل الشق قد هلكوا ُرعًبا منك، فَأمَّ

على أهله وماله، فقال اليهودي: إنك لو أقْمَت شهًرا ما بالوا؛ لهم ُدُبوٌل)3( 

تحت األرض، َيخُرجون بالليل فيش��ربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم 

الَوَدك: هو اسم اللحم وُدهنه الذي ُيستخرج منه. انظر: النهاية )148/5(.    )1(
انظر: سيرة ابن هشام )362/3(.  )2(

ُدُبول: أي: جداول ماء، واحدها َدْبٌل، ُس��ميت به ألنها ُتدَبل: أي: ُتْصَلح وُتعَمر. انظر:   )3(
النهاية )94/2(. 
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فيمتنعون منك، فإن قَطْعَت َمشَرَبهم عليهم أصَحروا)1( لك، فسار رسول 

اهلل  إلى دبولهم فقطعها، فلما َقَطع عليهم مش��ارَبهم خرجوا 

فقاتلوا أش��دَّ القتال، وُقتَِل من المس��لمين يومئذ نف��ٌر، وُأصيب من يهود 

ذل��ك الي��وم عش��رة، وافتتح��ه رس��ول اهلل ، وكان ه��ذا آِخَر 

حصون النَّطاة)2(.
***

L  هل ُيقاُل: فالٌن شهيد؟  J
روى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن عم��ر بن الَخطَّاب ، قال: 

لم��ا كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة رس��ول اهلل ، فقالوا: 

فالن ش��هيد، فالن ش��هيد، حتى مروا على رجل)3(، فقالوا: فالن ش��هيد، 

ها)4(، أو  ، إين رأيته يف النار؛ يف ُبردة َغلَّ فقال رسول اهلل : »كالَّ

عباءة«، ثم قال رس��ول اهلل : »يا ابن الخطاب، اذهب فناِد يف 

أصح��ر القوم: برزوا يف الصحراء، وقي��ل: أصحر القوم: إذا برزوا إلى فضاء ال ُيواريهم   )1(

شيء. انظر: لسان العرب )289/7(.

انظر: دالئل النبوة للبيهقي )224/4(.  )2(

قال الحافظ يف الفتح )272/8(: هذا يمكن تفسيره بكركرة.   )3(

الُغُل��ول: ه��و الخيان��ة يف الَمغنَ��م، والس��رقة م��ن الغنيم��ة قبل الِقس��مة. انظ��ر: النهاية   )4(

.)341/3(
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الن��اس: إنه ال يدخل الجنَة إال المؤمنون«، قال: فخرجُت فناديت: أال إنه 

ال يدخل الجنَة إال المؤمنون)1(.

وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

، ق��ال: كان على ثِْقل النبي  رج��ل ُيقال له: َكْرَكرة، 

فمات، فقال رس��ول اهلل : »هو يف النار«، فذهبوا ينظرون إليه 

فوجدوا عباءة قد غلَّها.

اخِلالُف يف ضبط اسم كركرة: �

قلت: اخُتِلَف يف ضبط اسم كركرة، على النحو التالي:

*   قال اإلمام البخاري: قال ابن س��الم: َكْرَكرة: يعني بفتح الكاف، 
وهو مضبوط كذا)2(.

*   قال الحافظ يف الفتح: أراد بذلك)3( أن شيخه محمد بن سالم رواه 
عن ابن ُعيينة بهذا اإلسناد بفتح الكاف)4(.

 *  وق��ال اإلم��ام الن��ووي: كْركِرة: بفت��ح الكاف األولى وكس��رها، 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )115(.  )1(

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3074(.   )2(

يعني اإلمام البخاري.  )3(

انظر: فتح الباري )305/6(.  )4(



تأليف / موسى بن راشد العازمي531

املختصر يف السرية النبوية

وأما الثانية فمكسورة فيهما، واهلل أعلم)1(.

*   وقال ابن األثير: كركرة: بفتح الكافين وبكسرهما)2(.

*   وق��ال الحافظ يف اإلصابة: حك��ى البخاري الخالف يف َكافِِه: هل 
هي بالفتح أو الكسر، ونقل ابن ُقرُقول)3( أنه ُيقال: بفتح الكافين 

وبكسرهما، ومقتضاه أن فيه أربع لغات)4(.

فوائد احلديث: �
قال اإلمام النووي: ويف الحديث:

ِغَلظ تحريم الُغُلول.- 1

راك.- 2 ومنها أنه ال فرق بين قليله وكثيره، حتى الشِّ

ومنها أن الغلول يمنع من إطالق اسم الشهادة على َمن َغلَّ إذا ُقتَِل.- 3

ومنه��ا أن��ه ال يدخ��ل الجن��ة أحد ممن م��ات على الكف��ر، وهذا - 4
بإجماع المسلمين)5(.

***
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )111/2(.  )1(

انظر: جامع األصول )812/2(، قسم التراجم.  )2(
يف مطالع األنوار )404/3(.    )3(

انظر: اإلصابة )439/5(.  )4(
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )111/2(.  )5(
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L  )فتح حصن ُأَبي )أحد ِحَصيَنِ الشق  J
فرغ رس��ول اهلل  م��ن حصون النطاة، وتح��ول اليهود إلى 
حصون الش��ق، وفيها حصنان، هم��ا: حصن ُأبي، وحص��ن النزار، فتوجه 
رس��ول اهلل  إلى حصن ُأَبي وحاصره، فقاتل أهله قتااًل شديًدا 
حتى هزمهم المسلمون، وفتحوا حصن ُأبي، فوجدوا فيه أثاًثا وطعاًما، وفرَّ 
اليهود الذين كانوا فيه إلى حصن النزار، وهو آخر حصون النطاة والشق)1(.

فتح حصن النزار: �

، وتمنَّع اليهود فيه أش��د  ��قِّ ه��ذا الحصن أمن��ع حصون النَّط��اة والشَّ
االمتن��اع، فزح��ف إليه��م رس��ول اهلل  وأصحاب��ه فترام��وا، 
حت��ى وصل��ت نباله��م إل��ى رس��ول اهلل ، واش��تد الحص��ار 
 عل��ى اليه��ود يف حص��ن الن��زار، ثم أم��ر رس��ول اهلل  بنصب 
المنجني��ق)2( -ويبدو أنهم عثروا عليها يف بعض الحصون التي فتحوها- 
  فأوقع��وا الخل��ل يف جدران حصن الن��زار، ثم اقتح��م الصحابة
من��ه، ودار بينهم وبين اليهود داخل الحصن قتال مرير، حتى انهزم اليهود 

انظر: دالئل النبوة للبيهقي )225/4(.    )1(
المنجنيق-بفتح الميم وكسرها-: آلة قديمة من آالت الحصار، كانت ُترمى بها حجارة   )2(
ثقيل��ة عل��ى األس��وار فتهدمها. انظر: لس��ان الع��رب )33/13( - والمعجم الوس��يط 

 .)855/2(
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هزيمة منَكرة، وفر َمن فر منهم وتركوا نساءهم وذراريَّهم)1(.

وبعد فتح حصن النزار، وهو آخر حصن يف الش��طر األول من خيبر، 
وه��ي ناحية النطاة والش��ق، تحول رس��ول اهلل  إلى الش��طر 
الثاين من حصون خيبر، وهي حصون الُكتيبة، وفيها ثالثة حصون، وهي: 

اللم. القموص، والَوطِيح، والسُّ

***
L  هل ُفتحت حصون الُكتيبة ُصلًحا؟  J

��َيِر والمغازي يف أم��ر حصون الُكتيب��ة، هل ُفتحت  اختل��ف أهل السِّ
صلًحا أم جرى فيها قتال؟

روى أبو داود يف سننه بسند صحيح عن أنس بن مالك ، قال: 
إن رسول اهلل  غزا خيبر فأصبناها َعنوًة، َفُجمع السبي)2(.

وروى أبو داود يف س��ننه بس��ند صحيح إلى الزه��ري، قال: بلغني أن 
رس��ول اهلل  افتت��ح خيبر َعنوة بع��د قتال، ونزل َم��ن نزل من 

أهلها على الجالء بعد القتال)3(.

انظر: دالئل النبوة للبيهقي )225/4(.  )1(
أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )3009( - وأخرجه مطوالً البخاري يف صحيحه   )2(

- رقم الحديث )371( - ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1365( )120(. 
أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )3018(.  )3(
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وروى أبو داود يف سننه بسند صحيح مرسل عن ُبَشير بن َيسار، قال: 
لما أفاء اهلل على نبيه  خيبَر قس��مها على ستة وثالثين سهًما، 
َجَمَع كل س��هم مئة س��هم، فعزل نصفها لنوائبه)1( وما ينزل به: الَوطيحة 
والُكتيبة وما ُأِحيز معهما، وعزل النصف اآلخر فقس��مه بين المس��لمين: 
��ق والنَّطاة وما ُأحيز معهما، وكان س��هم رسول اهلل  فيما  الشَّ

ُأحيز معهما)2(.

قال اإلمام البيهقي: وهذا ألن بعض خيبر ُفتَِح َعنوة وبعضها صلًحا، 
فقس��م ما ُفت��ح َعنوة بين أهل الُخُم��س والغانمين، وعزل م��ا ُفتح صلًحا 

لنوائبه وما يحتاج إليه يف مصالح المسلمين، واهلل أعلم)3(.

النوائ��ب: جمع نائبة، وهي ما ينوب اإلنس��ان، أي: ينزل به م��ن المهمات والحوادث.   )1(
انظر: النهاية )108/5(.

أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )3013( - وقد ثبت سماع ُبشير بن يسار ذلك   )2(
من الصحابة -كما يف رواية أخرى يف سنن أبي داود- رقم الحديث )3010( )3011( 
)312( - ومس��ند اإلم��ام أحمد - رق��م الحديث )16417(، فص��ح بذلك الحديث، 

والحمد هلل.
انظر: دالئل النبوة للبيهقي )236/4(.  )3(

ق��ال اإلمام ابن القي��م يف زاد المعاد )392/3(: وهذا بناًء منه على أصل الش��افعي: أنه 
يجب َقْس��م األرض المفتتحة َعنوة كما ُتقسم سائر الغنائم، فلما لم يجده َقَسم النصف 
��يَر والمغازي حقَّ التأمل تبيَّن له أن خيبر  م��ن خيبر، قال: إنه ُفتح صلًحا، وَمن تأمل السِّ
إنما ُفتحت َعنوة، وأن رسول اهلل  استولى على أرضها كلها بالسيف َعنوة، 

ولو ُفتح شيء منها صلًحا لم ُيْجِلهم رسول اهلل  منها.
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وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه وأب��و داود يف س��ننه -واللفظ ألبي 
داود- ع��ن عب��د اهلل ب��ن عم��ر ، قال: لم��ا افُتتحت خيبر س��أَلت 
هم على أن يعملوا على النصف مما  يهوُد رس��وَل اهلل  أن ُيِقرَّ
كم فيها على ذلك ما  يخ��رج منها )1(، فقال رس��ول اهلل : »ُأقرُّ
همان من نصف  شئنا«)2(، فكانوا على ذلك، وكان التمر)3( ُيقَسم على السُّ

خيبر، ويأخذ رسول اهلل  الُخُمس)4(.

ق��ال اإلمام الن��ووي: هذا ي��دل على أن خيب��ر ُفتحت َعن��وة )5(؛ ألن 
همان كانت للغانمين، وقوله: يأخذ رسول اهلل  الُخُمس:  السُّ
ه، وهم خمسة األصناف المذكورة يف قوله تعالى:  أي يدفعه إلى مس��تِحقِّ

زاد اإلمام مسلم: من الثمر والزرع.  )1(
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )179/10(: ق��ال العلماء: هو عائد إلى   )2(
نُكم من الُمقام يف خيبر ما شئنا، ثم نخرجكم إذا شئنا؛ ألنه  مدة العهد، والمراد: إنما ُنمكِّ
 كان عازًما على إخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به يف آخر عمره.

يف رواية اإلمام مسلم: الثمر.  )3(
أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )1551( )4( - وأبو داود يف س��ننه -   )4(

رقم الحديث )3008(.
قلت: ممن ذهب إلى أن خيبر ُفتحت َعنوة -وهو قول األكثر-:  )5(

ابن إسحاق يف السيرة )360/3( وما بعدها.  *
يَر - ص )214(. ابن عبد البر يف الدرر يف اختصار المغازي والسِّ  *

ابن حزم يف جوامع السيرة - ص )127(.  *
الحافظ ابن كثير يف الفصول يف سيرة الرسول - ص )196(.  *
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ 

ٺ ٺ ٺ()1(، فيأخذ لنفس��ه ُخمًسا واحًدا من الُخُمس، 
ويصرُِف األخماس الباقية من الُخُمس إلى األصناف األربعة الباقين)2(.

وق��ال اإلمام ابن القيم: الصواب الذي ال ش��ك فيه أنها ُفتحت َعنوة، 
واإلمام مخيَّر يف أرض الَعنوة بين َقْس��ِمها وَوْقِفها، وَقْس��م بعضها وَوْقف 
البعض، وقد فعل رس��ول اهلل  األنواع الثالثة: فَقَس��م ُقَريظة 

والنضير، ولم َيقِسم مكة، وَقَسم َشْطَر خيبر وَتَرك َشْطَرها)3(.

وروى أب��و داود وابن حبان بس��ند صحيح -واللفظ البن حبان- عن 
ابن عمر ، قال: إن رس��ول اهلل  قاتل أهل خيبر حتى 
ألجأه��م إلى قصرهم، َفَغَل��ب على األرض وال��زرع والنخل، فصالحوه 
  على أن ُيْجُلوا منها، ولهم ما حملت ركاُبهم، ولرس��ول اهلل
الصف��راء)4( والبيضاء)5(، ويخرجوا منها، فاش��ترط عليهم أن ال يكتموا، 
ة لهم وال عصمة، فَغيَّبوا َمْسًكا)6( فيه مال  وال ُيَغيِّبوا شيًئا، فإن فعلوا فال ِذمَّ
وُحِليٌّ لُِحَييِّ بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين ُأجِلَيت النضير، 

سورة األنفال - آية )41(.  )1(
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )180/10(.  )2(

انظر: زاد المعاد )392/3 - 393(.    )3(
الصفراء: الذهب. انظر: النهاية )34/3(.  )4(

البيضاء: الفضة. انظر: النهاية )34/3(.  )5(
الَمْسك -بفتح الميم وسكون السين-: هو الِجلد. انظر: النهاية )283/4(.  )6(
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فق��ال رس��ول اهلل  لعم ُحَي��ي)1(: »ما فعل َمْس��ُك ُحَيي الذي 
جاء به من النضير؟!«، فقال: أذَهَبته النفقات والحروب، فقال رسول اهلل 
: »العه��د قري��ب، والمال أكثر من ذلك«، فدفعه رس��ول اهلل 
��ه بعذاب، وقد كان ُحَيي  ام ، َفمسَّ َبير بن الَعوَّ  إلى الزُّ
قب��ل ذلك قد دخ��ل َخرَِبة، فقال: ق��د رأيُت ُحَييًّا َيط��وف يف خربة هاهنا، 
  فذهبوا فطافوا، فوجدوا الَمْس��ك يف َخرِبة، فقتل رس��ول اهلل
ابنَْي أبي الُحَقيق، وأحدهما زوُج صفية)2( بنت ُحيي بن أخطب)3(، وسبى 
رس��ول اهلل  نس��اءهم وذراريَّه��م، وَقَس��َم أمواله��م؛ للنَّكِث 
الذي َنَكث��وا، وأراد أن ُيجِلَيهم منها، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون يف هذه 
األرض ُنصِلُحه��ا، ونق��وم عليها، ولم يكن لرس��ول اهلل  وال 
غون أن يقوموا، فأعطاهم  ألصحاب��ه غلمان يقومون عليها، فكانوا ال َيتفرَّ

يف رواية أبي داود: لَِسْعَية.  )1(
قال ش��هاب الدين المقدسي يف ش��رحه لسنن أبي داود )54/13(: َس��ْعَية: بفتح العين 

وسكون السين المهملتين، ثم مثناة تحت: ابن عمرو.
هو كنانة بن الربيع بن أبي الُحَقيق.  )2(

ه��م النبي  بالقتل  ق��ال اإلمام اب��ن القيم يف زاد المع��اد )169/3(: ولم َيُعمَّ  )3(
 كم��ا َعمَّ قريظة؛ الش��تراك أولئك يف نق��ض العهد، وأما هؤالء فالذين َعِلموا بالَمْس��ك 
وَغيَّبوه وشرطوا له أنه إن ظهر فال ذمة لهم وال عهد، َقتلهم بشرطهم على أنفسهم، ولم 
يتعدَّ ذلك إلى سائر أهل خيبر؛ فإنه معلوم قطًعا أن جميعهم لم يعلموا بَِمْسك ُحَيي وأنه 
ي أو المعاَهد إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيره؛ فإنَّ  مِّ مدفون يف َخرِبة، فهذا نظير الذِّ

ُحكَم النقض يختصُّ به.
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��ْطَر من كل زرع ونخل وش��يء، ما بدا لرس��ول اهلل  خيبر على أن لهم الشَّ
.)1(



قال ابن س��يد الن��اس: ففي هذا)2( أنه��ا ُفتحت صلًح��ا، وأن الصلح 
سها رسول اهلل  وقسمها)3(. انتقض، فصارت َعنوة، ثم َخمَّ

***
L  ِعَظم غنائم خيرب  J

غنم المس��لمون غنائم عظيمة من خيبر؛ فقد روى اإلمام البخاري يف 
صحيحه عن ابن عمر ، قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر )4(.

وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن عائش��ة ، قالت: لما 
ُفتحت خيبر قلنا: اآلن نشبع من التمر)5(.

قال الحافظ يف الفتح: أي: لكثرة ما فيها من النخيل، وفيه إش��ارة إلى 

أخرج��ه أبو داود يف س��ننه - رقم الحدي��ث )3006( - وابن حب��ان يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )5199(.

الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان.  )2(
انظر: عيون األثر )191/2(.  )3(

قلت: وذهب الحافظ يف الفتح )256/8( إلى ما ذهب إليه ابن سيد الناس، وختم قوله: 
فلو كانوا صولحوا على أرضهم لم ُيْجَلوا منها، واهلل أعلم.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4243(.   )4(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4242(.  )5(
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أنهم كانوا قبل فتحها يف قلة من العيش)1(.

وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن ابن عمر  قال: قس��م 
اِجل )2( سهًما. رسول اهلل  يوم خيبر للَفَرس سهمين، وللرَّ

��َرُه ناف��ع، فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثالثة أس��هم، فإن لم  َفسَّ
يكن له فرس فله سهم )3(.

قال اإلمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النب��ي  وغيره��م، وهو ق��ول س��فيان الث��وري، واألوزاعي، 
ومالك ب��ن أنس، وابن المبارك، والش��افعي، وأحمد، وإس��حاق، قالوا: 

للفارس ثالثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم)4(.

***

انظر: فتح الباري )280/8(.  )1(
ُجل.   يف رواية اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )4448(: وللرَّ  )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4228(.  )3(
انظر: جامع اإلمام الترمذي )382/3(.  )4(
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L  رد املهاجرين منائح)1( األنصار  J
لم��ا أغن��ى اهلل  المس��لمين بفتح خيب��ر، رد المهاج��رون إلى 
األنص��ار منائحه��م الت��ي منحوها لهم لم��ا قدم��وا عليهم المدين��ة؛ فقد 
روى الش��يخان يف صحيحيهم��ا ع��ن أنس ب��ن مالك ، ق��ال: لما 
قدم المهاجرون المدينة من مكة، وليس بأيديهم -يعني ش��يًئا-، وكانت 
األنصار أهل األرض والعقار، فقاس��مهم األنصار على أن ُيعطوهم ثمار 
أمواله��م كل عام، وَيْكفوه��م العمَل والَمؤون��ة... قال أنس : إن 
رسول اهلل  لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، 

رد المهاجرون إلى األنصار منائحهم، من ثمارها)2(.

قال اإلمام النووي: هذا دليل على أنه كانت منائَح ثماٍر - أي: إباحة 
للثم��ار- ال تملي��ك ألرقاب النخ��ل؛ فإنها لو كانت هب��ة لرقبة النخل لم 
يرجع��وا فيها؛ ف��إن الرجوع يف الهبة بع��د القبض ال يج��وز، وإنما كانت 
إباح��ة كم��ا ذكرنا، واإلباحة يج��وز الرجوع فيها متى ش��اء، ومع هذا لم 
يرجعوا فيها حتى اتس��عت الحال على المهاجرين بفتح خيبر، واس��تغنوا 

عنها، فردوها على األنصار فَقبِلوها)3(.

قال الحافظ يف الفتح )568/5(: الَمنِيحة -بفتح الميم، وكس��ر النون، بوزن عظيمة-:   )1(
وهي يف األصل العطِيَّة. 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2630( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(
الحديث )1771( )70(.  

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )85/12(.  )3(
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L  قدوم مهاجري احلبشة ومعهم األشعريُّون  J
َق��ِدَم على النبي  بخيبر بعد فتحها ابُن عمه جعفر بن أبي 
  من الحبش��ة، ففرح به رس��ول اهلل  طالب وأصحابه
فرًحا عظيًما؛ فقد روى الحاكم يف المستدرك بسند ضعيف -وله شواهد 
يتقوى بها- عن جابر ، قال: لما قدم رس��ول اهلل  من 
خيبر قدم جعفر من الحبش��ة، تلقاه رس��ول اهلل  فقبَّل جبهته، 
ثم قال:  »واهلل ما أدري بأيهما أنا أفرح؛ بفتح خيبر، أم بقدوم جعفر؟!«)1(.

وَقِدَم مع مهاجري الحبشة: األشعريُّون، وفيهم أبو موسى األشعري 
؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن أبي موسى 
األش��عري ، قال: قدمُت على رسول اهلل  يف ناس من 
قومي بعدما فتح خيبر بثالٍث، فأسهم لنا، ولم يقِسْم ألحد لم يشهد الفتح 

غيرنا)2(.

 ، وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن أبي موس��ى األشعري
قال: بَلَغن��ا مخرج النبي  ونحن باليم��ن، فخرجنا مهاجرين 

أخرج��ه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحدي��ث )4295( )5005( - وقال األلباين يف   )1(
تحقيقه لفقه الس��يرة للغزالي، ص )350(: حديث حس��ن، ثم أورد طرقه، وختم قوله: 
وبالجمل��ة فالحديث قوي بهذه الطرق، وقد صححه الحاكم - وأورده أيًضا األلباين يف 

حه. السلسلة الصحيحة - رقم الحديث )2657( وصحَّ
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )19635(.  )2(
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إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم؛ أحدهما: أبو ُبردة)1(، واآلخر: أبو ُرهم)2( 
-إما قال: يف بِضٍع، وإما قال: يف ثالثة وخمسين، أو اثنين وخمسين رجاًل 
من قومي- فركبنا س��فينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، وواَفْقنا 
جعف��ر بن أبي طال��ب وأصحابه عن��ده، فقال جعفر : إن رس��ول 
اهلل  بَعَثن��ا هاهنا، وأمرن��ا باإلقامة، فأقيموا معن��ا، فأقمنا معه 
حت��ى قدمنا جميًعا، فواَفْقنا النبي  حين افتتح خيبر، فأس��هم 
لن��ا -أو ق��ال: فأعطان��ا- منها، وما قس��م ألحد غاب عن فت��ح خيبر منها 
 ش��يًئا، إال لمن ش��هد معه، إال أصحاب س��فينتنا مع جعف��ر وأصحابه)3(، 

ق��ال ابن األثير يف جامع األصول )225/1( - قس��م التراج��م -: أبو ُبردة -بضم الباء،   )1(
وس��كون ال��راء، وبال��دال المهمل��ة-: هو عام��ر بن قيس األش��عري، أخو أبي موس��ى 

. األشعري
ق��ال ابن األثير يف جامع األصول )397/1( - قس��م التراجم -: أبو ُرْهم -بضم الراء،   )2(
 ، وس��كون الهاء-: هو مجدي بن قيس األش��عري، أخو أبي موسى األشعري

وَمْجِدي: بفتح الميم، وسكون الجيم، وكسر الدال المهملة.
قل��ُت: يخالف ذل��ك حديث أبي هري��رة  اآلتي، وهو يف مس��ند اإلم��ام أحمد،   )3(
ومس��تدرك الحاك��م، ولفظ��ه: أتينا خيب��ر، وقد افتت��ح النبي  خيب��ر، فكلم 

المسلمين، فأشركونا يف سهاِمهم.
قال الس��ندي يف شرحه للمسند )60/6(: هذا خالف المش��هور، والمشهور أنه أشرك 

أهل السفينة دون غيرهم، واهلل أعلم.
يعني بقوله: أصحاب السفينة: جعفر بن أبي طالب  وَمن معه، كاألشعريين وغيرهم.
* ق��ال الحافظ يف الفتح )271/8(: وُيجَمع بين هذا وبين الحصر الذي يف حديث أبي 
موس��ى : أن أبا موس��ى  أراد أنه لم ُيسهم ألحد لم يشهد الوقعة من غير 
 ، اس��ترضاء أحد من الغانمين إال ألصحاب السفينة، وأما أبو هريرة وأصحابه

فلم ُيعطهم إال عن طيب خواطر المسلمين. واهلل أعلم.
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قَسم لهم معهم)1(.

***
L  ْوِسيِّني J  قدوم الدَّ

ون،  وسيُّ وَقِدَم على رسول اهلل  وهو بخيبر بعد فتحها: الدَّ
 ، فيه��م: الطُّفيل بن عمرو الدوس��ي، وراوية اإلس��الم أب��و هريرة

وغيرهما.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده والحاكم يف المستدرك بسند صحيح 
ع��ن ُخثيم بن ِع��راك بن مالك عن أبي��ه، قال: إن أب��ا هريرة  قدم 
المدين��ة يف رهط من قوم��ه، والنبي  بخيبر، وقد اس��تخلف 
ِس��باع بن عرفطة  عل��ى المدينة، قال: فانتهي��ُت إليه وهو يقرأ يف 
ص��الة الصبح يف الركع��ة األول��ى: ب��� )ٱ ٻ(، ويف الثانية: 
)ڭ ۇ ۇ(، قال: فقلت لنفس��ي: وي��ٌل لفالن! إذا اكتال اكتال 

َدنا ش��يًئا حتى أتينا  بال��وايف، وإذا كال كال بالناق��ص، قال: فلما َصلَّى زوَّ
خيب��ر، وق��د افتت��ح النبي  خيب��ر، ق��ال: فكلم المس��لمين، 

فأشركونا يف سهامهم)2(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3136( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )2502(.

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )8552( - والحاكم يف المس��تدرك -   )2(
رقم الحديث )2272(. 
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وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه واإلمام أحمد يف مس��نده عن أبي 
هريرة ، قال: لما قدمُت على النبي  قلُت يف الطريق:

ي��ا ل��ي��ل��ًة م��ن ُط��ول��ه��ا وَع��ن��ائِ��ه��ا)1(
ِت على أنَّه��ا م��ن دارة)2( الُكف��رِ َنجَّ

  وَأَب��ق)3( غ��الم لي يف الطري��ق، فلما قدمُت عل��ى النبي
 : فبايعت��ه، فبين��ا أن��ا عن��ده إذ طل��ع الغالم، فق��ال ل��ي النبي 

»يا أبا هريرة، هذا غالمك!«، فقلت: هو لوجه اهلل، فأعتقُته )4(.

***
L   صفية بنت ُحَيي  إعتاق النيب  J

اصطف��ى رس��ول اهلل  من غنائ��م خيبر َصفي��ة بنت ُحَيي 
جها، وبن��ى )5( بها  بن أخطب  لنفس��ه، فأس��لمت فأعتقه��ا وتزوَّ
يف طري��ق المدين��ة بعدما َحلَّ��ت؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما عن 

قال الس��ندي يف ش��رحه للمس��ند )334/5(: َعنَائِها -بفتح عين مهملة، وتخفيف نون   )1(
تِها.   ممدودة- أي: َتَعبِها وَمشقَّ

ارة أخصُّ من الدار، وقد كثر اس��تعمالها يف أشعار  قال الحافظ يف الفتح )467/5(: الدَّ  )2(
العرب.

أبق: هرب. انظر: النهاية )19/1(.  )3(
أخرج��ه اإلمام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )2530( )2531( )4393( -   )4(

واإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )7845(.

البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية )156/1(.  )5(
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أن��س ، قال: جاء ِدْحَي��ة ، فقال: يا نب��يَّ اهلل أعطني جارية 
من الس��بِي، فقال رس��ول اهلل : »اذهب فخ��ذ جارية«، فأخذ 
صفي��ة بنت ُحَي��ي، فجاء رجل إلى النبي ، فق��ال: يا نبي اهللِ، 
أعطيَت ِدْحيَة صفيَة بنت ُحَيي س��يِّدة ُقريظ��ة والنضير! ال تصُلُح إال لك، 
فقال رسول اهلل : »ادعوه بها«، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي 
، ق��ال: »ُخذ جاريًة من الس��بِي غيرها«، ق��ال: فأعتقها النبي 

جها)1(.  وتزوَّ

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن أنس بن مالك ، قال: إن 
رسول اهلل  أعتق صفية، وجعل ِعتَقها صداَقها)2(.

ويف لفظ آخر، قال ثابت الُبناين: يا أبا حمزة )3( ما أصَدَقها؟ 

قال: نفسها، أعتقها وتزوجها)4(.

***
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )371( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(

الحديث )1365( )84(. 
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )5086( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )1365( )85(.
. هي كنية أنس بن مالك  )3(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )371( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )1365( )84(.
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L  ؟ هل ُحكُم صداُقها ِعْتُقها خاصٌّ بالنيب  J
اخُتِلف يف هذه املسألة: �

ق��ال اإلم��ام الن��ووي: وقول��ه: أصَدَقه��ا َنْفَس��ها، اخُتِل��َف يف معناه؛ 
فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرًعا بال عوض وال شرط، 
ث��م تزوجه��ا برضاها بال ص��داق، وهذا م��ن خصائصه ؛ أنه 

يجوز نكاحه بال مهر ال يف الحال وال فيما بعُد، بخالف غيره)1(.

وذهب اإلمام ابن القي��م إلى أن هذا الحكم ليس من خصائص النبي 
ة إلى يوم القيامة؛ أن ُيعتق الرجل  ، فقال: فصار ذلك ُسنة لألُمَّ
َأَمَته، ويجعل ِعْتَقها صداَقها، فتصير زوجته بذلك، فإذا قال: أعتقُت َأَمتي، 
وجعلُت ِعتَقها َصداَقه��ا، أو قال: جعلُت ِعتق َأَمتي َصداَقها، صح العتق 
بالنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد وال ولي، وهذا 
ظاه��ر مذهب أحمد، وكثير من أهل الحديث، وقالت طائفة: هذا خاص 
ة، وهذا  ��ه اهلل به يف الن��كاح دون األُمَّ بالنب��ي ، وه��و مما َخصَّ
ق��ول األئمة الثالثة وَم��ن وافقهم، والصحيح: الق��ول األول؛ ألن األصل 
ه بنكاح  ع��دم االختصاص حتى يقوم عليه دليل، واهلل س��بحانه لم��ا َخصَّ
الموهوب��ة، قال فيها: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې(، ولم يقل هذا يف 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )189/9(.   )1(
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ي األُمة به يف ذلك، واهلل سبحانه  الُمعَتقة، وال قاله  ليقطع تأسِّ
أب��اح له نكاح ام��رأِة َمن َتبنَّاه؛ لئالَّ يكون على األُم��ة حرج يف نكاح أزواج 
من َتبنَّوه، فدل على أنه إذا نكح نكاًحا فألُمته التأسي به فيه، ما لم يأِت عن 
اهلل ورس��وله  نصٌّ باالختصاص وقْطع التأسي، وهذا ظاهر، 
ولتقرير هذه المسألة وبسط االحتجاج فيها، وتقرير أن جواز مثل هذا هو 

مقتضى األصول والقياس موِضٌع آخر، وإنما َنبَّهنا عليها تنبيًها)1(.

***
L   بصفية  دخول النيب  J

روى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن أن��س بن مالك ، قال: 
ق��دم النبي  خيبر، فلما َفَتح اهلل علي��ه الِحصن، ُذكَِر له جمال 
َصفية بنت ُحَيي بن أخطب  -وقد ُقتَِل زوجها وكانت عروًس��ا- 
فاصطفاه��ا رس��ول اهلل  لنفس��ه فخ��رج بها، حتى بلغنا َس��دَّ 

 .)4(
 ْوحاء)2( َحلَّت)3(، فبنى بها رسول اهلل الرَّ

انظر: زاد المعاد )104-103/1(.    )1(
جاء يف صحيح مسلم - رقم الحديث )388( )15(: الروحاء: موضع يبعد عن المدينة   )2(

النبوية ستة وثالثين مياًل.
قال الحافظ يف الفتح )176/5(: َحلَّت: أي: َطُهَرت من حيِضها.  )3(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2235(.  )4(
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ويف لفظ آخر يف صحيح مسلم، قال أنس : ثم دفعها)1( إلى أم 
ُسليم ُتصنُعها له وُتهيُِّئها -قال: وأحَسُبه قال:- وتعتدُّ يف بيتِها)2(.

: فمعناه تس��تبرُئ؛ فإنها كانت َمْس��بِيَّة  ق��ال اإلمام النووي: قوله: تعتدُّ
يجب اس��تبراُؤها، وجَعَلها يف مدة االس��تبراء يف بيت أم ُسليم، فلما انقضى 
لته��ا، على عادة  نَتها وجمَّ زته��ا أم ُس��ليم، وهيَّأته��ا، أي: زيَّ االس��تبراء جهَّ
العروس بما ليس بمنهي عنه من َوْشٍم ووصٍل وغيرِ ذلك من المنهيِّ عنه)3(.

وأطعم رسول اهلل  الناس َحيًسا يف وليمة صفية ؛ 
فق��د روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس ، قال: حتى بَلْغنا 
هباء، َحلَّت، فبنى بها رسول اهلل ، ثم صنع َحْيًسا)4(  َس��دَّ الصَّ
يف نِْط��ٍع)5( صغي��ر، ثم قال ل��ي: »آِذْن َم��ن حولك«، فكانت تل��ك وليمَته 

 على صفية)6(.

ويف رواي��ة اإلم��ام مس��لم، ق��ال أن��س : وجع��ل رس��ول اهلل 
مَن )7(.  َولِيَمَتها التَّمَر واألَِقَط والسَّ

. يعني: َصِفيَّة بنت ُحيي  )1(
أخرجه مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1365( )87(.  )2(

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )190/9(.  )3(
قال الحافظ يف الفتح )34/2(: الَحْيس -بفتح الحاء-: خليُط السمن والتمر واأَلِقط.  )4(

النِّطع -بكسر النون-: هو بِساط من ِجلد. انظر: لسان العرب )186/14(.  )5(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2235( )4211(.  )6(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1365(.    )7(
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ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح: وال مخالف��ة بينهما؛ ألن ه��ذه )1( من أجزاء 

الَحيس )2(.

 ، وروى اب��ن حبان يف صحيحه بس��ند صحيح ع��ن ابن عمر

ق��ال: رأى رس��ول اهلل  بعينَْي صفي��ة  ُخضرة، فقال: 

»ي��ا صفي��ُة، ما ه��ذه الُخض��رة؟« فقال��ت : كان رأس��ي يف حجر 

اب��ن أب��ي الُحقيق وأنا نائمة، فرأي��ُت كأنَّ قمًرا وق��ع يف حجري! فأخبرته 

بذل��ك فلَطَمني، وقال: َتَمنَّي��َن َمِلَك َيثرَِب)3(؟! قالت: وكان رس��ول اهلل 

؛ قتل زوجي وأبي وأخ��ي، فما زال   م��ن أبغض الناس إل��يَّ

��َب)4( عليَّ العرب وفع��ل وفعل«، حتى  ، ويق��ول: »إن أباك َألَّ يعت��ذر إليَّ

ذهب ذلك من نفسي)5(.

***

أي: التمر واأَلِقط والسمن.  )1(
انظر: فتح الباري )296/10(.  )2(

 يعني: رسول اهلل  )3(
َع. انظر: النهاية )61/1(. َألَّب -بفتح الهمزة، وتشديد الالم-: أي: َجمَّ  )4(

أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )5199(.  )5(
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L  قصة الشاة املسمومة  J
ويف ه��ذه الغزوة َس��مَّ اليهوُد رس��ول اهلل ، وحاولوا قتله 
 ، م؛ فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أبي هريرة بهذا السُّ
ق��ال: لما ُفتَِحت خيبر ُأهِدَيت لرس��ول اهلل  ش��اة فيها ُس��م، 
فق��ال رس��ول اهلل : »اجمعوا لي َمن كان هاهن��ا من اليهود«، 
َفُجِمعوا له، فقال لهم رس��ول اهلل : »إين س��ائلكم عن شيء، 
فهل أنتم صاِدِقيَّ عنه؟« فقالوا: نعم يا أبا القاس��م... فقال لهم رسول اهلل 
ا؟« فقالوا: نعم، فقال: »ما  : »هل جعلتم يف هذه الش��اة ُس��مًّ
حملكم على ذلك؟« قالوا: أردنا إن كنت كاذًبا نس��تريُح منك، وإن كنت 

ك)1(. نبيًّا لم يُضرَّ

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا عن أنس بن مال��ك ، قال: 
إن امرأة يهودية)2( أتت رس��ول اهلل  بش��اة مسمومة)3(، فأكل 
منها)4(، فجيء بها إلى رسول اهلل  فسألها عن ذلك؟ فقالت: 

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3169( )5777(.  )1(
سماها ابن إسحاق يف السيرة )367/3(: زينب بنت الحارث؛ امرأة سالَّم بن ِمْشَكم.  )2(

ا يف لحم. يف رواية اإلمام أحمد يف مسنده: أن يهودية جعلت ُسمًّ  )3(
ا«. زاد اإلمام أحمد يف مسنده: فقال رسول اهلل : »إنها جعلت فيه ُسمًّ  )4(

  قال اإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )403/3(: وقد اخُتلف: هل أكل النبي
منها أو لم يأكل؟ وأكثر الروايات أنه أكل منها.
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َطك على  أردُت ألقُتَلك، فقال رس��ول اهلل : »ما كان اهلل لُيسلِّ
«، قالوا: أال نقُتُلها؟ قال رسول اهلل : »ال«،  ذاك، أو قال: عَليَّ

.)2(  رسول اهلل )قال: فما زلُت أعرفها يف َلَهواِت )1

 ، وروى اإلمام أحمد يف مس��نده بسند صحيح عن ابن عباس
قال: إن امرأة من اليهود أهدت لرس��ول اهلل  ش��اة مس��مومة، 
فأرس��ل إليها، فقال: »ما حمل��ِك على ما صنعِت؟« قال��ت: أحببُت -أو 
أردُت- إن كنت نبيًّا فإن اهلل سُيطِلُعك عليه، وإن لم تكن نبيًّا ُأريُح الناس 
منك، قال: وكان رسول اهلل  إذا َوَجَد من ذلك شيًئا، احتجم، 

قال: فسافر مرة، فلما أَحَرم َوَجَد من ذلك شيًئا فاحتجم)3(.

***

َه��وات -بفتح الالم  ق��ال اإلم��ام الن��ووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )150/14(: اللَّ  )1(
والهاء-: جمع َلَهاة -بفتح الالم-، وهي: اللحمة الحمراء المعلَّقة يف أصل الَحنَك.

م عالمة وأثر من سواد أو غيره.  وقوله: ما زلُت أعرفها: أي العالمة، كأنه بقي للسُّ
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2617( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )2190( - واإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )13285(.
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )2784(.    )3(
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L   ِّانقطاع َأبَهِر)1( النيب  J
��م: انقطاع أبَه��رِ النبي ؛ فقد روى  وكان من أثر هذا السُّ
اإلمام البخاري عن عائشة ، قالت: كان النبي  يقول 
يف مرضه الذي مات فيه: »يا عائش��ة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلُت 

.)2(»! مِّ بخيبر، فهذا أوان وجدُت انقطاع أبَهري من ذلك السُّ

��ر  وروى اإلم��ام أحمد وأبو داود والحاكم بس��ند صحيح عن أم ُمَبشِّ
، قالت: دخلُت على رسول اهلل  يف وجعه الذي ُقبَِض 
فيه، فقلت: بأبي أنت يا رس��ول اهلل، ما تتَِّهم بنفس��ك؟! فإين ال أتهم بابني 
إال الطع��ام الذي أكله معك بخيبر، وكان ابنُها بش��ر ب��ن البراء بن معرور 
 : فقال رس��ول اهلل ، م��ات قب��ل النب��ي 

»وأنا ال أتَّهم غيرها، هذا أوان انقطاع َأْبَهري«)3(.

وروى اإلمام أحمد، والحاكم بس��ند صحيح عن عبد اهلل بن مسعود 
، قال: ألن أحلف تِس��ًعا أن رس��ول اهلل  ُقتَِل قتال)4(، 

األبَهر: ِعرٌق يف الظهر موصول بالقلب، فإذا انقطع لم تبَق معه حياة. انظر: النهاية )22/1(.   )1(
ًق��ا بصيغة الجزم - رقم الحديث )4428( - ووصله  أخرج��ه البخاري يف صحيحه معلَّ  )2(

الحاكم يف مستدركه - رقم الحديث )4441(. 
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )23933( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )3(

الحديث )4513( - والحاكم يف مستدركه - رقم الحديث )5032(.  
قال اإلمام الس��ندي يف ش��رحه للمس��ند )247/3(: وال ُينايف ذلك قوله تعالى يف سورة   )4(
 المائ��دة - آي��ة )67(: )ژ ژ ڑ ڑ(؛ إذ يكف��ي في��ه العصمة ع��ن القتل=



تأليف / موسى بن راشد العازمي553

املختصر يف السرية النبوية

أحبُّ إليَّ من أن أحلف واحدة أنه لم ُيقَتل؛ وذلك أن اهلل  اتخذه نبيًّا 
واتخذه شهيًدا)1(.

وق��ال اإلم��ام اب��ن القيم: ولم��ا احتجم النب��ي  احتجم يف 
الكاه��ل)2(، وه��و أقرب المواضع الت��ي يمكن فيها الحجام��ة إلى القلب، 
��مية مع الدم ال خروًجا كليًّا، بل بقي أثرها مع ضعفه؛  فخرجت المادة السُّ
لِما يريد اهلل سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها له، فلما أراد اهلل إكرامه 
��م؛ ليقض��َي اهلل أمًرا كان  بالش��هادة ظه��ر تأثي��ر ذلك األث��ر الكامن من السُّ

مفعواًل، وظهر ِسرُّ قوله تعالى ألعدائه من اليهود: )ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( )3(، فج��اء بلف��ظ 

)ۉ( بالماضي الذي قد وقع منهم وتحقَّق، وجاء بلفظ:)ې(

بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه، واهلل أعلم)4(.

***
= على الوجه المعتاد فيه، وقد ُعِصَم منه  بال ريب. 

أخرج��ه اإلم��ام أحم��د يف مس��نده - رق��م الحدي��ث )3617( )3873( - والحاكم يف   )1(
المستدرك - رقم الحديث )4442(.

م أعلى الظهر. انظر: النهاية )185/4(. الكاهل: هو ُمقدَّ  )2(
وثبت احتجام النبي  يف كاهله يف سنن أبي داود - رقم الحديث )3860(- 

والترمذي يف جامعه - رقم الحديث )2176( وإسناده صحيح.
سورة البقرة - آية )87(.   )3(

انظر: زاد المعاد )177/4 - 178(.    )4(
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L  زينب بنت احلارث؟  هل قتل رسول اهلل  J
قال اإلم��ام النووي: قال القاضي عي��اض: اختلفت اآلثار والعلماء؛ 
هل قتلها النبي  أم ال؟ فوقع يف صحيح مسلم)1(، أنهم قالوا: 

أال نقُتُلها؟

فق��ال رس��ول اهلل : »ال«، ومثله عن أب��ي هريرة، وجابر، 
وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه  قتلها، ويف رواية ابن عباس 
أنه  دفعها إلى أولياء بِشر بن البراء بن معرور ، وكان 
أكل منها فمات بها، فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن 

رسول اهلل  قتلها.

ق��ال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات واألقاويل: أنه لم يقتلها 
أواًل حي��ن اطَّلع على س��مها، وقيل له: اقُتْلها، فقال: ال فلما مات بش��ر بن 
البراء  من ذلك سلَّمها ألوليائه فقتلوها ِقصاًصا، فيصح قولهم: لم 

يقتلها، أي: يف الحال، ويصح قولهم: قتلها، أي: بعد ذلك، واهلل أعلم)2(.

��هيلي: ووجه الجمع أن��ه  صفح عنها؛  قال اإلمام السُّ
  ال ينتقم لنفس��ه، فلما مات بش��ر بن البراء  ألنه كان
من تلك األكلة، قتلها؛ وذلك أن بش��ًرا لم يزل معتالًّ من تلك األكلة حتى 

والبخاري أيًضا، وتقدم تخريج الحديث قبل قليل.  )1(
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )150/14(.  )2(
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مات منها بعد َحْوٍل)1(.

وق��ال الحافظ يف الفتح: ويحتمل أن يكون تركها؛ لكونها أس��لمت، 
��َر قتله��ا حتى م��ات بش��ر ؛ ألن بموته تحق��ق وجوب  وإنم��ا َأخَّ

الِقصاص بشرطه)2(.

***
L  فوائد حادثة الشاة املسمومة  J

قال الحافظ يف الفتح: ويف الحديث:

إخباره  عن الغيب.- 1

وتكليم الجماد له.- 2

وفيه معاندة اليهود العترافهم بصدقه  فيما وقع منهم - 3
من دسيسة السم، ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه.

م ِقصاًصا.- 4 وفيه َقْتل َمن َقَتَل بالسُّ

��ر بذواتها، بل بإذن اهلل - 5 وفيه أن األش��ياء كالس��موم وغيرها ال ُتؤثِّ
تعالى)3(.

انظر: الروض اأُلُنف )83/4( - وذهب البيهقي يف دالئل النبوة )262/4( إلى مثل ما   )1(
هيلي. ذهب إليه السُّ

انظر: فتح الباري )282/8(.  )2(
انظر: فتح الباري )414/11(.  )3(
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L  مصاحلة يهود َفَدك  J
ق��ال ابن إس��حاق: فلما فرغ رس��ول اهلل  من خيبر قذف 
اهلل الرعب يف قلوب أهل َفَدك، حين بلغهم ما أوقع اهلل تعالى بأهل خيبر، 
فبعث��وا إل��ى رس��ول اهلل  ُيصالحونه على النص��ف من َفَدك، 
فقدمت عليه رس��لهم بخيب��ر، أو بالطائف، أو بعد ما َق��ِدَم المدينة، فَقبِل 
ذلك منهم، فكانت َفَدك لرسول اهلل  خالصًة؛ ألنه لم ُيوِجْف 

عليها بخيل وال ِرَكاب)1(.

وروى أبو داود يف س��ننه بسند حسن عن مالك بن أوس بن الَحَدثان، 
ق��ال: كان فيم��ا احتج ب��ه)2( عم��ر  أنه، ق��ال: كانت لرس��ول اهلل 
 ث��الُث صفايا: بن��و النضير، وخيبر، وَف��َدك، فأما بنو النضير 
فكانت ُحُبًس��ا لنوائبه، وأم���ا َف������َدك فكان�������ت ُحُبًس��ا ألبناء الس��بيل، 
أه��ا رس��ول اهلل  ثالث��ة أج��زاء: جزأين بين  وأم��ا خيب��ر َفَجزَّ
 المس��لمين، وُج��زًءا نفق��ة ألهل��ه، فما َفَض��َل عن نفق��ة أهل��ه جعله بين 

انظر: سيرة ابن هشام )384/3(.    )1(
احت��ج ب��ه على العباس وعل��ي بن أبي طال��ب  عندما اختصم��ا يف إدارة ما ترك   )2(
لة، أخرجها: البخاري يف صحيحه - رقم  رس��ول اهلل ، والقصة يف ذلك مطوَّ

الحديث )3094( - ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1757( )49(. 
قال أبو داود يف س��ننه )584/4(: إنما س��أاله أن يكون ُيَصيِّ��رُه نصفين بينهما، ال أنهما 
َجِه��ال أن النبي ، قال: ال ُنوَرُث، ما ترْكنا صدق��ٌة؛ فإنهما كانا ال َيطلبان إال 

الصواب، فقال عمر : ال ُأوقع عليه اسم الَقْسم، أدُعه على ما هو.
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فقراء المهاجرين)1(.

وروى أبو داود يف س��ننه بسند حسن عن المغيرة، قال: جمع عمر بن 
  عبد العزيز بني مروان حين اس��ُتخلف، فقال: إن رسول اهلل
كانت له َفَدك، فكان ُينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، وُيزوج 

منها َأيَِّمهم)2(.

***
L  )3(ة ِمْدَعم J  حصار وادي القرى، وقصَّ

انصرف رسول اهلل  من خيبر إلى وادي القرى، وكان بها 
جماعة من اليهود، فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة، 
حتى فتحها المس��لمون َعنوة، وكان مع رس��ول اهلل غ��الم ُيقال له ِمْدَعم، 
)4( َش��ملًة)5( من المغان��م، وُقتَِل؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما  َغلَّ

أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )2967(.  )1(
اأَليِّ��م: الت��ي ال زوج لها، بكًرا كانت أو ثيًِّبا، مطلقة كان��ت أو متوفًّى عنها. انظر: النهاية   )2(

 .)86/1(
والخبر أخرجه أبو داود يف سننه - رقم الحديث )2972(.

قال الحافظ يف الفتح )271/8(: ِمْدَعم: بكس��ر الميم، وس��كون المهملة، وفتح العين   )3(
المهملة.

الُغُل��ول: ه��و الخيان��ة يف المغن��م، والس��رقة م��ن الغنيم��ة قبل القس��مة. انظ��ر: النهاية   )4(
 .)341/3(

ف فيه. انظر: النهاية )448/2(. ملة: كساء ُيتغطى به وُيتلفَّ الشَّ  )5(
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والحاكم يف المس��تدرك -واللفظ للحاكم- عن أبي هريرة ، قال: 
انصرفنا مع رس��ول اهلل  عن خيب��ر إلى وادي القرى)1(، ومعه 
غالم)2( له أهداه له رفاعة بن زيد الُجَذامي، فبينما هو َيَضُع َرْحَل رس��ول 
اهلل  مع ُمَغيرِب الش��مس أتاه سهم َغْرب فقتله -وهو السهم 
ال��ذي ال ُيدرى َم��ن رمى به- فقلنا له: هنيًئا له الجنة )3(! فقال رس��ول اهلل 
، والذي نفسي محمد بيده، إن َشْمَلَته اآلن لتحَتِرُق)4(  : »كالَّ

يف رواي��ة اإلم��ام البخ��اري - رقم الحدي��ث )4234(: افتتحنا خيبر... ث��م انصرفنا مع   )1(
رسول اهلل  إلى وادي القرى.

  ويف رواية اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )115(: خرجنا مع النبي
إلى خيبر... ثم انطلقنا إلى الوادي.

قال الحافظ يف الفتح )270/8(: حكى الدارقطني عن موس��ى بن هارون أنه قال: َوِهَم 
ثور يف هذا الحديث؛ ألن أبا هريرة لم يخرج مع النبي  إلى خيبر، وإنما َقِدم 

بعد خروجهم، وقدم عليهم بعد أن ُفتحت.
قال الحافظ: وكأن محمد بن إس��حاق صاحب المغازي استش��عر بوهم ثور بن زيد يف 
هذه اللفظة فروى الحديث عنه بدونها، وأخرجه ابن حبان والحاكم وابن منده من طريقه 
بلفظ: انصرفنا مع رسول اهلل  إلى وادي القرى، ورواية أبي إسحاق الفزاري 
التي يف هذا الباب َتْس��َلم من هذا االعتراض بأن ُيحَمل قوله: افتتحنا، أي: المس��لمون، 
وق��د تقدم نظي��ر ذلك، وروى البيهق��ي يف الدالئل م��ن وجه آخر عن أب��ي هريرة، قال: 

خرجنا مع النبي  من خيبر إلى وادي القرى؛ فلعل هذا أصل الحديث.
وقع يف صحيح البخاري تسميته: ِمْدَعًما.   )2(

يف رواية الصحيحين: الشهادة.   )3(
يف رواية اإلمام البخاري: »لتشتعل«.   )4(

ويف رواية اإلمام مسلم: »لتلتهب«.
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ه��ا من يفء المس��لمين ي��وم خيبر«)1(، فج��اء رجل من  علي��ه يف الن��ار، َغلَّ
  َفِزًعا حين سمع رسول اهلل  أصحاب رسول اهلل
يقول ذلك، فقال: يا رسول اهلل، أصبُت ِشراكين)2( لنعليِن لي، فقال رسوُل 

اهلل : »ُيَقدُّ لك مثُلهما يف النار«)3(.

***
L  منصوًرا إىل املدينة  عودة النيب  J

ثم ع��اد رس��ول اهلل  إلى المدين��ة النبوية منص��وًرا على 
نُه اهلل  منها، ويف طري��ق عودتهم حَدَثت عدة  يه��ود خيبر، وق��د َمكَّ

أحداث؛ منها:
***

L  فضل ال حول وال قوة إال باهلل  J
روى الش��يخان يف صحيحيهما -واللفظ للبخاري- عن أبي موس��ى 
األشعري ، قال: لما غزا رسول اهلل  خيبر -أو قال: لما 
توجه رسول اهلل - أش��رف الناس على واد فرفعوا أصواتهم 

زاد اإلمام مسلم يف صحيحه: ففزع الناس.  )1(
��َراُك -بكس��ر المعجمة، وتخفيف الراء-: َس��يُر  ق��ال الحافظ يف الفتح )272/8(: الشِّ  )2(

النعل على ظهر الَقَدم.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4234( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )115( - والحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )4395(. 



560 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

 : بالتكبير: اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إله إال اهلل، فقال رس��ول اهلل
»اْرَبُع��وا)1( على أنفس��كم؛ إنَّكم ال َتْدُعون َأَصمَّ وال غائًب��ا، إنكم َتْدُعون 
 ، س��ميًعا قريًبا)2(، وه��و معكم«، وأنا خلف دابة رس��ول اهلل
فس��معني وأن��ا أقول: ال حول وال ق��وة إال باهلل، فقال ل��ي: »يا عبد اهلل بن 
قيس«)3(، قلُت: لبَّيك رس��ول اهلل، قال: »أال أدلك على كلمة من كنز من 
كنوز الجنة؟« قلت: بلى يا رسول اهلل فِداك أبي وأمي! قال: »ال حول وال 

قوة إال باهلل«)4(.

ق��ال الحافظ يف الفتح: هذا الس��ياق ُيوهم أن ذل��ك وقع وهم ذاهبون 
إلى خيبر، وليس كذلك، بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم؛ ألن أبا موسى 
إنما َقِدم بعد فتح خيبر مع جعفر ، وعلى هذا ففي الس��ياق حذف 
تقديره: لما توجه النب��ي  إلى خيبر فحاصرها ففتحها، ففرغ 

فرجع؛ أشرف الناس... إلخ)5(.

***
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )22/17(: اْرَبعوا -بهمزة وصل، وبفتح   )1(

دة- معناه: ارُفقوا بأنفسكم واخِفضوا أصواتكم.  الباء الموحَّ
يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )6384(: »سميًعا بصيًرا«.  )2(

. هو اسم أبي موسى األشعري  )3(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4202( )6384( - ومسلم يف صحيحه   )4(

- رقم الحديث )2704( )44(.
انظر: فتح الباري )247/8(.  )5(
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L  فضل جبل ُأُحد واملدينة النبوية  J
روى الشيخان يف صحيحيهما -واللفظ للبخاري- عن أنس بن مالك 
، قال: خرجت مع رسول اهلل  إلى خيبر أخدمه، فلما 
ق��دم النب��ي  راجًعا وب��دا)1( له ُأُح��ٌد، قال: »هذا جب��ٌل ُيحبنا 
م ما بين الَبَتيها)2(  وُنحبه، ثم أش��ار بيده إلى المدينة، وقال: اللهم إين ُأَحرِّ

نا«)3(. كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا يف صاعنا وُمدِّ

قال اإلم��ام النووي: قول��ه : »هذا جبل ُيحبن��ا ونحبه«، 
الصحي��ح المخت��ار أن معن��اه: أن ُأُح��ًدا ُيحبن��ا حقيقة، جع��ل اهلل تعالى 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ   : ق��ال  كم��ا  ب��ه،  يح��ب  تميي��ًزا  في��ه 
............... الياب��س)5(،  الِج��ذع  َح��نَّ  وكم��ا   ،)4( ۆ(   ۆ 

بدا: ظهر. انظر: النهاية )109/1(.  )1(
تان، واحدتهما  قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )115/9(: الالَّبتان: الَحرَّ  )2(
الَبة، وهي األرض الملَبسة حجارة سوداء، وللمدينة البتان؛ شرقية وغربية، وهي بينهما.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2889( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )1365(.
سورة البقرة - آية )74(.   )4(

ا، وقد أخرجه اإلم��ام البخاري يف صحيحه  حني��ن الجذع من األحاديث المش��هورة جدًّ  )5(
- رق��م الحدي��ث )3583( - وأورد طرق��ه اإلمام البيهقي يف دالئ��ل النبوة )563/2(، 
وختمها بقوله: هذه األحاديث التي ذكرناها يف أمر الحنانة كلها صحيحة، وأمر الحنانة 
من األمور الظاهرة واألعالم النيرة التي أخذها الخلف عن الس��لف، ورواية األحاديث 

فيه كالتكليف، والحمد هلل على اإلسالم والسنة، وبه العياذ والعصمة.
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وكما َسبََّح الحصى)1(، وكما َفرَّ الَحَجُر بثوب موسى  )2(، وكما 
م علي«)3(،  ق��ال نبين��ا : »إين ألعرف حج��ًرا بمكة كان ُيس��لِّ
وكما دعا الش��جرتين المفترقتين فاجتمعتا)4(، وكما رَجف ِحَراء، فقال: 
َمُه ذراع  ي��ق«)5(، وكم��ا َكلَّ »اس��ُكْن ِح��راُء؛ فليس علي��ك إال نبي أو ِصدِّ

الش��اة)6(، وكم��ا ق��ال : )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ()7(، والصحيح يف معنى هذه اآلية: أن كل َشيء ُيسبِّح 
حقيقة بحسب حاله، ولكن ال نفقهه، وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه 

واختاره المحققون يف معنى الحديث، وأن ُأُحًدا ُيحبنا حقيقة )8(.

***
أخرجه الطبراين يف األوسط - رقم الحديث )1244( وإسناده ضعيف.  )1(

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )293/7(: وأما تس��بيح الحصى فليس��ت له إال ه��ذه الطريق 
الواحدة مع ضعفها.

أخرج��ه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )278( )3404( - ومس��لم يف صحيحه   )2(
- رقم الحديث )339(.

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2277(.   )3(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )3012(.   )4(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2417(.  )5(

إخب��ار ذراع الش��اة بأن��ه مس��موم، أخرج��ه اإلم��ام أحم��د يف مس��نده - رق��م الحديث   )6(
 )3733(، وأب��و داود يف س��ننه - رقم الحدي��ث )3781( )4510( وإس��ناده ضعيف، 
وأخرج��ه الحاك��م يف المس��تدرك - رقم الحدي��ث )7267( وفيه نكارة، وقصة الش��اة 

المسمومة تقدم ذكُرها، وأنها ثابتة.      
سورة اإلسراء - آية )44(.    )7(

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )119/9(.  )8(
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L  )2()د قاع)1( )أو غزوة َنْ J  غزوة ذات الرِّ
اخُتِلَف يف سبب تسميها بذلك على النحو التالي:  )1(

قاع؛ ألنهم رقعوا  *    قال ابن هش��ام يف الس��يرة )226/3(: وإنما قيل لها غزوة ذات الرِّ
فيها راياتهم، وُيقال: ذات الرقاع: شجرة بذلك الموضع، ُيقال لها: ذات الرقاع.

*    وق��ال الواقدي يف مغازيه )395/1( وتبعه تلميذه ابن س��عد يف طبقاته )280/2(: 
ُسميت ذات الرقاع؛ ألنه جبل فيه ُبقع ُحمر وسواد وبياض.

*    وروى اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4128( - ومسلم يف صحيحه 
- رقم الحديث )1816( عن أبي موسى األشعري ، قال: خرجنا مع النبي 
 يف غ��زوة ونحن يف س��تة نفر، بيننا بعي��ر َنْعَتقبه، فنَِقَب��ت أقداُمنا وَنِقَبت 
قدماي، وس��َقَطت أظف��اري، فكنا ُنُلفُّ عل��ى أرجلنا الِخَرق؛ فُس��ميت غزوة ذات 

الرقاع.
��هلي يف الروض األُُنف )401/3(: وأصح هذه األقوال كلها ما رواه  *    قال اإلمام السُّ

. البخاري، ثم ساق حديث أبي موسى األشعري
*    وق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )202/3(: الصواب ما قاله أبو 
َرُه تفس��يًرا موافًقا للواقع واللغة،  موس��ى ؛ ألنه صحابي ش��اَهَد األمر، وَفسَّ

ولم ُيخالفه صريح غيره، فال ُيعَدل عنه.
وق��ع تس��ميتها بذل��ك يف رواي��ة اإلم��ام أحمد يف مس��نده - رق��م الحدي��ث )8260(-   )2( 
وعند أبي داود يف س��ننه - رقم الحديث )1240( بإس��ناد صحيح عن مروان بن الحكم 
أنه س��أل أبا هريرة : هل صليت مع رسول اهلل  صالة الخوف؟ قال 
أبو هريرة : نعم، فقال مروان: متى؟ قال أبو هريرة : عاَم غزوة نجد، ثم 

ساق الحديث، وكيف صلى رسول اهلل  بهم صالة الخوف.
ويف لفظ آخر يف س��نن أبي داود - رقم الحديث )1241( بس��ند صحيح، قال أبو هريرة 
قاع من  : خرجن��ا مع رس��ول اهلل  إلى نج��د، حتى إذا كنا ب��ذات الرِّ
= َنخل، لقي جمًعا من َغَطفان.       
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اخُتِلف يف تاريخ هذه الغزوة على النحو التالي: �
1 ( ذهب عامة أهل المغازي أنها وقعت قبل غزوة الخندق يف السنة 

الرابعة للهجرة، وتلقاها الناس عنهم.

قاع كانت قبل الخندق يف قول جمهور علماء  قال الحافظ ابن كثير: ذات الرِّ
السير والمغازي، وممن َنصَّ على ذلك محمد بن إسحاق)1(، وموسى بن عقبة)2(، 

والواقدي)3(، ومحمد بن سعد)4( كاتبه، وخليفة بن خياط)5(، وغيرهم)6(.

* وُتسمى غزوة ُمحارب َخَصَفة. 
قال اإلمام البخاري يف صحيحه: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة ُمحاِرب َخَصَفَة من 

بني ثعلبة من َغَطفان.
قاع هي  ق��ال الحافظ يف الفتح )181/8(: جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرِّ
غ��زوة ُمح��اِرب، كما جزم ابن إس��حاق )225/3(، وعند الواقدي أنهم��ا ثنتان، وتبعه 

القطب الحلبي يف شرح السيرة. واهلل أعلم بالصواب.
قلت: وتردد موس��ى بن عقب��ة يف تاريخها، فقال -كم��ا يف زاد المعاد )296/3(-: وال 

ُيدرى متى كانت هذه الغزوة؛ قبل بدر أو بعدها، أو فيما بين بدر وُأُحد، أو بعد ُأُحد.
ز أن  ا؛ إذ َجوَّ وتعقب��ه اإلم��ام ابن القي��م يف زاد المع��اد )296/3( بقوله: ولقد أبعد ج��دًّ

تكون قبل بدر، وهذا ظاهر اإلحالة، وال قبل ُأُحد، وال قبل الخندق.
انظر: سيرة ابن هشام )225/3(.   )1(

قال الحافظ يف الفتح )180/8(: وأما موس��ى بن عقبة فج��زم بتقديم وقوع غزوة ذات   )2(
الرق��اع، لكن ت��ردد يف وقتها، فقال: ال ن��دري كانت قبل بدر أو بعده��ا، أو قبل ُأُحد أو 

بعدها، وهذا التردد ال حاصل له.
انظر: مغازي الواقدي )396/1(.  )3(

انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )280/2(.  )4(
ل��م أقف عل��ى ذلك يف المصنفات الت��ي اطَّلعُت عليها لخليفة بن خي��اط - بعد البحث   )5(

الشديد-. 
انظر: تفسير ابن كثير )399/2(.  )6(
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2 ( وذه��ب اإلمام البخاري يف صحيحه)1(، والحافظ ابن حجر)2(، والحافظ 
ابن كثير)3(، واإلمام ابن القيم)4(؛ إلى أنها وقعت بعد غزوة خيبر، وهو الصحيح.

انظر: صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة ذات الرقاع.   )1(
انظر: فتح الباري )181/8(.  )2(

انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )147( - والبداية والنهاية )464/4(.  )3(
انظر: زاد المعاد )294/3(.  )4(

*  قال الحافظ يف الفتح )180/8(: الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة:
)1( ألنه تقدم أن صالة الخوف يف غزوة الخندق لم تكن ُشرَِعت، وقد ثبت وقوع صالة 

الخوف يف غزوة ذات الرقاع؛ فدل على تأخرها بعد الخندق.
)2( ثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع، فلزم أنها كانت بعد خيبر.

)3( كذلك عبد اهلل بن عمر  ذكر أنه صلى مع النبي  صالة الخوف 
بنجد، وقد تقدم أن أول مشاهده الخندق؛ فتكون ذات الرقاع بعد الخندق.

)4( روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4125( ع��ن جابر بن عبد اهلل 
، ق��ال: إن النب��ي  صلى بأصحابه يف الخوف يف غزوة الس��ابعة 

غزوة ذات الرقاع.
ق��ال الحافظ يف الفت��ح )182/8(: التنصيص على أنها س��ابع غزوة م��ن غزوات النبي 
 تأييد لما ذهب إليه البخاري من أنها بعد خيبر؛ فإنه إن كان المراد الغزوات 
التي خرج النبي  فيها بنفسه مطلًقا، وإن لم ُيقاتل، فإن السابعة منها تقع قبل 
قاع قبل ُأُحد إال ما تقدم من تردد موسى بن عقبة،  ُأُحد، ولم يذهب أحد إلى أن ذات الرِّ
وفي��ه نظر؛ ألنهم متفقون عل��ى أن صالة الخوف متأخرة عن غ��زوة الخندق، فتعين أن 
تكون ذات الرقاع بعد بني قريظة، فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها قتال، واألُولى 
منه��ا: بدر، والثانية: ُأُحد، والثالثة: الخندق، والرابعة: قريظة، والخامس��ة: الُمَريس��يع، 
والسادس��ة: خيبر، فيلزم من ه��ذا أن تكون ذات الرقاع بعد خيب��ر؛ للتنصيص على أنها 
= السابعة.         
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L  سبب هذه الغزوة  J
بلغ رس��وَل اهلل  أن بني محارب وبن��ي ثعلبة من َغَطفان 

جمعوا له جموًعا عظيمة؛ لقتاله)1(.

***
L  هلم  خروج النيب  J

خرج رسول اهلل  إليهم يف أربعمائة رجل، وقيل: سبعمائة، 
واس��تخلف على المدينة عثمان بن عف��ان ، وقيل: أبو ذر الغفاري 
، حتى أتى محالَّهم، فلقي جمًعا عظيًما من َغَطفان، ولم يكن بينهم 

قتال، وصلى رسول اهلل  بأصحابه صالة الخوف)2(.

ويف رواية ابن س��عد يف طبقاته: فلم يجد يف محالِّهم أحًدا إال نس��وة، 
فأخذهن وفيهن جارية وضيئة، وهربت األعراب إلى رؤوس الجبال )3(.

*  قلت: وثبت ش��هود أبي هري��رة  غزوة ذات الرقاع، وهو ل��م َيقَدم على النبي 
 إال بع��د فت��ح خيبر كم��ا تقدم؛ فق��د روى اإلم��ام أحمد يف مس��نده - رقم 
 : الحدي��ث )8260( بإس��ناد صحيح عن مروان بن الحاكم أنه س��أل أبا هريرة
هل صليَت مع رس��ول اهلل  صالة الخوف؟ فق��ال أبو هريرة : نعم، 

فقال: متى؟ قال : عاَم غزوة نجد.
انظر: سيرة ابن هشام )225/3( - الطبقات الكبرى البن سعد )280/2(.   )1(

انظر: سيرة ابن هشام )226/3(.    )2(
انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )280/2(.  )3(
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L  إىل املدينة وأحداث جرت يف الطريق  رجوع النيب  J
ثم رجع رسول اهلل  بجيشه إلى المدينة النبوية، ولم يْلَق 

كيًدا، ويف طريق عودتهم إلى المدينة جرت أحداٌث؛ منها:

***
L  قصة غورث بن احلارث وصالة اخلوف  J

روى الش��يخان يف صحيحيهما عن جابر ب��ن عبد اهلل ، قال: 
 إن��ه غ��زا مع رس��ول اهلل  ِقَب��َل نج��ٍد)1(، فلما قفل)2( رس��ول 
اهلل  قفل مع��ه، فأدرَكْتهم القائلُة يف واٍد كثير الِعضاِه)3(، فنزل 
رس��ول اهلل ، وتفرق الناس يس��تظلُّون بالشجر، فنزل رسول 
اهلل  تحت شجرة وَعلَّق بها سيَفه، ونِمنا نومة، فإذا رسول اهلل 
 يدعونا، وإذا عنده أعرابي)4(، فقال: »إن هذا اخترط)5( عليَّ 

يف رواي��ة أخ��رى يف الصحيحين، قال جاب��ر : كنا م��ع النبي  بذات   )1(
الرقاع.

قفل: رجع. انظر: النهاية )82/4(.  )2(
قال الحافظ يف الفتح )192/8(: الِعَضاه -بكس��ر المهملة، وتخفيف المعجمة-: كل   )3(

شجر يعُظم، له َشوٌك.
ُمُر. وقال ابن األثير يف جامع األصول )737/5(: فمنه: الطَّلُح، والسَّ

د عن أبي عوانة عن أبي بش��ر: اس��م الرجل  قال اإلمام البخاري يف صحيحه: قال ُمَس��دَّ  )4(
غورث بن الحارث.

ُه من ِغْمده. انظر: النهاية )23/2(. اخترط السيف: َسلَّ  )5(
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سيفي وأنا نائم، فاستيقظُت وهو يف يده َصلًتا«)1(، فقال: َمن يمنعك مني؟ 
فقلت: »اهلل، ثالًثا«، ولم ُيعاقْبه)2(.

 : زاد الش��يخان يف صحيحيهم��ا يف رواي��ة أخ��رى ع��ن جابر 
��روا، وَصلَّى بالطائفة  ��ى بطائفٍة ركعتين ثم تأخَّ وُأقيم��ت)3( الصالة، فصلَّ

األخرى ركعتين، وكان للنبي  أربع، وللقوم ركعتان)4(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده والحاكم يف مس��تدركه بس��ند صحيح 
عن جابر بن عبد اهلل ، قال: قاتل رسول اهلل  ُمحارب 
ة)6(، فجاء رج��ل منهم ُيقال  َخَصَف��َة بنَْخ��ٍل)5(، فرأوا من المس��لمين ِغ��رَّ
  ل��ه: َغْورث ب��ن الحارث، حتى ق��ام على رأس رس��ول اهلل
بالس��يف، فقال: َمن يمنعك مني؟ فقال رس��ول اهلل : »اهلل«، 

ده من ِغْمِده. انظر: النهاية )42/3(. ًدا، ُيقال: َأْصَلَت السيُف: إذا َجرَّ َصْلًتا: أي: ُمَجرَّ  )1(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2910( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )843( )13(.
يف رواية اإلمام مسلم: َفنُودي.  )3(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4136( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )843( )311(.

ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )64/3(: بط��ن نخل: الذي صلى به   )5(
رسول اهلل  صالة الخوف، وَنْخل -بفتح النون، وإسكان الخاء المعجمة-، 

وهو مكان من نجد من أرض َغَطفان، هكذا قاله صاحب المطالع والجمهور.
ة: الغفلة. انظر: النهاية )319/3(. الِغرَّ  )6(
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قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول اهلل  السيف، فقال: 
 : َم��ن يمنع��ك؟« قال: ُك��ْن خيَر آِخ��ٍذ)1(، فقال رس��ول اهلل«
»تش��هد أن ال إله إال اهلل وأين رس��ول اهلل؟« قال األعراب��ي: أعاهدك أن ال 
  أقاتلك، وال أكون مع قوم ُيقاتِلونك، قال: فَخلَّى رسول اهلل
س��بيله، فجاء إلى قومه، فقال: جئتكم من عند خير الناس، فلما حضرت 
الص��الة)2( صلى رس��ول اهلل  ص��الة الخ��وف، وكان الناس 
 ، طائفتين؛ طائفة بإزاء العدو، وطائفة ُتصلي مع رس��ول اهلل
فصل��ى بالطائفة الذين معه ركعتي��ن، فانصرفوا فكانوا م��ع أولئك الذين 
بإزاء عدوهم، وجاء أولئك فصلى بهم رسول اهلل  ركعتين؛ 

فكانت للناس ركعتين ركعتين، وللنبي  أربع ركعات)3(.

 ، قال الحافظ يف الفتح: ويف الحديث: فرط شجاعة النبي
وقوة يقينه، وصبره على األذى، وحلمه عن الُجهال)4(.

***

خير آخذ: أي خير آِسر، واألخيذ: األسير. انظر: النهاية )32/1(.    )1(
يف رواية اإلمام أحمد: فلما كان الظهر أو العصر.  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )14929( - والحاكم يف مس��تدركه -   )3(
رقم الحديث )4368(. 

انظر: فتح الباري )193/8(.   )4(
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L  وسورة الكهف  َعبَّاد بن بشر  J
روى اإلمام أحمد يف مس��نده وأبو داود يف س��ننه بس��ند ضعيف -وله 
 ، ش��واهد يتقوى بها ويرتقي إلى الحس��ن- عن جابر بن عبد اهلل
قاع، فُأصيبت  قال: خرجنا مع رس��ول اهلل  يف غ��زوة ذات الرِّ
امرأة من المش��ركين، فلما انصرف رس��ول اهلل  قافاًل، وجاء 
زوجه��ا وكان غائًب��ا، فحل��ف أن ال ينتهي حت��ى ُيهريق دًم��ا يف أصحاب 
محم��د ، فخ��رج يتب��ع أثر النب��ي ، فن��زل النبي 
 منزاًل، فقال: »َمن رجٌل يكلؤنا)1( ليلتنا هذه؟« فانَتَدب رجٌل 
من المهاجرين)2(، ورجل من األنصار)3(، فقاال: نحن يا رسول اهلل، قال: 

عب)5(«، قال: وكانوا نزلوا إلى ِشعب من الوادي. »فكونوا)4( بَفِم الشِّ

: أيُّ  ��عب، ق��ال األنص��اري للمهاجريِّ فلم��ا خرج الرجالن إلى فم الشِّ
اللي��ل أحبُّ إلي��ك أن أكفيَكه؛ أوله أو آخ��ره؟ قال: اكفن��ي أوله، فاضطجع 

الكاِلءة: الحفظ والحراسة. انظر: النهاية )169/4(.    )1(
س��ماه البيهقي يف دالئل النبوة )378/3( - وابن هش��ام يف السيرة )230/3(: عمار بن   )2(

. ياسر
س��ماه البيهقي يف دالئل النبوة )378/3( - وابن هش��ام يف السيرة )230/3(: َعبَّاد بن   )3(

. بشر
يف رواية أبي داود يف ُسننه: »ُكونا«.  )4(

عب -بكسر الشين-: ما انفرج بين جبلين. انظر: لسان العرب )128/7(. الشِّ  )5(
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المهاجري، فنام، وقام األنصاري ُيصلي، وأتى الرجل، فلما رأى ش��خص)1( 
الرجل عرف أنه َربيئة )2( القوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت 
قائًما، ثم رماه بس��هم آخ��ر، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثب��ت قائًما، ثم عاد 
)3( صاِحَبه،  ل��ه بثالث، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثم ركع وس��جد، ثم َأَهبَّ
فقال: اجلس، فقد ُأتي��ت)4(، فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أن قد َنِذروا)5( 
به، فهرب، فلما رأى المهاجري ما باألنصاري من الدماء، قال: س��بحان اهلل! 
أال َأْهَبْبَتن��ي)6(، ق��ال: كنت يف س��ورة أقرؤه��ا)7(، فلم ُأِح��بَّ أن أقطعها حتى 
ُأنِفَذه��ا، فلم��ا تابع الرمي ركعُت فَأَريُتك، وأيُم اهلل ل��وال أن ُأَضيَِّع َثغًرا أمرين 

النبي  بحفظه، لقطع نفسي قبل أن أقَطَعها أو ُأنِفَذها)8(.

ْخص: كل جسم له ارتفاع وظهور. انظر: النهاية )404/2(. الشَّ  )1(
بيئ��ة: ه��و العين والطليعة الذي ينظ��ر للقوم؛ لئال يدهمهم ع��دو، وال يكون إال على  الرَّ  )2(

جبل أو َشَرٍف ينظر منه. انظر: النهاية )165/2(.
َأَهبَّه: َنبََّهه. انظر: لسان العرب )252/1(.    )3(

ُيقال: ُأتَِي فالن: إذا أَطلَّ عليه العدو، وأشرف عليه. انظر: لسان العرب )67/1(.  )4(
َنِذروا به: علموا به. انظر: لسان العرب )100/14(.   )5(

يف رواية أبي داود: أنَبْهَتني.   )6(
زاد البيهقي يف دالئل النبوة )379/3(: هي الكهف.  )7(

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )14704( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )8(
الحديث )198( - والحاكم يف المس��تدرك - رقم الحديث )564( - وعلقه البخاري 
يف صحيحه مختصًرا بصيغة التمريض - يف كتاب الوضوء - قبل حديث رقم )176(، 
��نه الشيخ شعيب األرنؤوط يف تحقيقه  ��نه األلباين يف تحقيقه لسنن أبي داود، وحسَّ وحسَّ

للمسند ولسنن أبي داود.
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L   قصة بيع جل جابر  J
تظهر يف هذه القصة رحمة وتواضع ولطف النبي  مع أصحابه 
الكرام ، وقد روى هذه القصة الش��يخان يف صحيحيهما واإلمام أحمد 
اًل؛  اًل وُمفصَّ يف مس��نده وغيرهم، وس��اقها اإلمام أحمد يف مس��نده َمس��اًقا ُمطوَّ
 ، فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند حس��ن عن جابر بن عبد اهلل
قاع)1( ُمرتِحاًل على  قال: خرجُت مع رس��ول اهلل  يف غزوة ذات الرِّ

قلت: لم يقع يف جميع روايات الصحيحين التصريُح باسم الغزوة التي وقعت فيها هذه   )1(
الحادثة، ووقع يف مس��ند اإلمام أحمد - رقم الحديث )14903(: غزوة تبوك، وإسناده 
ضعي��ف - وعلَّق��ه اإلم��ام البخاري يف صحيح��ه، عقب حديث رق��م )2718(، بلفظ: 

بطريق َتُبوك.
* ق��ال الحاف��ظ يف الفتح )665/5(: جزم ابن إس��حاق عن وهب بن كيس��ان بأن ذلك 
قاع م��ن َنْخل، وكذا أخرجه الواقدي م��ن طريق عطية بن عبداهلل  كان يف غ��زوة ذات الرِّ
ب��ن ُأنيس عن جابر ، وهي الراجحة يف نظ��ري؛ ألن أهل المغازي أضبط لذلك 
من غيرهم، وأيًضا فقد وقع يف رواية الطحاوي - يف شرح مشكل اآلثار - رقم الحديث 
)4415( - وهي رواية اإلمام مس��لم - رقم الحديث )715( )111(: أن ذلك وقع يف 
رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة، وليس��ت طريق تبوك مالقية لطريق مكة، بخالف 
طري��ق غ��زوة ذات الرق��اع، وأيًضا فإن يف كثي��ر من طرقه أنه  س��أله يف تلك 
القص��ة: »هل تزوجَت؟ ق��ال: نعم، قال : أتزوجَت بك��ًرا أم ثيًبا؟« الحديث، 
َطهنَّ  وفيه اعتذاره بتزوجه الثيب بأن أباه اسُتش��هد بُأُحد، وترك أخواته، فتزوج ثيًبا لُتَمشِّ
وتقوم عليهن، فأش��َعَر بأن ذلك كان بالقرب من وف��اة أبيه، فيكون وقوع القصة يف ذات 

الرقاع أظهر من وقوعها يف تبوك.



تأليف / موسى بن راشد العازمي573

املختصر يف السرية النبوية

َفاُق تمضي،  جمٍل لي ضعيف)1(، فلما َقَفل رسول اهلل ، جَعَلِت الرِّ
وجعل��ُت أتخلَّ��ف حت��ى أدركن��ي رس��ول اهلل ، فقال: »م��ا لك يا 
جابر؟!« قال: قلُت: يا رسول اهلل، أبطَأ بي جملي هذا، قال: »َفَأنِْخُه«)2(، وأناخ 
رس��ول اهلل ، ثم قال: »أعِطني هذه العصا من يديك، أو قال: اقطع 
لي َعًصا من شجرة«، قال: ففعلُت، فأخذ رسول اهلل  فنخسه)3( بها 
نَخساٍت، ثم قال: »ارَكْب«، فركبت، فخرج -والذي بعثه بالحق- ُيواِهُق ناقته 
ث معي رسول اهلل ، فقال: »أتبيُعني جملك  ُمواَهقة)4(! قال: وَتحدَّ
 : هذا يا جابر؟« قلت: يا رس��ول اهلل، بل أهُبه لك، قال رس��ول اهلل
 : ال، ولك��ن بِْعنِي��ه«، ق��ال: قلت: فُس��ْمني)5( به، قال رس��ول اهلل«
»ق��د أخذته بدره��م«، قل��ت: ال، إًذا َيْغبِنُن��ي)6( رس��ول اهلل ، قال 
رس��ول اهلل : »فبدرهمي��ن«، قل��ُت: ال، ق��ال: فل��م ي��زل يرفع لي 

يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )2309(: فكنُت على جمل َثَفاٍل.  )1(
الَثَفال -بفتح الثاء والفاء-: هو البطيء الثقيل. انظر: النهاية )210/1(.

أناخ اإلبل: أبرَكها فَبرَكت. انظر: لسان العرب )321/14(.  )2(
كه. انظر: النهاية )27/5(. َنَخَس: دفعه وحرَّ  )3(

ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )2309(: فضربه.
ُيواِهُق ناَقَته: أي ُيباريها يف الس��ير وُيماشيها، ومواهقة اإلبل: مدُّ أعناقها يف السير. انظر:   )4(

النهاية )202/5(.
المس��اومة: المجاذبة بين البائع والمش��تري على الس��لعة، وَفْصل ثمنه��ا. انظر: النهاية   )5(

.)382/2(
قال ابن ُقرُقول يف مطالع األنوار )125/5(: أصل الغبن: النقص.    )6(
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رس��ول اهلل  حتى بلغ األُوقيَّة)1(، قلت: قد رضيُت، قال رسول اهلل 
: »قد َرِضيَت؟« قلت: نعم، قال رس��ول اهلل : »نعم«، 

قلُت: هو لك، قال رسول اهلل : »قد أخذُته«)2(.

يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )2718( - ومس��لم يف صحيحه -   )1(
رقم الحديث )715( )109(: ُوقية.

قال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )691/3(: األُوِقيَّة: بضم الهمزة على 
المش��هور، وفيها لغة قليلة االستعمال؛ ُوِقيَّة بحذف األلف، وقد ثبتت هذه اللغة القليلة 
يف صحي��ح البخ��اري من كالم رس��ول اهلل  من رواي��ات ذكرها من حديث 

جابر  يف بيعه الجمل، وذكرها مسلم فيه.
وقال ابن األثير يف النهاية )80/1(: األُوِقيَّة: بضم الهمزة وتشديد الياء، وكانت األُوقية 

قديًما عبارة عن أربعين درهًما. 
* قلت: اخُتِلف يف تحديد ثمن الجمل.

ق��ال اإلمام القرطبي فيم��ا نقله عنه الحافظ يف الفتح )665/5(: اختلفوا يف ثمن الجمل 
 اختالًفا ال يقبل التلفيق، وَتَكلُُّف ذلك بعيٌد عن التحقيق، وهو مبني على أمر لم يستقم ضبطه،
َل من مجموع الروايات أنه باعه البعير  م��ع أنه ال يتعلق بتحقيق ذلك ُحكم، وإنما َتَحصَّ
بثمن معلوم بينهما، وزاده عند الوفاء زيادة معلومة، وال َيُضرُّ عدم العلم بتحقيق ذلك.

زاد اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2967( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(
الحديث )715( )110(: قال جابر  لرس��ول اهلل : على أن لي َفَقار 

ظهرِه حتى أبُلَغ المدينة، قال: فقلت له: يا رسول اهلل إين عروس فاستأذنته، فأذن لي.
ُيقال: أفقر البعير ُيفِقره: إذا أعاره. انظر: النهاية )414/3(.

ُيق��ال للرجل ع��روس، كما ُيقال للمرأة، وهو اس��م لهما عند دخ��ول أحدهما باآلخر. 
انظر: النهاية )187/3(.

 : ويف لف��ظ آخ��ر يف صحي��ح البخ��اري - رق��م الحدي��ث )2718( ق��ال جابر
فاستثنيُت ُحْمالَنه إلى أهلي.  
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قال جابر : ثم قال لي: »يا جابر، هل تزوجت َبعُد؟«

قال: قلُت: نعم يا رس��ول اهلل، قال رس��ول اهلل : »أثيًبا أم 
بك��ًرا؟« قلت: بل ثيًبا، قال رس��ول اهلل : »أفال جاريًة ُتالِعُبها 
وُتالِعُبك؟«)1( قلت: يا رسول اهلل، إن أبي ُأصيب يوم ُأُحد، وترك بنات له 
س��بًعا، فنكحُت امرأة جامعة تجمع ُرؤوسهن، وتقوم عليهن، قال رسول 
اهلل : »أصبَت إن ش��اء اهلل«، قال: أَما إنا لو قد ِجئنا ِصراًرا)2(، 
أَمْرنا بَجزوٍر)3( فنُِحَرت، وأقمنا عليها يومنا ذلك، وَس��ِمَعْت بنا، فنََفضت 
نماِرَقه��ا)4(، قل��ت: واهلل يا رس��ول اهلل ما لن��ا من نمارق، قال رس��ول اهلل 

: »إنها ستكون، فإذا أنت َقِدْمَت فاعمل عماًل كيًِّسا«)5(.

  فلما جئن��ا ِصراًرا، أمر رس��ول اهلل : قال جاب��ر
بج��زور فنُح��رت، فأقمن��ا عليه��ا ذل��ك الي��وم، فلما أمس��ى رس��ول اهلل 

يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )6387( - ومس��لم يف صحيحه -   )1(
رقم الحديث )715( )56(: أو قال: »ُتضاحكها وُتضاحكك«.

ِصرار -بكسر الصاد-: موضع على ثالثة أميال من المدينة. انظر: النهاية )22/3(.  )2(
الَجزور: البعير ذكًرا كان أو أنثى. انظر: النهاية )258/1(.  )3(

النمارق: جمع ُنمُرقة -بضم النون- هي الوسائد. انظر: النهاية )104/5(.  )4(
يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )2097( - ومس��لم يف صحيحه -   )5(

رقم الحديث )715( )57(: فإذا َقِدْمَت فالَكيَس الَكيَس.
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )47/10(: قال اب��ن األعرابي: الَكْيس: 

الجماع، والكْيس: العقل، والمراد حثُّه على ابتغاء الولد.
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، دخ��ل ودخلن��ا، ق��ال: فأخبرُت الم��رأَة الحدي��َث وما قال 
لي رس��ول اهلل ، قالت: فدوَنك، فس��مًعا وطاع��ة. قال: فلما 
أصبح��ُت أخذُت برأس الجمل، فأقبلُت به حتى أنخُته على باب رس��ول 
اهلل ، ث��م جلس��ُت يف المس��جد قريًبا منه، وخرج رس��ول اهلل 
 ف��رأى الجمل، فقال: »م��ا هذا؟« قالوا: يا رس��ول اهلل، هذا 
جم��ل جاء به جابر، قال رس��ول اهلل : »فأين جابر؟« فُدعيُت 
له، فقال رسول اهلل : »تعاَل أِي ابَن أخي، ُخذ برأس جملك؛ 
فه��و لك«، فدع��ا بالاًل ، فق��ال: »اذه��ب بجابر، فأعِط��ه ُأوقيَّة«، 
فذهبُت معه، فأعطاين أوقية، وزادين ش��يًئا يسيًرا، قال: فواهلل ما زال َينمي 
عندنا، ونرى مكانه من بيتنا، حتى ُأصيَب أمِس فيما ُأصيَب الناُس! يعني 

ِة)1(. يوم الَحرَّ

ويف لفظ آخر يف المسند بسند صحيح، قال جابر : فلما قدمُت 
المدينة، جئُت به)2(، فقال رس��ول اهلل : »يا بالل، ِزْن له ُوقيَّة، 
 وِزْده قيراًط��ا«)3(، ق��ال: قلُت: هذا قيراٌط زادنيه رس��ول اهلل 

أخرج��ه اإلم��ام أحمد يف مس��نده - رق��م الحدي��ث )15026( )14864( - وأخرجه   )1(
اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2097( )2309( )2718( - ومس��لم يف 

صحيحه - رقم الحديث )715( )110( )111(.
يعني: بالبعير.  )2(

القيراط: جزء من أجزاء الدينار. انظر: النهاية )37/4(.  )3(
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ال ُيفارقن��ي أبًدا حتى أم��وَت، فجعلُته يف كيس، فلم يزل عندي حتى جاء 
أهُل الشام يوم الَحرة، فأخذوه فيما أخذوا)1(.

وروى ابن ماجه يف س��ننه بسند صحيح عن جابر ، قال: كنُت 
م��ع النبي  يف غزوة، فق��ال لي: »أتبيع ناِضَح��ك هذا بدينار، 
واهلُل يغِف��رُ لك؟«... فما زال يزيدين ديناًرا ديناًرا، ويقول مكان كل دينار: 

واهلل يغفر لك، حتى بلغ عشرين ديناًرا)2(.

وروى اإلم��ام الترم��ذي وابن حب��ان والحاكم عن جاب��ر بن عبد اهلل 
، قال: اس��تغَفَر لي رس��ول اهلل  ليلة البعير )3( خمًسا 

وعشرين مرة)4(.

***

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14376(.  )1(
أخرجه ابن ماجه يف سننه - رقم الحديث )2205( - وأخرجه مختصًرا اإلمام مسلم يف   )2(

صحيحه - رقم الحديث )715( )112(.
يف رواية الحاكم: ليلة الَعَقبة، وهو َوْهم، والصواب: ليلة البعير.    )3(

أخرج��ه الترمذي يف جامعه - رقم الحدي��ث )4188( - وابن حبان يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )7142( - والحاكم يف مستدركه - رقم الحديث )6545( - وقال الترمذي: 

حديث حسن صحيح غريب.
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L  )1(عمرة القضاء أو الَقِضية  J
ه��ذه الُعم��رة ه��ي تأوي��ل قول��ه تعال��ى: )ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ()2(.
وقع��ت عمرة القض��اء أو القضي��ة يف ذي القعدة من الس��نة الس��ابعة 
للهجرة؛ فقد روى اإلمام البيهقي يف دالئل النبوة بسند حسن عن ابن عمر 

، قال: كانت عمرة القضية يف ذي القعدة سنة سبع)3(.

ق��ال اإلم��ام ابن القيم يف زاد المع��اد )111/2(: الثانية: عمرة القضي��ة يف العام المقبل،   )1(
دخله��ا فأق��ام بها ثالًثا، ثم خرج بعد إكمال عمرت��ه، واخُتِلف: هل كانت قضاًء للعمرة 

التي ُصدَّ عنها يف العام الماضي، أم عمرة مستأنفة؟
على قولين للعلماء، وهما روايتان عن اإلمام أحمد:

أحدهما: أنها قضاء، وهو مذهب أبي حنيفة.
والثاين: ليست بقضاء، وهو قول مالك.

والذي��ن قال��وا: كان��ت قضاًء احتج��وا بأنها ُس��ميت عم��رة القضاء، وهذا االس��م تابع 
للحك��م، وقال اآلخرون: القضاء هنا من المقاضاة؛ ألن��ه قاضى أهل مكة عليها، ال أنه 
وا عن  م��ن قضى يقضي قضاًء، قالوا: ولهذا ُس��ميت عمرة القضية، قال��وا: والذين ُصدُّ
البي��ت كانوا ألًفا وأربعمائة، وهؤالء كلهم لم يكون��وا معه يف عمرة القضية، ولو كانت 
قضاًء لم يتخلف منهم أحٌد، وهذا القول أصح؛ ألن رس��ول هلل  لم يأمر َمن 

كان معه بالقضاء.
سورة الفتح - اآلية )27(.  )2(

أخرج��ه البيهقي يف دالئ��ل النبوة )313/4( - وعزاه الحاف��ظ يف الفتح )286/8( إلى   )3(
ن إسناده.  يعقوب بن سفيان يف تاريخه، وحسَّ
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وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا عن أنس بن مال��ك ، قال: 
اعتم��ر رس��ول اهلل  أربع ُعَم��رٍ ُكلُّهنَّ يف ذي القع��دة إال التي 

كانت مع حجته:
ُعمرة من الُحديبية يف ذي القعدة)1(.- 1
وعمرة من العام المقبل)2( يف ذي القعدة.- 2
وُعمرة من الِجْعَرانة)3( حيث قسم غنائم ُحنين يف ذي القعدة.- 3

وعمرة مع حجته)4(.- 4

وق��ال اإلمام ابن القيم: والمقصود أن ُعَمَره  كلها كانت 
يف أش��هر الحج مخاَلفًة لَهدي المش��ركين؛ فإنهم كان��وا يكرهون الُعمرة 
يف أش��هر الحج، ويقولون: هي من أفجر الفج��ور)5(، وهذا دليل على أن 

زاد البخاري يف رواية أخرى - رقم الحديث )1778(: حيث صده المشركون.    )1(
هي ُعمرة القضاء أو القضية.  )2(

ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )101/3(: الِجْعَرانة: بكس��ر الجيم،   )3(
وإس��كان العي��ن، وتخفي��ف الراء، هك��ذا صوابه��ا عند إمامن��ا الش��افعي، واألصمعي 
د  ، وأه��ل اللغة ومحققي المحدثين وغيرهم، ومنهم َمن يكس��ر العين، ويش��دِّ

ثين. الراء، وهو قول عبد اهلل بن وهب، وأكثر المحدِّ
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4148( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(

الحديث )1253(. 
ثب��ت ذلك يف صحيح البخاري - رقم الحديث )1564( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(
الحديث )1240( )198( عن ابن عباس ، قال: كانوا يرون أن الُعمرة يف أشهر 

الحج من أفجر الفجور يف األرض!
قال اإلمام السندي يف شرحه للمسند )422/2(: قوله: كانوا يرون، أي: أهل الجاهلية.
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االعتمار يف أشهر الحج أفضل منه يف رجب بال شك)1(.

***
L  سبب هذه الُعمرة  J

س��بب ه��ذه العم��رة المبارك��ة: االتف��اق ال��ذي وقع بين رس��ول اهلل 
 وُس��َهيل بن عمرو؛ رس��وِل قريش، يف ُصل��ح الُحديبية، بأن 
يرجع رس��ول اهلل  هذا الع��ام، ويعتمر العام القادم؛ فقد روى 
اإلمام البخاري يف صحيحه عن الِمْس��َور بن َمْخَرمة، ومروان بن الحكم، 
وا بيننا وبين البيت فنطوف  قال: قال رسول اهلل : »على أن ُتَخلُّ
ا ُأِخذنا ُضْغطًة)2(،  به«، فقال س��هيل بن عمرو: واهلل ال تتحدث الع��رب َأنَّ

ولكن ذلك من العام المقبل)3(.

 ، وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن الب��راء بن عازب
قال: صالح النبي  المشركين يوم الُحديبية على ثالثة أشياء:

ُه إليهم.- 1 على أن َمن أتاه من المشركين َردَّ

وَمن أتاهم من المسلمين لم يردوه.- 2

انظر: زاد المعاد )116/2(.  )1(
قال الحافظ يف الفتح )694/5(: ُضْغطة -بضم الضاد، وسكون الغين- أي: قهًرا.    )2(

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2731( )2732(.  )3(
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وعلى أن يدخلها)1( ِمن قابٍل، وُيقيَم بها ثالثة أيام)2(.- 3

اة: ُعمرَة  ق��ال اإلمام النووي: وأم��ا ُعْمرة النبي  المس��مَّ
القض��اء، وعمرة القضية، فكانت يف ذي القعدة س��نة س��بع م��ن الهجرة، 
وكان النب��ي  أح��رم بالعمرة يف ذي القعدة س��نة س��ت فصده 
المشركون، ثم صالحوه، وقاضى ُسهيل بن عمرو على الُهدنة، ثم اعتمر 

يف السنة السابعة)3(.

***
L  ألداء العمرة  خروج النيب  J

خرج النبي  ومعه المسلمون من المدينة النبوية متوجهين 
لمكة شرفها اهلل؛ ألداء العمرة، واستعمل على المدينة ُعَويف)4( بن األضبط 
روع والرماح  الديلي ، وحمل رسول اهلل  السالح والدُّ
َم الخيل  خوًفا م��ن غدر قريش، فلما انتهى إلى ميق��ات ذي الُحَليفة)5( َقدَّ

يعني: يدخل مكة ألداء العمرة.   )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2700(.  )2(

انظر: تهذيب األسماء واللغات )511/3(.   )3(
ًرا.  دة ُمصغَّ قال الحافظ يف اإلصابة )619/4(: ُعَويف بُموحَّ  )4(

ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )203/3(: ذو الُحَليفة: ميقات أهل   )5(
المدينة -زادها اهلل ش��رًفا- بضم الحاء المهملة، وفتح الالم، وإس��كان الياء، وهو على 

نحو ستة أميال من المدينة.
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أمامه عليها محمد بن َمسَلمة ، وأحرم رسول اهلل  من 
باب المسجد وَلبَّى، والمسلمون معه ُيلبُّون)1(.

***
L  إشاعة أطلقتها قريش  J

ه��ران)2(، بلغته  فلم��ا بلغ رس��وُل اهلل  وأصحاُبه َم��رَّ الظَّ
ى؛ فقد روى اإلمام أحمد يف  إش��اعُة قريش، وهي إصابة المسلمين بالُحمَّ
مسنده وابن حبان يف صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس ، قال: 
إن رس��ول اهلل  لما نزل َمرَّ الظه��ران يف ُعمرته، بلغ أصحاَب 
رس��ول اهلل  أن قريًش��ا تقول: ما يتباعثون)3( م��ن الَعَجف)4(، 
فق��ال أصحابه: ل��و انتَحْرنا م��ن َظْهرِن��ا)5( فأَكْلنا من َلحِمه وَحَس��ونا من 
َمَرِق��ه، أصبحن��ا غًدا حين ندخل عل��ى القوم وبنا َجَمامٌة )6(! قال رس��ول 
اهلل : »ال تفعل��وا، ولكن اجمع��وا لي من أزوادكم«، فجمعوا 

انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )310/2(.  )1(
)2(  َمرُّ الظَّهران -بفتح الميم، وتشديد الراء-: موضع بقرب مكة. انظر: النهاية )271/4(.
قال السندي يف شرحه للمسند )81/3(: ما يتباعثون: أي: ما يقومون، أي: الصحابة.  )3(

قال الس��ندي يف شرحه للمس��ند )81/3(: الَعَجف -بفتحتين- أي: الضعف الحاصل   )4(
بالجوع والمرض.

الظَّهر: اإلبل التي ُيحَمل عليها وُترَكب. انظر: النهاية )151/3(.  )5(
. انظر: النهاية )290/1(. الَجَمامة: أي: راحة وِشَبع وِريٌّ  )6(
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له، وبس��طوا األنطاع)1(، فأكل��وا حتى َتَولَّوا)2(، وحث��ا كل واحد منهم يف 
ِجرابه)3(.

***
L  مكة  دخول النيب  J

وصل رس��ول اهلل  مك��ة، وقد خرج عام��ة أهل مكة إلى 
ُقَعيِقع��ان)4(، وبعضه��م قريًبا من الِحج��ر، وبعضهم مك��ث يف بيته خوًفا 
م��ن الع��دوى بزعمه��م، وَعِل��َم رس��ول اهلل  إش��اعة قريش 
  َم��ِل)5(، وأصحاُبه الت��ي أطلقته��ا، فأم��ر أصحاب��ه  بالرَّ

زاد ابن حبان يف صحيحه: فدعا لهم فيها بالبركة.  )1(
النِّْطع: الِجلد. انظر: لسان العرب )186/14(.  

قال السندي يف شرحه للمسند )81/3(: حتى تولَّوا: أي: انصرفوا عن األكل بِشَبع.  )2(
الِجراب -بكسر الجيم-: الِوعاء. انظر: لسان العرب )228/2(.  )3(

والحدي��ث أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )2782( - وابن حبان يف 
صحيحه - رقم الحديث )3812(.

قال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )540/3(: ُقَعْيقعان -هو بضم القاف   )4(
األولى، وفتح العين-: جبل مكة المعروف، مقابٌِل ألبي ُقبيس. 

َم��ُل يف الطواف -هو  ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )226/3(: الرَّ  )5(
بفتح الراء والميم-: وهو إسراع المشي مع تقارب الُخطا دون الوثوب والَعْدِو.

َمُل مشروًعا يف طواف القدوم، وإن  وقال البيهقي يف دالئل النبوة )327/4(: وقد بقي الرَّ
 : يف صفة حج النبي  ته زالت؛ فقد حكى جابر بن عبد اهلل كانت ِعلَّ
=  َرَمل وَرَملوا يف عمرة الِجْعَرانة.      
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ُمحِدقون)1( به ُيلبُّون معه، ويحفظونه من أذى قريش؛ فقد روى الشيخان 
يف صحيحيهم��ا -واللفظ للبخاري- عن ابن عب��اس ، قال: َقِدَم 
رسوُل اهلل وأصحاُبه)2(، فقال المشركون: إنه َيقَدم عليكم َوْفٌد َوهنَْتهم)3( 
��ى يثرب، فأمره��م النبي  أن َيرُملوا األش��واَط الثالثة)4(،  ُحمَّ
وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا األشواط كلها 

إال اإلبقاُء)5( عليهم... والمشركون من ِقَبِل ُقَعيقعان.

= قل��ت: هك��ذا ق��ال البيهق��ي، ويظهر أن��ه َوِهَم؛ فإن حدي��ث جابر يف صف��ة حج النبي 
 مغاي��ر لُعمرة الِجْعَرانة؛ فحديث جابر أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيحه - 
رق��م الحدي��ث )1218( )147(، وفي��ه: حتى إذا أتينا البيت معه ، اس��تلم 

الركن فَرَمل ثالًثا ومشى أربًعا.
وحديث اعتمار النبي  عمرة الِجْعرانة رواه أبو داود يف سننه - رقم الحديث 
  قال: إن رس��ول اهلل ، 1884( - وإس��ناده صحيح عن ابن عباس(
وأصحاب��ه اعتم��روا من الِجْعرانة، فَرَمل��وا بالبيت، وجعلوا أرِدَيَته��م تحت آباطِهم، ثم 

قذفوها على عواتقهم الُيسَرى. 
َمل: ش��دة  وق��ال اإلم��ام اب��ن الج��وزي يف صي��د الخاط��ر - ص )505(: فَرَملوا -والرَّ

ر السبب فُيفَهم معناه. السعي-، وزال ذلك السبب وبقي الحكم؛ لُيتذكَّ
كل شيء استدار بشيء وأحاط به، فقد أحدق به. انظر: لسان العرب )87/3(.    )1(

زاد اإلمام مسلم: مكة.  )2(
وهنتهم: أضعفتهم. انظر: النهاية )203/5(.  )3(

يف رواية اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )3536( قال ابن عباس:  قال   )4(
َتكم. رسول اهلل  ألصحابه: اْرُملوا بالبيت؛ ليرى المشركون قوَّ

ق��ال الحافظ يف الفت��ح )298/8(: قوله: إال اإلبقاء عليهم -بكس��ر الهمزة، وس��كون   )5(
الموحدة-: أي: الرفق بهم، واإلشفاق عليهم.
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زاد اإلمام مس��لم يف صحيحه: فقال المشركون: هؤالء الذين زعمتم 
أن الُحمى قد وَهنَْتهم! هؤالء أجَلُد من كذا وكذا)1(. 

ويف رواي��ة اإلم��ام أحمد واب��ن حبان بس��ند صحيح ع��ن ابن عباس 
، ق��ال: ث��م أقبل رس��ول اهلل  حتى دخل المس��جد، 
وقع��دت قريش نحو الِحْج��ر، فاضطبع)2( بردائه، ثم ق��ال ألصحابه: »ال 
ي��رى القوُم فيك��م َغميزًة«)3(، فاس��تلم الركن، ث��م دخل حت��ى إذا َتغيََّب 
بالركن اليماين)4(، مش��ى إلى الركن األسود، فقالت قريش: إنهم َلَينُقزون 

َنْقَز الظِّباء)5(.

 ، وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن أبي أوىف
ق��ال: اعتمر رس��ول اهلل  واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4256( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1266( )240(.

االضطباع: هو أن يأخذ اإلزار أو الُبْرد فيجعل وس��طه تحت إبطه األيمن، وُيلقي طَرَفيه   )2(
على كتفه األيسر من جهتي صدره وظهره. انظر: النهاية )68/3(.

الَغميزة -بفتح الغين- أي: َضْعف. انظر: لسان العرب )120/1(.  )3(
ويف رواية ابن إس��حاق يف الس��يرة )18/4( قال رس��ول اهلل : »رحم اهلل امرًأ 

ًة«.  أراهم اليوم من نفسه قوَّ
أي: تغيب به عن قريش الذين كانوا يف الِحجر.  )4(

يف رواية ابن حبان: الغزالن.  )5(
والحدي��ث أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )2782( - وابن حبان يف 

صحيحه - رقم الحديث )3812(.
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وُطْفن��ا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نس��تره من أهل مكة 
أن يرمَيه أحد)1(.

***
L  عر J  إنشاد عبد اهلل بن رواحة  الشِّ

روى اإلم��ام الترم��ذي يف جامع��ه واب��ن حبان يف صحيح��ه -واللفظ 
  ق��ال: إن النبي ، للترمذي- بس��ند صحيح عن أنس
دخل مكة يف عمرة القضاء، وعبد اهلل بن رواحة  بين يديه يمش��ي، 

وهو يقول:

َسبيِلِه ع��ن  ��اِر  ال��ُك��فَّ ب��ن��ي  ��وا  َخ��لُّ
تنزيِله ع��ل��ى  َن��ْض��رِْب��ُك��ْم  ال���ي���وَم 

ضرًب��ا ُيزي��ل اله��اَم)2( ع��ن َمِقيِلِه)3(
وُي����ذِه����ُل ال��خ��ل��ي��َل ع���ن َخ��ل��ي��ِل��ِه

  يا ابن رواحة، بين َيَدْي رسول اهلل : فقال له عمر
ْعر؟! ويف َحَرم اهلل تقول الشِّ

فقال رس��ول اهلل : »َخلِّ عنه يا ُعَمر؛ فَلِهَي أسَرُع)4( فيهم 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1791(.  )1(
الهام: جمع هامة، وهي أعلى الرأس. انظر النهاية )117/4(.  )2(

َمقيِله: َموِضِعه. انظر النهاية )117/4(.  )3(
يف رواية ابن حبان: »أشد«.    )4(
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ْبِل«)2(. من َنْضِح)1( النَّ
***

L  َهْدَيه وحتلُُّله  حنُر النيب  J
فلم��ا انتهى رس��ول اهلل  م��ن طوافه وس��عيه، نحر هديه 
وحلق رأس��ه الش��ريف، ولم يدخل رس��ول اهلل  الكعبة؛ فقد 
روى الش��يخان يف صحيحيهم��ا عن إس��ماعيل بن أبي خال��د، قال: قلت 
لعب��د اهلل ب��ن أب��ي أوىف  صاحب رس��ول اهلل : َأَدَخل 

النبي  البيت يف عمرته؟ قال: ال)3(.

ق��ال اإلمام الن��ووي: هذا مما اتفق��وا عليه؛ قال العلم��اء: والمراد به 
عم��رة القضاء التي كانت س��نة س��بع م��ن الهجرة قبل فتح مكة، وس��بب 
َور، ولم يكن  عدم دخوله  ما كان يف البيت من األصنام والصُّ
المش��ركون يتركونه لتغييرها، فلما فتح اهلل تعال��ى عليه مكة دخل البيت 

َور قبل دخوله، واهلل أعلم)4(. وصلى فيه، وأزال الصُّ

َنَضَح: رمى. انظر: النهاية )60/5(.  )1(
ويف رواية ابن حبان: »َوْقِع«.

أخرج��ه الترمذي يف جامعه - رقم الحدي��ث )3061( - وابن حبان يف صحيحه - رقم   )2(
الحديث )5788(.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1600( )1791( - ومسلم يف صحيحه   )3(
- رقم الحديث )1332(.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )74/9(.  )4(
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وق��ال الحافظ يف الفت��ح: ويحتمل أن يكون دخ��ول البيت لم يقع يف 
��رط، فل��و أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من اإلقام��ة بمكة زيادة على  الشَّ

الثالث، فلم يقصد دخوله؛ لئال يمنعوه)1(.

***
L  من مكة  خروج النيب  J

فلما انقضت األيام الثالثة المقررة لدخول المس��لمين مكة وتأديتهم 
العمرة -حس��ب ش��روط صلح الُحديبَية- بَعَثت قريش ُحويطَِب بن عبد 
ى يف نفر م��ن قريش إلى رس��ول اهلل  وأخب��روه بانتهاء  الُع��زَّ
األي��ام الثالثة لُمكثِه يف مك��ة؛ فقد روى اإلمام البخ��اري يف صحيحه عن 
الب��راء بن ع��ازب ، ق��ال: فلما دخله��ا ومضى األجل أت��وا عليًّا 
، فقال��وا: ُق��ْل لصاحبك: اخ��رج عنا؛ فقد مض��ى األجل، فخرج 

 .)2(
 النبي

ويف رواية اإلمام مس��لم، قالوا لعلي : هذا آخر يوم من ش��رط 
 : صاحب��ك، َفْأُمْره فليخرج، فأخبره بذلك، فقال رس��ول اهلل

»نعم«، فخرج)3(.

انظر: فتح الباري )267/4(.   )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2699( )4251(.  )2(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1783( )92(.  )3(
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 ، وروى الحاكم يف المس��تدرك بس��ند حس��ن عن ابن عباس
ى يف نفر من قريش يف اليوم الثالث، فقالوا  قال: فأتاه ُحويطِب بن عبد الُعزَّ

له: إنه قد انقضى أجُلك؛ فاخُرْج عنا، فخرج)1(.

قال اإلم��ام النووي: فإن قيل: كيف أحوجوهم إل��ى أن يطلبوا منهم 
��رط؟ فالجواب: أن هذا الطل��ب كان قبل انقضاء  الخروج ويقوموا بالشَّ
األي��ام الثالث��ة بيس��ير، وكان ع��زم النب��ي  وأصحاب��ه عل��ى 
االرتحال عند انقضاء الثالثة، فاحتاط الكفار ألنفسهم وطلبوا االرتحال 
قبل انقضاء الثالثة بيس��ير، فخرجوا عند انقضائها وفاًء بالش��رط، ال أنهم 

كانوا مقيمين لو لم ُيطلب ارتحاُلهم)2(.

***
L   يف ابنة حزة  قضاء النيب  J

خ��رج رس��ول اهلل  م��ن مك��ة، وتبعته��م ابنة حم��زة بن 
عبدالمطل��ب ، فأخذه��ا عل��يٌّ ؛ فق��د روى اإلمام أحمد 
يف مس��نده والحاكم يف مس��تدركه بسند حسن عن علي ، قال: لما 
)4(، فأخذُت بيدها  ، يا َعمِّ خرجنا من مكة اتبَعْتنا ابنة حمزة، فنادت)3(: يا َعمِّ

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )6963(.  )1(
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )118/12(.  )2(

 . نادت النبي  )3(
ق��ال الحافظ يف الفت��ح )292/8(: كأنها خاطبت النب��ي  بذلك إجالالً له، وإال   )4(

فهو ابن عمها، أو بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة.
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ك، فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها  فناولتها فاطمة، قلُت: دوَنِك ابنُة عمِّ
أنا وزيد وجعفر، فقلت: أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال زيد: ابنة أخي، 
  وقال جعف��ر: ابنة عمي وخالُتها عندي)1(، فقال رس��ول اهلل
لجعفر: »أش��َبْهَت َخْلقي وُخُلقي«)2(، وقال لزيد: »أنت أخونا وموالنا«، 
 ،)3(» وق��ال لي: »أنت من��ي وأنا منك، ادفعوها إلى خالتها؛ ف��إن الخالة أمٌّ

ُجها يا رسول اهلل؟  فقلت: أال َتزوَّ
قال رسول اهلل : »إنها ابنة أخي من الرضاعة«)4(.

فوائد احلديث: �
قال الحافظ يف الفتح: ويف الحديث من الفوائد:

يعني: زوجتي.  )1(
ويف رواية اإلمام البخاري يف صحيحه من حديث البراء : وخالتها تحتي.

خالتها هي أسماء بنت ُعَميس ، وقع التصريح باسمها يف رواية اإلمام أحمد يف 
مسنده - رقم الحديث )770(.

. 2(  قال الحافظ يف الفتح )294/8(: هي منقبة عظيمة لجعفر(
يف رواي��ة اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه م��ن حدي��ث الب��راء ، قال رس��ول اهلل   )3(

:  »الخالة بمنزلة األم«.
قال الحافظ يف الفتح )294/8(: أي: يف هذا الحكم الخاص؛ ألنها تقرب منها يف الحنو 

والشفقة واالهتداء إلى ما يصلح الولد.
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )770( - والحاكم يف المستدرك - رقم   )4(

الحديث )4664(.
وأخرج��ه اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه م��ن حديث الب��راء بن ع��ازب  - رقم 

الحديث )2699( )4251(. 
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تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار يف التوصل - 1
إليها.

وأن الحاكم ُيَبيِّن دليل الُحكم للخصم.- 2

ته.- 3 وأن الخصم ُيْدلِي بُحجَّ

مة على العمة؛ ألن صفية - 4 وُيؤَخ��ذ منه أن الخالة يف الحضان��ة مقدَّ
مت على العمة  بن��ت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ، وإذا ُقدِّ
مة على غيرها)1(. مع كونها أقرب الَعَصبات من النساء، فهي ُمقدَّ

***
L   مبيمونة  زواج النيب  J

ولما خرج رسول اهلل  من مكة تزوج أم المؤمنين ميمونة 
بنت الحارث ، وهي آخر زوجة تزوجها رسول اهلل ؛ 
فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس ، قال: تزوج 

النبي  ميمونة يف عمرة القضاء)2(.

وروى اإلمام مسلم وابن حبان يف صحيحيهما -واللفظ البن حبان- 
َجني رس��ول اهلل  بَِسرِف )3(،  عن ميمونة ، قالت: تزوَّ

انظر: فتح الباري )294/8(.   )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4259(.    )2(

َسرِف -بكسر الراء-: موضع من مكة على عشرة أميال. انظر: النهاية )326/2(.    )3(
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وهما حالالن )1( بعدما رجعنا من مكة)2(.

وروى اإلمام أحمد والترمذي بسند حسن عن أبي رافع مولى رسول 
اهلل : قال: تزوج رسول اهلل  ميمونة وهو حالل، 

وَبنى)3( بها وهو حالل، وكنُت أنا الرسوَل فيما بينهما)4(.

قال اإلم��ام الترمذي: اختلفوا يف تزوي��ج النبي  ميمونة؛ 
ألن النب��ي  تزوجه��ا يف طري��ق مكة، فقال بعضه��م: تزوجها 
حالاًل، وظهر َأْمُر تزويجها وهو ُمحرِم، ثم بنى بها وهو حالل بَِس��رِف يف 
 ، طريق مكة، وماتت ميمونُة بَِسرِف حيث بنى بها رسول اهلل

وُدفِنَت بَِسرِف)5(.

وق��ال اإلمام النووي: تزوجه��ا النبي  حالاًل، هكذا رواه 
أكثر الصحابة)6(.

يعني: غيَر ُمحرَِميِن.    )1(
أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )1411( - وابن حبان يف صحيحه -   )2(

رقم الحديث )4138(.
البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية )156/1(.  )3(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )27197( - والترمذي يف جامعه - رقم   )4(
حه اإلمام ابن القيم يف زاد  الحديث )857( - وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصحَّ

المعاد )449/3(.
انظر: جامع اإلمام الترمذي )366/2(.  )5(

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )166/9(.  )6(
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وق��ال اإلمام ابن القيم: اخُتِلَف عن��ه ؛ هل تزوج ميمونة 
حالاًل أم حراًما؟ 

 : تزوجها ُمحرًِما)1(، وقال أبو رافع : فقال ابن عباس
تزوجها حالاًل، وكنُت الرس��وَل بينهم��ا، وقول أبي رافع  أرجح؛ 
لعدة أوجه)2(: ثم ذكر ابن القيم سبعة أوجه يف ترجيح قول أبي رافع على 

. قول ابن عباس

م جمهور العلماء ه��ذا الحديث )3( على  وقال الحاف��ظ ابن كثير: َقدَّ
قول ابن عباس ؛ ألنها صاحبة القصة، فهي أعلم)4(.

***

أخرج��ه اإلمام البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1837( )4258( - ومس��لم يف   )1(
صحيحه - رقم الحديث )1410( )46(.

انظ��ر: زاد المع��اد )158/5( - ورج��ح اإلمام ابن القيم يف موضع آخ��ر من زاد المعاد   )2(
)448/3-451( زواج النبي  بميمونة ، وهما حالالن.

هو حديث ميمونة  يف قولها: تزوجها رسول اهلل  وهو حالل.  )3(
انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )313(.  )4(
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السنة الثامنة للهجرة

L  )1(غزوة ُمْؤَتة  J
��هيلي يف الروض اأُلن��ف )120/4(: ُمْؤتة: هي مهموزة ال��واو، وهي قرية من  ق��ال السُّ  )1(

أرض البلقاء من الشام.
وقال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )58/12(: مؤت��ة -هي بضم الميم، ثم 

همزة ساكنة، ويجوز ترك الهمزة كما يف نظائره-: وهي قرية معروفة يف طَرف الشام.
قلت: واخُتِلف يف تسميتها، هل ُيقال لها: غزوة، أم َسرِيَّة؟ واألكثر على تسميتها غزوة.

* أبرز َمن قال: إنها غزوة:
قال اإلمام البخاري يف صحيحه: باب غزوة مؤتة من أرض الشأم.  )1

قال ابن إسحاق يف السيرة )20/4(: ِذْكر غزوة مؤتة.  )2
وعنون لها البيهقي يف دالئل النبوة )358/4( بقوله: ما جاء يف غزوة مؤتة.  )3

وعنون لها اإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )460/3( بقوله: فصل يف غزوة مؤتة.  )4
وعن��ون لها الحافظ ابن كثي��ر يف البداية والنهاية )632/4( بقوله: غزوة مؤتة، لكنه   )5

. قال بعدها: وهي َسرِيَّة زيد بن حارثة
*  ووقع تسميتها بذلك يف األحاديث؛ فمنها:

 ، روى اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4261( عن عبداهلل بن عمر
. يف غزوة مؤتة زيَد بن حارثة  َر رسول اهلل قال: َأمَّ

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه - رقم الحدي��ث )1753( )44( عن عوف بن مالك 
األشجعي ، قال: خرجُت مع َمن خرج مع زيد بن حارثة  يف غزوة مؤتة.
وقال الزرقاين يف شرحه للمواهب )339/3(: ويف بعض الروايات تسميتها غزوة جيش 
األمراء؛ وذلك لكثرة جيش المسلمين فيها، وما الَقوه من الحرب الشديدة مع الكفار.

قل��ت: وال��ذي يظه��ر ل��ي أن س��بب تس��ميتها: غ��زوة -م��ع أن النب��ي  لم 
 يخ��رج فيها- هو ما َكَش��َف اهللُ لرس��وله  من ُمْجَريات أح��داث المعركة =



تأليف / موسى بن راشد العازمي595

املختصر يف السرية النبوية

وقعت هذه الغزوة يف ُجمادى األولى سنة ثماٍن من الهجرة )1(.

ق��ال الحافظ اب��ن كثير: هذه الغزوة كانت إرهاًص��ا )2( لِما بعدها من 
َغْزِو الروم، وإرهاًبا ألعداء اهلل ورسوله )3(.

ى جيش��ها بجيش األمراء؛ فق��د روى اإلمام أحمد يف مس��نده  وُيس��مَّ
  ق��ال: بعث رس��ول اهلل ، بس��ند جي��د عن أب��ي قتادة
جي��ش األمراء، وقال: »عليكم زيُد بن حارثة، ف��إن ُأصيب زيد، فجعفر، 

فإن ُأصيب جعفر، فعبد اهلل بن رواحة األنصاري«)4(.

***
=وه��و يف المدين��ة؛ فكان ُيخبر أصحابه بذل��ك، فكان يقول: »أخذ الراي��ة زيد فُأصيب، 
ث��م أخذ الراية جعف��ر...« إلخ الحديث، فكأنه  كان معهم؛ فلذلك ُس��ميت 

غزوة. واهلل أعلم.
* أبرز َمن قال: إنها َسرِيَّة:

عنون لها ابن سعد يف طبقاته )314/2( بقوله: سرية مؤتة.  )1
وق��ال ن��ور الدين الحلب��ي يف س��يرته الحلبي��ة )101/3(: والحق أنها ليس��ت من   )2

الغزوات بل من السرايا اآلتي ذكرها؛ ألنه  لم يكن فيها، واهلل أعلم.  
ه��ذا تاريخها عند عامة أهل المغازي، ال يختلف��ون يف ذلك، إال ما كان من الحافظ ابن   )1(
عب��د البر يف الدرر- ص )222( - والحافظ ابن كثير يف الفصول - ص )201(؛ فإنهما 

جعالها يف جمادى اآلخرة.
مة. انظر: لسان العرب )343/5(.   إرهاًصا: أي: ُمَقدِّ  )2(

انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )205(.  )3(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )22551(.  )4(
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L  سبب هذه الغزوة  J
  الحارَث ب��ن ُعَمي��ر األزدي  بع��ث رس��ول اهلل
بكتاب��ه إل��ى ملك ُبصرى، فلم��ا نزل ُمْؤَتة َع��َرَض له ُش��َرْحبيل بن عمرو 

اين فقتله، ولم ُيقَتْل رسوٌل لرسول اهلل  غيره)1(. الغسَّ

وكان َقْتل الس��فراء والرس��ل من أش��نع الجرائم؛ ألنه ج��رت العادة 
والُع��رف بع��دم قتلهم أو التعرض لهم؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده 
وأبو داود يف س��ننه والحاكم يف مستدركه بسند حسن عن ُنعيم بن مسعود 
، قال: س��معُت رسول اهلل  يقول لرسوَلْي )2( ُمسيِلمَة 
حي��ن قرأ كتاَب ُمس��يلمة: »ما تقوالن أنتما؟« قاال: نق��ول كما قال، فقال 
رس��ول اهلل : »أَم��ا واهللِ ل��وال أن الرس��ل ال ُتقَت��ُل لضَرْب��ُت 

أعناَقكما«)3(.
***

انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )314/2(.   )1(

هم��ا اب��ن النواح��ة، وابن ُأث��ال، كما يف رواي��ة أخرى عن��د الحاكم يف مس��تدركه -رقم   )2(

الحديث )4426(. 

قال السندي يف شرحه للمسند )156/9(: أي: لئال تنَقطَِع الكتب والمراسيل.  )3(

والحدي��ث أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )15989( - وأبو داود يف 

سننه - رقم الحديث )2761( - والحاكم يف مستدركه - رقم الحديث )2664(.
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 L  جتهُّز جيش األمراء  J
 فلما بلغ رس��وَل اهلل  خبُر َقْتل رسولِه الحارث بن عمير 

األزدي ، ن��دب الن��اس للخروج لقت��ال الروم والغساِس��نة، فتهيَّأ 

الن��اس للخروج، فكان ِقوام جيش األمراء ثالث��ة آالف مقاتل، وهو أكبر 

جيش يتجمع للمسلمين إلى ذلك الوقت.

ر رس��ول اهلل  على ه��ذا الجيش مواله زيد بن حارثة  وَأمَّ

؛ فق��د روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه عن عب��د اهلل بن عمر 

َر رس��ول اهلل  يف غ��زوة مؤتة زيَد بن حارثة  ، قال: َأمَّ

، فقال رس��ول اهلل : »إن ُقتَِل زي��د، فجعفر، وإن ُقتَِل 

جعفر، فعبد اهلل بن رواحة«)1(.

 ، ويف رواية اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند جيد ع��ن أبي قتادة

قال: بعث رس��ول اهلل  جيش األم��راء، وقال: عليكم زيد بن 

 حارث��ة، ف��إن ُأصيب)2( زي��د، فجعفر)3(، ف��إن ُأصيب)4( جعف��ر، فعبد اهلل 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4261(.   )1(
يف رواية أخرى يف المسند - رقم الحديث )1750(: ُقتَِل.  )2(

يف رواية أخرى يف المسند - رقم الحديث )1750( فأميركم جعفر.  )3(
يف رواية أخرى يف المسند - رقم الحديث )1750( ُقتَِل.  )4(
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ابن رواحة)1( األنصاري)2(.

***
L  ه جيش األمراء إىل مؤتة J  توجُّ

وعقد رس��ول اهلل  لهم ل��واًء أبيض، ودفع��ه إلى زيد بن 
 ، وأوصاه��م أن يأتوا مقت��ل الحارث ب��ن ُعمير ، حارث��ة
وأن يدع��وا َمن هناك إلى اإلس��الم، فإن أجابوا وإال اس��تعانوا عليهم باهلل 
 ، وقاتلوهم، وخرج معهم يف هذه الغزوة العظيمة خالد بن الوليد

وهي أول مشاهده يف اإلسالم.

مضى جيش األمراء إلى عدوهم يف الش��ام، حت��ى إذا كانوا بَمَعان )3( 
بَلَغه��م أن هرق��ل ملك الروم قد ن��زل مآب من أرض البلق��اء يف مئة ألف 
من ال��روم، وانضم إليهم من نص��ارى العرب، من َلْخ��م وُجذام، وقبائل 
قضاع��ة، من َبه��راء وَبلي، وبلقين، ف��كان ِقوام جيش الروم والغساس��نة 

مائتي ألف مقاتل)4(!

يف رواية أخرى يف المسند - رقم الحديث )1750(: فأميركم عبد اهلل بن رواحة.    )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )22551(.  )2(

ق��ال ياق��وت الحم��وي يف معج��م البل��دان )285/8(: َمَع��ان: بالفت��ح، وآخ��ره نون،   )3(
ث��ون يقولون��ه بالضم، وإياه َعنَى أهل اللغة، ق��ال األزهري: هي مدينة يف طرف  والمَحدِّ

بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء.
انظر: سيرة ابن هشام )22/4( - الطبقات الكبرى البن سعد )314/2(.  )4(
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L  تشاُوُر املسلمني يف أمر الروم والغساسنة  J
ول��م يك��ن المس��لمون أدخلوا يف حس��ابهم لق��اء مثل ه��ذا الجيش 
العرم��رم، الذي ُفؤجئ��وا به، فأقام��وا يف معان ليلتين ُيفك��رون يف أمرهم، 
نا، فإما أن  وقالوا: نكتب إلى رس��ول اهلل  فنُخبره بع��دد عُدوِّ
ن��ا بالرجال، وإما أن يأُمَرنا بأمره، فنمضي له، فقال عبد اهلل بن رواحة  َيُمدَّ
: ي��ا ق��وم: واهلل إن التي تكرهون َللَّتي خرجتم تطلبون؛ الش��هادُة، 
وم��ا نقاتل الناس بعدد وال قوة، ما نقاتلهم إال بهذا الدين الذي أكَرَمنا اهلل 
به، فانَطِلقوا؛ فإنما هي إحدى الُحس��نيين؛ إما ظهور، وإما شهادة، فوافقه 

الناس، فنهضوا)1(.

***
L  ك جيش األمراء إىل عدوهم J  حترُّ

وحينئ��ذ تحرك جيش األمراء إل��ى أرض العدو، وذلك بعد أن قضى 
المس��لمون ليلتين يف معان، حتى إذا بلغوا ُتخوم)2( البلقاء، لقيتهم جموع 
الروم والغساس��نة من نصارى العرب وغيرهم بقرية ُيقال لها: مش��ارف، 
ثم دنا العدو، وانحاز المس��لمون إلى قري��ة ُيقال لها: مؤتة، فالتقى الناس 

انظر: سيرة ابن هشام )22/4(.    )1(
التُّخوم: الفصل بين اأَلَرضين من الحدود والمعالم. انظر: لسان العرب )21/2(.  )2(
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عنده��ا، فتعبأ المس��لمون، فجعلوا على ميمنتهم: ُقطب��ة بن قتادة، وعلى 
ميسرتهم: عباية بن مالك األنصاري)1(.

***
L  بدُء القتال وتناُوُب القادة  J

والتق��ى الجيش��ان يف مؤت��ة، وبدأ القت��ال المرير؛ ثالث��ة آالف مقاتل 
يواجهون مائتي ألف مقاتل! معركة تش��اهدها الدنيا بالدهش��ة والحيرة، 

ولكن إذا هبت ريح اإليمان جاءت بالعجائب)2(!

***
L   الراية بيد زيد بن حارثة  J

 ، ؛ ِحبُّ رس��ول اهلل أخ��ذ الراي��َة زيد ب��ن حارثة
وجعل ُيقاتل بضراوة بالغة، وبسالة نادرة، والمسلمون معه ُيقاتلون، حتى 

. ُقتَِل طعنًا بالرماح، وَخرَّ شهيًدا

روى الحاك��م يف المس��تدرك بس��ند مرس��ل ال بأس به ع��ن عروة بن 
الزبير ، قال: بعث رس��ول اهلل  َبْعَثُه إلى ُمؤتة، فقاتل 
زي��د بن حارثة    براية رس��ول اهلل  يف جمادى األولى 

انظر: سيرة ابن هشام )25/4(.  )1(
انظر: الرحيق المختوم - ص )389(.   )2(
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سنة ثماٍن، حتى شاط)1( يف رماح القوم)2(.

***
L   الراية بيد جعفر بن أبي طالب  J

 ، َحَم��َل الرايَة جعفُر ب��ن أبي طالب  فلما س��قط زيد
وَطِف��ق)3( ُيقاتل قت��ااًل منقطع النظير، حت��ى إذا ألحم��ه)4( القتال نزل عن 

فرسه فعقرها)5( -فكان أول فرس ُيعقر يف اإلسالم-، وهو يقول:

َط�����يِّ�����ب�����ٌة وب��������������ارٌد ش����راُب����ه����اي��ا ح��بَّ��ذا ال��ج��نَّ��ُة واق��ت��راُب��ه��ا

عذاُبها دن��ا  ق��د  روٌم  ك�������اف�������رٌة ب�����ع�����ي�����دٌة أن����س����اُب����ه����اوال����روُم 

ِض��راُب��ه��ا الق��ي��ُت��ه��ا  إذ  ع���ل���يَّ 

فُقِطعت يمينه ، فأخذ الراية بشماله، َفُقطِعت شماله، فاحتضن 
الراية بعُضديه حتى اسُتشهد ! فأثابه اهلل سبحانه بذلك جناحين يف 

ي بجعفر الطَّيَّار)6(. الجنة يطير بهما حيث شاء ؛ ولذلك ُسمِّ

شاط: هلك. انظر: النهاية )463/2(.    )1(
أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )5018(.  )2(

طفق: جعل. انظر: لسان العرب )174/8(.  )3(
ُيقال: ألحم الرجل واس��تلحم: إذا نش��ب يف الحرب فلم يجد له مخلًصا. انظر: النهاية   )4(

.)206/4(
أصل الَعْقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. انظر: النهاية )245/3(.  )5(

انظر: سيرة ابن هشام )26/4(.  )6(
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ق��ال الحاف��ظ ابن كثي��ر: ُقتَِل  ع��ن ثالث وثالثين س��نة على 
الصحيح )1(.

وروى أب��و داود يف س��ننه والحاكم يف مس��تدركه -واللفظ للحاكم- 
بس��ند حس��ن عن يحيي بن َعبَّاد بن عبد اهلل بن الزبير، عن أبيه، عن جده، 
ة، ق��ال: كأين أنظر إلى  ق��ال: أخبرين أب��ي الذي كان أرضعني م��ن بني ُمرَّ
جعف��ر بن أبي طالب  يوم مؤتة نزل)2( عن فرٍس له َفَعْرَقَبَها)3(، ثم 

مضى فقاتل حتى ُقتَِل)4(.

  وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن نافع، قال: إن ابن عمر
أخب��ره: أنه وق��ف على جعفر يومئذ، وهو قتيٌل، فعددُت به خمس��ين بين 

طعنة وضربة، ليس منها شيء يف ُدُبره، يعني: يف ظهره)5(!

وروى اإلم��ام الترم��ذي والحاكم وابن حب��ان -واللفظ البن حبان- 
 : قال: قال رس��ول اهلل ، بس��ند حس��ن عن أبي هريرة

انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )204(.  )1(
يف رواية أبي داود: اقتحم.  )2(

َعْرَقَبَه��ا: أي: قطع ُعرقوبها، وهو الَوَتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والس��اق   )3(
من ذوات األربع، وهو من اإلنسان ُفَويق الَعِقب. انظر: النهاية )200/3(.

ويف رواية أبي داود: فعقرها.
أخرج��ه أبو داود يف س��ننه - رقم الحدي��ث )2573( - والحاكم يف المس��تدرك - رقم   )4(

ن إسناده. الحديث )4996( - وأورده الحافظ يف الفتح )300/8( وَحسَّ
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4260(.  )5(
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»ُأريُت َجعفًرا َمَلًكا يطير بجناحيه يف الجنة!«)1(.

وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن عامر الش��عبي، قال: إن ابن 
عمر  كان إذا َس��لَّم على ابن)2( جعفر، قال: الس��الم عليك يا ابَن 

ذي الَجناحين!)3(
***

L   الراية بيد عبد اهلل بن رواحة  J
 ، أخذ عبُد اهلل بن رواحة الرايَة وحملها بعدما اسُتشِهد جعفر
د بعض التردد،  ثم تقدم بها وهو على فرس��ه، فجعل يستنزل نفَسه، ويتردَّ

ثم قال:

أق��س��م��ُت ي���ا ن���ف���ُس َل���َت���ن���ِزلِ���نَّ���ْه
ل���ُت���ك���َرِه���نَّ���ْه أو  ل����َت����ن����ِزلِ����نَّ 

ْه)5( نَّ وا الرَّ إن أجل��َب النَّاُس)4( وَش��دُّ
ال��ج��نَّ��ْه ت��ك��ره��ي��َن  أراِك  ل���ي  م���ا 

أخرج��ه الترم��ذي يف جامعه - رقم الحديث )4096( - والحاكم يف مس��تدركه - رقم   )1(
الحديث )4999( - وابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )7047( - وأورده األلباين 

يف السلسلة الصحيحة - رقم الحديث )1226( وقال: حديث صحيح.  
. قال الحافظ يف الفتح )441/7(: يعني عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب  )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3709( )4264(.  )3(
عوا وتألَّبوا. انظر النهاية )273/1(. أجلب الناس: تجمَّ  )4(

يحُة الشديدة. انظر لسان العرب )334/5(. والرنَّة: الصَّ  )5(
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وقال أيًضا:

تموتي ُت��ق��َت��ِل��ي  إالَّ  ن��ف��ُس  ي��ا 
ه��ذا ِحماُم الموِت ق��د َصِليِت

وم���ا ت��م��نَّ��ي��ِت ف��ق��د ُأع��طِ��ي��ِت
إن تفعل��ي فِعَلْيهم��ا)1( ُهدي��ِت

.)2(
 ثم تقدم فقاتل حتى ُقتَِل

***
L  األمراء الثالثة  نعي النيب  J

وق��د أطل��ع اهلل  رس��ول اهلل  على م��ا وقع يف 
غ��زوة مؤت��ة وهو يف المدين��ة النبوية، فنع��ى ألهل المدينة أم��راء الجيش 
الثالث��ة  قبل أن يأتيهم خبرهم؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده 
وابن حبان يف صحيحه بس��ند جيد عن أبي قتادة ، قال: إن رسول 
اهلل  َصِع��د المنب��ر وأم��ر أن ُين��ادى: الص��الة جامع��ة، فقال 
: »أال أخبُِركم عن جيِش��كم هذا الغازي، إنهم انطلقوا حتى 
لقوا العدو، فأصيب زيد ش��هيًدا، فاس��تغِفروا له، فاس��تغفر له الناُس، ثم 

. يعني: زيًدا وجعفًرا  )1(
أخرج ذلك ابن إس��حاق يف الس��يرة )26/4( وإس��ناده حس��ن - وأخرجه مختَصًرا ابن   )2(

ماجه يف سننه - رقم الحديث )2793( وإسناده حسن. 
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أخذ اللواَء جعفُر بن أبي طالب، َفَشدَّ على القوم حتى ُقتَِل شهيًدا، أشهُد 
له بالشهادة، فاستغِفروا له، ثم أخذ اللواء عبُد اهلل بن رواحة، فأثبت قدميه 

حتى ُأصيب شهيًدا، فاستغِفروا له«)1(.

 وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن أن��س ، قال: خطب 
النب��ي ، فق��ال: »أخذ الراي��َة زيٌد فُأصيب، ث��م أخذها جعفر 
فُأصي��ب، ثم أخذها عب��د اهلل بن رواحة فُأصيب، وقال: ما يس��رهم أنهم 

عندنا)2(، وعيناه َتذِرفان«)3(.

وروى اإلم��ام البخ��اري ومس��لم يف صحيحيهما وأبو داود يف س��ننه 
-واللفظ ألبي داود- عن عائش��ة ، قالت: لما ُقتَِل زيد بن حارثة، 
وجعفر، وعبد اهلل بن رواحة؛ جلس رس��ول اهلل  يف المسجد 

ُيعَرف يف وجهه الُحزن)4(.

***
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )22551( - وابن حبان يف صحيحه -   )1(

رقم الحديث )7048(.
قال الحافظ يف الفتح )95/6(: أي: لما رأوا من الكرامة بالشهادة.  )2(

َذَرَفت العين: إذا جرى دمعها. انظر: النهاية )147/2(.  )3(
والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2798(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1299( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )935( - وأبو داود يف سننه - رقم الحديث )3122(.
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L   الراية إىل سيف اهلل املسلول  J
فلما س��قطت الراية باستش��هاد عب��د اهلل بن رواح��ة  -وكان 
رس��ول اهلل  لم ُيكلِّف أحًدا بحمله��ا بعده- أخذها ثابت بن 
أقرم ، فقال: يا معش��ر المس��لمين، اصطِلح��وا على رجل منكم، 
قال��وا: أن��ت، قال: ما أن��ا بفاعل، فاصطل��ح الناس على خال��د بن الوليد 

.)1(


قال رسول اهلل  ألصحابه يف المدينة: »ثم أخذها)2( خالد 
بن الوليد عن غير إِْمرة )3( َفُفتَِح له«)4(.

ويف لفظ آخر، قال رس��ول اهلل : »حتى أخذ الراية س��يف 
من سيوف اهلل)5( حتى فتح اهلل عليهم«)6(.

انظر: سيرة ابن هشام )27/4(.  )1(
يعني: أخذ الراية.  )2(

ق��ال الحافظ يف الفت��ح )302/8(: المراد: نفي كونه كان منصوًصا عليه، وإال فقد ثبت   )3(
أنهم اتفقوا عليه.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2798(.  )4(
ويف لفظ آخر يف صحيحه البخاري - رقم الحديث )3063(: عليه.

اه بذلك رس��ول اهلل  ق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )161/9(: َس��مَّ  )5(
؛ ألنه ينكأ يف أعداء اهلل. 

: هزمه وغلبه. انظر: لسان العرب )275/14(. نكَأ العدوَّ
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4262(.  )6(
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ويف رواي��ة اإلم��ام أحم��د واب��ن حبان بس��ند جي��د، قال رس��ول اهلل 
: »ث��م أخذ اللواء خالُد بن الوليد ول��م يكن من األمراء، هو 
َر نفس��ه، فرفع رس��ول اهلل  ُأصبعيه، وقال: اللهم هو سيف  َأمَّ

ي خالٌد سيَف اهلل«)1(. من ُسُيوفك؛ فانصره، فيومئذ ُسمِّ

ق��ال الحافظ ابن كثير: فأخذ الرايَة خال��د بن الوليد ، فانحاز 
بالمس��لمين، وتلطَّف، حتى َخَلص المس��لمون من العدو، ففتح اهلل على 
يديه، كما أخبر بذلك كله رسول اهلل  أصحابه الذين بالمدينة 
يومئ��ذ، وهو قائم على المنبر، فنعى إليهم األم��راء واحًدا واحًدا، وعيناه 

.)2(
 تذرفان

***
 L   ة خالد بن الوليد J  ِشدَّ

واش��تد خالد بن الوليد  بجيش��ه على الكف��ار، وقاتلهم قتااًل 
عظيًم��ا؛ فق��د روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه ع��ن خالد ب��ن الوليد 
، ق��ال: لقد انقَطَعت يف يدي يوم مؤتة تس��عُة أس��ياف، فما بقي يف 

يدي إال صحيفٌة يمانَيٌة!)3(

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )22551( - وابن حبان يف صحيحه -   )1(
رقم الحديث )7048(. 

انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )204(.   )2(
حيفة: السيف العريض. قال ابن ُقرُقول يف مطالع األنوار )264/4(: الصَّ  )3(

والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4265(.
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ويف لف��ظ آخر يف صحيح البخاري، قال : لقد ُدقَّ يف يدي يوم 
مؤته تسعة أسياف، وصَبَرت يف يدي صحيفة لي يمانَية!)1(

قال الحافظ يف الفتح: وهذا الحديث يقتضي أن المس��لمين قتلوا من 
المشركين كثيًرا )2(.

وق��ال الحافظ ابن كثير: وه��ذا يقتضي أنهم أثخنوا)3( فيهم قتاًل، ولو 
لم يكن كذلك لما َقَدروا على التخلص منهم، وهذا وحده دليل مستقل. 

واهلل أعلم)4(.

***
L  َمن املنتصر يف هذه املعركة العظيمة؟  J

 : قال الحافظ يف الفتح: واْخَتَلف أهل النقل يف المراد بقوله
»حت��ى فتح اهلل عليه��م«؛ هل كان هناك قت��ال فيه هزيمة للمش��ركين، أو 

المراد بالفتح انحيازه)5( بالمسلمين حتى رجعوا سالمين؟)6(.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4266(.    )1(
انظر: فتح الباري )306/8(.  )2(

اإلثخان يف الش��يء: المبالغة فيه واإلكثار منه، والمراد به هاهنا: المبالغة يف قتل الكفار.   )3(
انظر: النهاية )203/1(.

انظر: البداية والنهاية )641/4(.  )4(
. يعني: انحياز خالد بن الوليد  )5(

انظر: فتح الباري )302/8(.  )6(
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روى اب��ن س��عد يف طبقاته عن أبي عامر األش��عري ، قال: ثم 
، حتى لم أَر اثنين جميًعا. انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قطُّ

. قلت: وذلك بعد استشهاد عبد اهلل بن رواحة

قال : فأخذ خالد اللواء ثم حمل على القوم فهزمهم اهلل أسوأ 
هزيمة رأيتها قط، حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاؤوا )1(.

وقال ابن إس��حاق: فاصطلح الناس عل��ى خالد بن الوليد، فلما أخذ 
الراي��ة داف��ع القوم، وحاش��ى بهم، ثم انح��از وانحيز عن��ه، حتى انصرف 

الناس)2(.

وق��ال البيهق��ي: اختل��ف أه��ل المغ��ازي يف فراره��م وانحيازه��م؛ 
منه��م َمن ذه��ب إلى ذل��ك، ومنهم َمن زع��م أن المس��لمين ظهروا على 
المشركين وانهزم المشركون، وحديث أنس بن مالك  عن النبي 
: ث��م أخذها خالد فُفتح عليه ي��دل على ظهوره عليهم، واهلل 

تعالى أعلم بالصواب)3(.

وق��ال اإلم��ام ابن القيم: والصحي��ح ما ذكره ابن إس��حاق أن كل فئة 
انحازت عن األخرى)4(.

انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )315/2(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )27/4(.   )2(

انظر: دالئل النبوة )375/4(.  )3(
انظر: زاد المعاد )463/3(.    )4(
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)1( المس��لمون راجعين، ووقى اهلل ش��ر  وق��ال الحافظ ابن كثير: وَكرَّ
الَكَفرة، وله الحمد والمنة)2(.

***
L  آلل جعفر  مواساة النيب  J

روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن عبد اهلل بن جعفر بن 
أب��ي طال��ب ، قال: أمهل رس��وُل اهلل  آل جعفر ثالًثا 
أن يأتيه��م، ثم أتاه��م، فقال: »ال تبك��وا على أخي بعد الي��وم، ادعوا إليَّ 
ا َأْفُرخ، فقال: »ادعوا لي الحالق«، فجيء  ابَنْي أخي«، قال: فجيء بنا كأنَّ
بالحالق، فحلق رؤوس��نا، ثم ق��ال: »أما محمد فش��بيه عمنا أبي طالب، 
وأما عبد اهلل فش��بيه َخْلقي وُخُلقي، ثم أخذ بيدي، فأشالها)3( فقال: اللهم 
اخُلف جعفًرا يف أهله، وباِرك لعبد اهلل يف صفقة يمينه، قالها ثالث مرات«.

نا)4(، فذك��َرت له ُيتَمنا، وجعلت ُتْف��رُِح)5( له، فقال  ق��ال: فجاءت ُأمُّ

: الرجوع. انظر: لسان العرب )64/12(.  الَكرُّ  )1(
انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )205(.  )2(

فأشالها: أي: رفعها. انظر: لسان العرب )241/7(.    )3(
. هي أسماء بنت ُعميس الخثعمية  )4(

ق��ال ابن األثي��ر يف النهاية )380/3(: قال أبو موس��ى: هكذا وجدُت��ه بالحاء المهملة،   )5(
وق��د أض��رب الطبراين عن ه��ذه الكلمة فتركها م��ن الحديث، ف��إن كان بالحاء فهو من 
يُن: إذا أثقله، وإن كانت بالجيم فهو من  ُه وأزال عنه الفرح، وأفرَح��ه الدَّ أفرح��ه: إذا َغمَّ
الُمْف��َرج الذي ال َعش��يرة له، فكأنها أرادت أن أباهم ُتويف وال عش��يرة له��م، فقال النبي 

: أتخافين الَعيلَة وأنا وليهم؟!
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رس��ول اهلل : »الَعيل��َة)1( تخافين عليهم، وأن��ا وليهم يف الدنيا 
واآلخرة؟!«)2(.

وروى اإلمام أحمد يف مسنده وأبو داود والترمذي بسند حسن عن عبد 
 : قال: لما جاء نعي جعفر، قال النبي ، اهلل ب��ن جعفر

»اصنعوا ألهل)3( جعفر طعاًما؛ فإنه قد جاءهم ما)4( َيشَغُلهم«)5(.

َه إلى  قال اإلمام الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم َيستِحبُّ أن ُيَوجَّ
أهل الميت بشيء؛ لُشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي)6(.

وروى الحاكم يف المستدرك بسند حسن عن جعفر بن خالد بن سارة 
ع��ن أبي��ه، قال: إن عبد اهلل ب��ن جعفر، قال: لو رَأيَتن��ي وُقَثم وعبيد اهلل بن 
العباس نلعب، إذ َمرَّ رس��ول اهلل  عل��ى دابة، فقال: »احملوا 
، فجعله وراءه)7(،  ، فجعلني أمامه، ثم قال لُقَثم: احملوا هذا إليَّ ه��ذا إليَّ

الَعيلة -بفتح العين-: الفقر. انظر: النهاية )298/3(.  )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )1750( - وأخرجه مختصًرا أبو داود   )2(

يف سننه - رقم الحديث )4192(.
يف رواية اإلمام أحمد وأبي داود: »آلل«.  )3(
يف رواية اإلمام أحمد وأبي داود: »أمر«.  )4(

أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رق��م الحديث )1751( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )5(
الحديث )3132( - والترمذي يف جامعه - رقم الحديث )1019(.

انظر: جامع اإلمام الترمذي )486/2(.  )6(
زاد الحاكم يف رواية أخرى: وكان عبيد اهلل أحب إلى العباس من ُقَثم.    )7(
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ه العباس أن َحَمَل ُقَثم وترك عبيد اهلل، ثم مسح برأسي  ما اس��تحى من َعمِّ
ثالًثا، فلما مسح قال: اللهم اخُلْف َجعفًرا يف ولده«)1(.

قال الحاكم: قد أتى جعفر بن خالد بُسنتين عزيزتين:

*    إحداهما: َمْسُح رأس اليتيم.

تون ليلَته��م، وفقنا اهلل  ��د أهل المصيبة بم��ا َيتقوَّ *    واألخ��رى: تفقُّ
الستعماله عنه )2(.

***
L  )3(َسِريَّة ذات السالسل  J

أخرجه الحاكم يف مستدركه - رقم الحديث )1394( )6553(.  )1(
انظر: المستدرك ألبي عبد اهلل الحاكم )287/2(.  )2(

اخُتِلف يف ضبطها على النحو التالي:  )3(
الِسل: هو بضم السين األولى، وكسر  قال ابن األثير يف النهاية )350/2(: ذات السُّ  )1

الثانية، ماء بأرض ُجذام، وبه ُسميت الغزوة.
وق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )125/15( - وتهذيب األس��ماء   )2
الِس��ل -بس��ينين مهملتين، األولى مفتوحة، والثانية  واللغات )202/3(: ذات السَّ
مكس��ورة، والالم مخفف��ة-: موضع معروف بناحية الش��ام يف أرض بن��ي ُعذرة... 
وذكر ابن األثير يف كتابه نهاية الغريب: أنها بالضم، وهو اس��م ماء ُيقال له ُسالِسل، 
بمعنى َسْلَس��ال، وهو الس��هل، وأظن ابن األثير اس��تنبطه من صحاح الجوهري من 

غير نقل عنده فيه، وال داللة يف كالمه.
وقال اإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )467/3(: َفْصل يف غزوة ذات السالسل، وهي   )3

وراء وادي القرى، بضم السين األولى وفتحها، لغتان.
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وقعت هذه الَسِريَّة يف جمادى اآلخرة سنة ثماٍن للهجرة)1(.

ق��ال اإلمام البخ��اري يف صحيحه: باب غزوة ذات السالس��ل، وهي 
غزوة َلْخم وُجذام )2(.

قال الحافظ يف الفتح: وعند ابن إس��حاق)3( أنه ماء لبني ُجذام وَلْخم، 
أما َلْخم -بفتح الالم، وسكون المعجمة-: قبيلة كبيرة شهيرة، وأما ُجذام 

-فبضم الجيم، بعدها معجمة خفيفة-: قبيلة كبيرة شهيرة)4(.

وق��ال اإلمام البخاري يف صحيحه: وقال ابن إس��حاق: عن يزيد عن 
عروة: هي بالد َبِليٍّ وُعْذَرة)5(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفتح: أما يزيد فهو ابن رومان، مدين مش��هور، وأما 
ام، وأما القبائل التي ذكره��ا فالثالثة بطوٌن  َبير بن الَع��وَّ ع��روة فهو ابن الزُّ

هذا تاريخها عند ابن س��عد يف طبقاته )315/2( - ونقله عنه ابن س��يد الناس يف عيون   )1(
األث��ر )214/2( - واإلم��ام ابن القيم يف زاد المعاد )467/3( وغيرهما - وذكرها ابن 
إس��حاق يف الس��يرة )280/4(، لكنه لم ُيحدد تاريخها، ونقل اإلمام النووي يف ش��رحه 
لصحيح مس��لم )125/15( عن الحافظ ابن عس��اكر قوله: كانت ذات السالس��ل بعد 

مؤتة، فيما ذكره أهل المغازي إال ابن إسحاق، فقال قبلها.
قلت: ولم أجد ما ذكر يف سيرة ابن إسحاق المطبوع.

انظر: صحيح البخاري )402/8(.  )2(
انظر: سيرة ابن هشام )280/4(.   )3(

انظر: فتح الباري )403/8(.  )4(
انظر: صحيح البخاري )402/8(.  )5(
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من ُقضاعة، أما َبِليٌّ -فبفتح الموحدة، وكس��ر ال��الم الخفيفة، بعدها ياء 
النس��ب-: قبيلة كبيرة ُينس��بون إلى َبِليِّ بن عمرو بن الحاِف بن ُقضاعة، 
وأما ُعْذرة -فبضم العين المهملة، وسكون الذال المعجمة-: قبيلة كبيرة 

ُينسبون إلى ُعذرة بن سعد)1(.

***
L  سبب هذه الَسِريَّة  J

قال ابن س��عد يف طبقات��ه: بلغ رس��وَل اهلل  أن جمًعا من 
ُقضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة)2(.

***
L   تأمري عمرو بن العاص  J

ره على  فدعا رس��ول اهلل  عمرو بن الع��اص  وَأمَّ
هذه الَسِريَّة؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مسنده والبخاري يف األدب المفرد 
بس��ند صحيح عن عم��رو بن العاص ، قال: بعث إليَّ رس��ول اهلل 
، فق��ال: »ُخذ عليك ثياَبك وس��الحك، ثم ائتِني، فأتيُته وهو 
��َد يفَّ النظر)3( ثم طأط��أه)4(، فقال: إين ُأري��د أن أبعثك على  يتوض��أ، َفَصعَّ

انظر: فتح الباري )403/8(.  )1(
انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )315/2(.   )2(

ُلني. انظر: النهاية )28/3(. أي: نظر إلى أعالي وأسفلي يتأمَّ  )3(
طأطأ رأسه: خفض رأسه. انظر: لسان العرب )113/8(.  )4(
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ُمك اهلل وُيْغنُِمَك، وَأْزَعُب)1( ل��ك من المال َزْعَبًة صالحة«،  جيش، فُيس��لِّ
فقلت: يا رس��ول اهلل، ما أس��لمُت من أجل المال، ولكني أس��لمُت رغبة 
يف اإلس��الم، وأن أك��ون م��ع رس��ول اهلل ، فق��ال رس��ول اهلل 

ا بالمال)2( الصالح للرجل الصالح«)3(. : »يا عمُرو، نِِعمَّ

ث��م عق��د رس��ول اهلل  لعمرو ب��ن الع��اص  لواًء 
أبيَض، وبعثه يف ثالثمائة مقاتل من المهاجرين واألنصار، ومعهم ثالثون 
فرًسا، فخرج عمرو بن العاص  يسير بالليل ويكُمن بالنهار، فلما 
قرب من القوم بلغه أن لهم جمًعا كثيًرا، فبعث رافع بن َمكِيث الُجهني)4( 

ه)5(.  إلى رسول اهلل  يستِمدُّ

***
فع والَقْس��م. انظ��ر: النهاية  ْعب: الدَّ َأْزَع��ب: أي: ُأعطي��ك ُدفعة من الم��ال، وأصل الزَّ  )1(

.)274/2(
يف رواية اإلمام البخاري: نِعم المال.  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )17763( - والبخاري يف األدب المفرد   )3(
- رقم الحديث )229(.

ق��ال اب��ن األثير يف جامع األصول )384/1( - قس��م التراجم -: َمكِي��ث: بفتح الميم،   )4(
وكسر الكاف، وسكون الياء تحتها نقطتان، وبالثاء المثلثة. 

وق��ال الحافظ يف اإلصابة )370/2(: رافع بن َمكِيث بوزن عظيم، آخره مثلثة، الُجهني 
، ش��هد بيعة الرضوان، وكان أحد من يحمل ألوية ُجهينة يوم الفتح، واستعمله 

. على صدقات قومه، وشهد الجابيَة مع عمر  النبي
انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )315/2(.   )5(
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L   إرسال املدد لعمرو بن العاص  J
فبع��ث إليه رس��ول اهلل  أبا عبيدة ب��ن الجراح  يف 
مائتي��ن مقاتل، وعقد له لواًء، وبعث معه َس��راة)1( المهاجرين واألنصار، 
وفيه��م أبو بكر وعمر ، وأمره أن يلحق بعمرو، وأن يكونا جميًعا 
وال يختلف��ا، فخ��رج أبو عبيدة  حت��ى إذا قدم عليه ق��ال له عمرو 
: إنم��ا جئَت مدًدا لي، قال أبو عبيدة: ال، ولكني على ما أنا عليه، 
وأن��ت على ما أنت عليه -وكان أبو عبيدة  رجاًل ليِّنًا س��هاًل، هيِّنًا 
علي��ه أم��ُر الدنيا- فقال له عم��رو: بل أنت مدد لي، فقال ل��ه أبو عبيدة: يا 
عمرو، إن رسول اهلل  قال لي: »ال تختلفا، وإنك إن عصيَتني 
أطعُتك«، فقال عمرو: ف��إين األمير عليك، وأنت مدد لي، قال أبو عبيدة: 

فدوَنك، فكان عمرو ُيصلي بالناس.

خها، حتى  س��ار عمرو ب��ن العاص  حتى وطَئ بالد َبِل��يٍّ وَدوَّ
أت��ى إلى أقص��ى بالدهم، وبالد ُعْذرة وَبلقين، ولق��ي يف آخر ذلك جمًعا، 
فحمل عليهم المسلمون فهربوا يف البالد وتفرقوا، وأقام عمرو بن العاص 

 أياًما، ثم رجع إلى المدينة منصوًرا)2(.

***
َسراة: أشراف. انظر: النهاية )327/2(.   )1(

انظر: سيرة ابن هشام )280/4( - الطبقات الكبرى البن سعد )315/2(.    )2(
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L   فقه عمرو بن العاص  J
ى فيه��ا فقه عمرو بن  وقع يف هذه الَس��ِريَّة بعض األح��داث التي تجلَّ

العاص ، وُحسن تعامله معها؛ فمن ذلك:

صالته بالناس وهو ُجُنب: �
روى اإلمام أحمد يف مس��نده وأبو داود والحاكم وابن حبان عن عمرو 
ب��ن العاص  قال: احتلم��ُت يف ليلة باردة يف غزوة ذات السالس��ل، 
مُت)1( ثم صليُت بأصحابي الصبَح،  فأشفقُت إن اغتس��لت أن َأْهِلك، فتيمَّ
فذك��روا ذلك للنب��ي ، فقال: »ي��ا عمرو، صلي��َت بأصحابك 
وأنت ُجُنب؟!«، فأخبرته بالذي منعني من االغتس��ال، وقلت: إين سمعُت 
فضح��ك  ڍ()2(،  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ  يق��ول:  اهلل 

رسول اهلل  ولم َيُقل شيًئا)3(.

يف رواية ابن حبان: فغسل مغابِنَه، وتوضأ وضوءه للصالة.   )1(
المغابن: هي بواطن األفخاذ. انظر: النهاية )308/3(.

قال اإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )470/3(: وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم.
. زاد ابن حبان يف صحيحه: ولو اغتسلُت ُمتُّ  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )17812( - وأبو داود يف س��ننه - رقم   )3(
الحديث )334( - والحاكم يف مستدركه - رقم الحديث )639( - وابن حبان يف صحيحه 
- رقم الحديث )1315( - وعلقه اإلمام البخاري يف صحيحه مختصًرا - قبل الحديث 
رق��م )345( - وذك��ر الحافظ يف الفت��ح )603/1( َمن وصله واالختالَف يف إس��ناده، 
 وختم كالمه: إسناده قوي - وأورد طرقه األلباين يف تحقيقه لسنن أبي داود )154/2( =
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L  منُعهم من إشعاِل النار ومتابعِة العدو  J
ب��ن  عم��رو  ع��ن  صحي��ح  بس��ند  صحيح��ه  يف  حب��ان  اب��ن   روى 
العاص ، قال: إن رس��ول اهلل  بعثه يف ذات السالسل، 
فس��أله أصحابه أن ُيوقدوا ناًرا، فمنعهم، فكلموا أبا بكر ، فَكلَّمه 
يف ذل��ك، فقال: ال ُيوِق��د أحد منهم ناًرا إال قذفُته فيها، ق��ال: فَلُقوا العدو 
فهزموه��م، ف��أرادوا أن َيْتَبعوهم فمنعه��م، فلما انص��رف ذلك الجيش، 
 : للنبي  وشَكوه إليه، فقال ، ذكروا للنبي
َتهم،  هم قلَّ يا رسول اهلل، إين كرهُت أن آذن لهم أن يُوِقدوا ناًرا، فيرى عدوُّ
وَكرِه��ُت أن َيْتَبعوهم، فيكون لهم مدد فيعطِفوا)1( عليهم؛ فَحِمَد رس��وُل 

اهلل  أْمَره)2(.

***
L   َمن أحبُّ الناس إىل النيب  J

 ، ذلك م��ن النبي  فلم��ا رأى عمرو ب��ن العاص
ظ��ن أن منزلت��ه عن��د رس��ول اهلل  أعظم م��ن منزل��ة أبي بكر 

= وق��ال:  حدي��ث صحي��ح - وصححه الش��يخ ش��عيب األرنؤوط يف تحقيقه للمس��ند 
)347/29( - ولصحيح ابن حبان )143/4(.

عطف عليه: رجع. انظر: لسان العرب )268/7(.  )1(
أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )4540(.   )2(
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وعمر ؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما عن عمرو بن العاص 
، قال: إن رسول اهلل  بعثه على جيش ذات السالسل، 
 : قال: فأتيته، فقلت: أي الناس أحبُّ إليك؟ فقال رسول اهلل
»عائش��ة«، قلت: م��ن الرجال؟ ق��ال رس��ول اهلل : »أبوها«، 
قل��ت: ثم َمن؟ قال رس��ول اهلل : »عمر«، ق��ال: َفعدَّ رجااًل، 

فسكتُّ مخافَة أن يجعلني يف آخرهم)1(.

 - زاد ابن حبان يف صحيحه بإس��ناد صحي��ح -بعد ذكر عمر
 : قلت: ثم َمن؟ قال رسول اهلل ، قال عمرو بن العاص

»أبو عبيدة بن الجراح«)2(.

��َر بعَض الرجال الذي  ق��ال الحافظ يف الفت��ح: وهذا)3( يمكن أن ُيفسِّ
ُأبِهموا يف حديث الباب)4(.

وق��ال اإلم��ام النووي: ه��ذا تصريح بعظي��م فضائل أب��ي بكر وعمر 
وعائش��ة ، وفي��ه داللة بينة ألهل الس��نة يف تفضيل أبي بكر وعمر 

.)5(
 على جميع الصحابة 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4358( )3662( - ومسلم يف صحيحه   )1(
- رقم الحديث )2384(.  

أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )6998(.  )2(
. يعني: ِذْكَر أبي عبيدة بن الجراح  )3(

انظر: فتح الباري )377/7(.  )4(
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )125/15(.  )5(
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L  فها اهلل J  الفتح األعظم؛ َفتُح مكََّة شرَّ
قال تعالى: ﴿ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت ﴾)1(.

قال الحافظ ابن كثير: الجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا: فتح مكة)2(.

وقال تعالى: ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾)3(.

قال الحافظ ابن كثير: المراد بالفتح هاهنا: فتح مكة، قواًل واحًدا)4(.

***
L  تاريخ الفتح األعظم  J

غزا رس��ول اهلل  مكة يف رمضان س��نة ثم��اٍن للهجرة بال 
خالف؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما -واللفظ للبخاري- عن ابن 
عب��اس ، ق��ال: إنَّ رس��ول اهلل  غزا غ��زوَة الفتح يف 

رمضان)5(.

سورة الحديد - آية )10(.   )1(
انظر: تفسير ابن كثير )12/8(.  )2(

سورة النصر - آية )1(.  )3(
انظر: تفسير ابن كثير )513/8(.  )4(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4275( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(
الحديث )1113( )88(.
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��َير)1( أن رس��ول اهلل  وق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح: وال��ذي اتف��ق عليه أه��ل السِّ
 خرج يف عاشر رمضان، ودخل مكة لتسَع َعشرَة )2( ليلًة َخَلت منه)3(.

انظر: سيرة ابن هشام )48/4( - الطبقات الكبرى البن سعد )316/2( وغيرهما.  )1(
قل��ت: وقع اختالف يف تاريخ خروج النبي  من المدينة، وتاريخ الفتح على   )2(

النحو التالي:
*    روى اإلمام أحمد يف مسنده بسند صحيح - رقم الحديث )11826( عن أبي سعيد 
الخدري  قال: أمرنا رس��ول اهلل  بالرحيل ع��ام الفتح يف ليلتين 

اًما. خلتا من رمضان، فخرجنا ُصوَّ
هري، قال:  *    وروى اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1113( )88( عن الزُّ

َصبَّح رسوُل اهلل  مكة لثالَث عشرة ليلًة خلت من رمضان.
 - قال الحافظ يف الفتح )314/8(: وهذا -يعني قول أبي س��عيد الخدري    *
ه��ري ُيعيِّن يوم الدخ��ول، وُيعطي أنه  يدف��ع الت��ردد وُيعيِّن يوم الخ��روج، وقوُل الزُّ
 أقام يف الطريق اثني عش��ر يوًما، وأما ما قال الواقدي: إنه خرج لعش��رة 
؛ لمخالفته ما هو أصح منه، ويف تعيين هذا التاريخ  َخَل��ون من رمضان، فليس بقويٍّ

أقوال أخرى؛ منها:
*    عند مسلم- رقم الحديث )1116( )93(: لِستَّ عشرَة.

*    وألحمد -يف مسنده- رقم الحديث )11870(: لثماين عشرة.
*    ويف أخرى -يف المسند- رقم الحديث )11413(: لثنتي عشرة.

والجم��ع بين هاتين بحم��ل إحداهما على ما مضى، واألخرى عل��ى ما بقي، والذي يف 
المغازي: دخل لتسع عشرة مضت، وهو محمول على االختالف يف أول الشهر، ووقع 
يف أخرى -يف المس��ند- رقم الحديث )11684( بالش��ك يف تسع عشرة أو سبع عشرة، 
وروى يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحاق عن جماعة من مشايخه أن الفتح كان يف 
عش��ر بقين من رمضان، فإن ثبت ُحِمَل على أن مراده أنه وقع يف العش��رة األواسط، قبل 

أن تدخل الَعشرة األخيرة.
انظر: فتح الباري )691/4(.  )3(
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L  سبب الفتح األعظم  J
َنْق��ُض ُقَري��ٍش وبني بكر بنًدا من بنود صل��ح الُحَديبَية؛ فقد روى ابن 
حبان يف صحيحه بس��ند حسن عن ابن عمر ، قال: كانت ُخزاعُة 
حلفاَء لرس��ول اهلل ، وكانت بنو بكر -رهط من بني كنانة- 
ُحلفاَء ألبي س��فيان، ق��ال: وكانت بينهم موادعة أي��ام الُحَديبَية، فأغارت 
  بنو بكر على ُخزاعة يف تلك المدة)1(، فبعثوا إلى رسول اهلل
ا لهم يف شهر رمضان)2(. يستمدونه؛ فخرج رسول اهلل  ممدًّ

��يرة والبيهقي يف دالئل النبوة بس��ند حسن  وروى ابن إس��حاق يف السِّ
عن مروان بن الحكم والِمس��َور بن َمخَرمَة، قاال: كان يف ُصلح رسول اهلل 
 ي��وم الُحَديبَية بين��ه وبين قريش أنه َمن ش��اء يدُخُل يف َعْقد 
محمد وَعْهده دخل، وَمن ش��اء أن يدُخَل يف َعْقد قريش وَعْهدهم دخل، 
فتواثبت ُخزاعُة، فقالوا: نحن ندخل يف عقد محمد  وعهده، 
وتواثبت بنو بكر، فقالوا: نحن ندخل يف عقد قريش وعهدهم، فمكثوا يف 
تلك الُهدنة نحو السبعة والثمانية عشر شهًرا، ثم إن بني بكر -الذين كانوا 
دخلوا يف َعقد قريش وعهدهم- وثبوا على خزاعَة -الذين دخلوا يف َعقد 
رس��ول اهلل  وعهده- لياًل بماٍء لهم، ُيق��ال له: الوتيُر، قريٌب 

يعني: مدة سريان ُصلح الُحديبية.  )1(
أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )5996(.  )2(
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من مك��ة، فقالت قريٌش: ما يعلم بنا محمد، وه��ذا الليل، وما يرانا أحد، 
ْغِن)2( على  ��الح، فقاتلوهم معهم؛ للضِّ  فأعانوه��م عليهم بالُكراع)1( والسِّ

.)3(
 رسول اهلل

***
L   وصول اخلرب إىل النيب  J

فلم��ا تظاه��رت بنو بك��ر وقريش عل��ى خزاع��َة، وأصاب��وا منهم ما 
أصاب��وا، ونقض��وا ما كان بينهم وبين رس��ول اهلل  من العهد 
والميثاق بما استحلوا من خزاعة، وكان يف عقده وعهده؛ خرج عمرو بن 
س��الم الُخزاعي حتى قدم على رس��ول اهلل  بالمدينة، وكان 
ذلك مما هاج فتَح مكة، فوقف عليه وهو جالس يف المسجد بين ظهراَنِي 

الناس، فقال:
��َدا ُم��َح��مَّ َن���اِش���ٌد  ���ي  إنِّ َربِّ  اأْلَْت���َل���َدا)4(َي���ا  َوَأبِ��ي��ِه  َأبِينَا  ِح��ْل��َف 
َوالِ���َدا)5( َوُك��نَّ��ا  ُوْل���ًدا  ُكنُْتْم  َي��َداَق��ْد  َن��نْ��ِزْع  َف��َل��ْم  َأْسَلْمنَا  ��َت  ُث��مَّ

الُكراع -بضم الكاف-: اسم لجميع الخيل. انظر: النهاية )143/4(.   )1(
ْغن: الِحقد والعداوة والبغضاء. انظر: النهاية )84/3(. الضِّ  )2(

أخرجه ابن إس��حاق يف الس��يرة )38/4( - والبيهقي يف دالئل النبوة )6/5( - وأورده   )3(
ن إسناده. الحافظ يف الفتح )311/8( وحسَّ

األتلدا: القديم. انظر: النهاية )189/1(.  )4(
هم من خزاعة،  ��هيلي يف الروض اأُلُن��ف )146/4(: يريد أن بني عبد من��اف أمُّ قال السُّ  )5(

ه فاطمة بنت سعد الخزاعية، والُوْلُد بمعنى: الَوَلد. ، أمُّ وكذلك ُقَصيٌّ
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َأْعَتَدا)1( َنْصًرا  اهللُ  َهَداَك  َم���َدَداَفاْنُصْر  َي���ْأُت���وا  اهللِ  ِع��َب��اَد  َواْدُع 
َدا  َت��َج��رَّ َق���ْد  اهللِ  َرُس����وُل  َت��َربَّ��َدافِ��ي��ِه��ْم  َوْج��ُه��ُه  َخْسًفا  ِسيَم  إْن 
ُمْزبَِدا  َيْجرِي  َكاْلَبْحرِ  َفْيَلٍق  اْل��َم��ْوِع��َدافِي  َأْخ��َل��ُف��وَك  ُقَرْيًشا  إنَّ 
��َدا  ��َداَوَن��َق��ُض��وا ِم��ي��َث��اَق��َك اْل��ُم��ؤكَّ َوَج��َع��ُل��وا لِ��ي فِ��ي َك���َداٍء ُرصَّ
َأَح��َدا  َأْدُع��و  َلْسُت  َأْن  َع�����َدَداَوَزَع��ُم��وا  َوَأَق�������لُّ  َأَذلُّ  َوُه������ْم 
��َدا  ���َداُه���ْم َب��يَّ��ُت��وَن��ا بِ��اْل��َوتِ��ي��رِ ُه��جَّ ���ًع���ا َوُس���جَّ َوَق���َت���ُل���وَن���ا ُركَّ

فقال رسول اهلل : »ُنِصْرَت يا عمُرو بَن سالم!«)2(.

ثم أرس��ل رس��ول اهلل  إل��ى قريش بأن يتب��رؤوا من بني 
د يف مسنده  بكر، أو َيُدوا)3( قتلى خزاعة، أو َيأَذَنهم بحرب؛ فقد روى ُمَسدَّ
بسند مرس��ل صحيح عن محمد بن َعبَّاد بن جعفر، قال: بعث رسول اهلل 
ا بعُد؛ فإنكم إن َتْب��رؤوا من ِحلف بني بكر،   إل��ى قريش: أمَّ
أو َت��ُدوا خزاع��ة، وإال ُأوِذنكم بحرب، فقال ُقرظُة بن عبِد عمرِو بن َنوَفل 
ب��ن عبد َمناٍف؛ صهُر معاوية: إنَّ بني بكر قوم مش��ائيم، فال َنِدي ما َقَتلوا؛ 
ال يبق��ى لنا َس��َبد وال َلَبد)4(، وال نبرُأ من ِحْلِفه��م؛ فلم يبَق على ديننا أحد 

غيرهم، ولكِنَّا نؤِذُنه بحرٍب)5(.

أعتدا: أي: حاِضًرا. انظر: لسان العرب )31/9(.  )1(
أخرج ذلك ابن إس��حاق يف الس��يرة )42/4( - والبيهقي يف دالئل النبوة )6/5 - 7(-   )2(

وأورده الحافظ يف الفتح )311/8( وحسن إسناده. 
أي: يدفعوا ِدَيَة القتلى من ُخزاعة.   )3(

أي: ال قليل وال كثير.  )4(
ذك��ره الحافظ يف الفت��ح )317/8( - ويف المطالب العالي��ة - رقم الحديث )4300(،   )5(

د يف مسنده، وقال: هذا مرسٌل صحيح اإلسناد. وعزاه لمَسدَّ
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L  لغزو مكة وكتمانه األمر  تَهيُّؤ النيب  J
فها اهلل-،  ش��رع رسول اهلل  يف الَجَهاز)1( بغزو مكة -شرَّ
 ، َي على قريش األخبار؛ فاستجاب له ربه وس��أل اهلل  أن ُيَعمِّ
وأمر رس��ول اهلل  الناس بالَجهاِز، ولم يذكر لهم الجهَة التي 
يريده��ا، إال لكبار الصحابة ، وأرس��ل إلى القبائ��ل أن يتجهزوا 

معه؛ فاجتمع لرسول اهلل  عشرة آالف مقاتل، كما سيأتي.

***
L  إىل أهل مكة  كتاب حاطب بن أبي بلتعة  J

وكتب حاطب بن أبي بلتعة  كتاًبا إلى أهل مكة ُيعِلُمهم فيه بما 
َهمَّ به رس��ول اهلل  من العزم على قتالهم؛ فقد روى الشيخان 
يف صحيحيهم��ا عن علي ب��ن أبي طالب ، قال: بعثني رس��ول اهلل 
بير والِمق��داد)2(، فقال: »انطلقوا حت��ى تأتوا روضَة   أن��ا والزُّ

تجهيز الغازي: إعداد ما يحتاج إليه يف َغْزوِه. انظر: النهاية )310/1(.  )1(
   يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3983(: أبو َمرَثد الَغنَوي  )2(

 . بدل المقداد
* ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )312/8(: ُيحتمل أن يك��ون الثالثة كانوا مع��ه؛ فذكر أحد 
الراوي��َن عن��ه ما لم يذك��ره اآلخر، ولم يذكر ابن إس��حاق يف الس��يرة )47/4( مع علي 
والزبير  أحًدا، وس��اق الخبر بالتثنية، قال: فخرجا حتى أدركاها فاستنزالها... 

إلخ، فالذي يظهر أنه كان مع كل منهما آَخُر تبًعا له. 
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خاٍخ)1(؛ فإنَّ بها ظعينًة )2( معها كتاب)3(، فخذوا منها«، قال: فانطلقنا َتعادى 
بنا خيُلنا حتى أتينا الروضَة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا لها: َأخرجي الكتاَب، 
)4( الثياَب، قال:   قال��ت: ما معي كتاب، فقلنا: لُتخرِِجنَّ الكت��اَب أو لنُلِقَينَّ
فأخرَجْته من ِعقاِصها)5(، فأتينا به)6( رسوَل اهلل ، فإذا فيه: من 

ق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )46/16(: روضة خ��اخ: هي بخاءين   )1(
معجمتي��ن، ه��ذا هو الص��واب الذي قاله العلم��اء كافًة يف جميع الطوائ��ف، ويف جميع 
الرواي��ات والكت��ب، ووقع يف البخاري - رقم الحدي��ث )6939( من رواية أبي َعوانة: 
حاج: بحاَء مهملة والجيم، واتفق العلماء على أنه من غلط أبي َعوانة، وإنما اشتبه عليه 
ب��ذات حاج: بالمهملة والجيم، وهي موضع بين المدينة والش��ام على طريق الحجيج، 

َة والمدينة بقرب المدينة.  وأما روضة خاخ فبين مكَّ
ق��ال اب��ن األثير يف جامع األص��ول )361/8(: الظعين��ة يف األصل: الم��رأة ما دامت يف   )2(
اله��وَدج، ث��م ُجِعَلت المرأة إذا س��افرت ظعينًة، ثم ُنِقَل إلى المرأة نفس��ها، س��افرت أو 

أقامت، وَظَعَن َيظَعن: إذا سافر.
يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )6259( )6939(: صحيفة.   )3(

َدنَّك. يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3081( )6939(: أُلجرِّ  )4(
قال الحافظ يف الفتح )316/14(: أي: أنزع ثيابك حتى تصيري عريانة.

ق��ال ابن األثي��ر يف جامع األصول )361/8(: الِعقاص: جم��ع َعْقصة أو عقيصة، وهي   )5(
انة، أو ل��م ُتْلَو، والمعن��ى: أخَرَجت  ��ْعر إذا ُلِوَيت وُجِعَلت مث��ل الرمَّ الضفي��رة م��ن الشَّ

الكتاَب من ضفائِرِها المعقوصة.
ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3081(: ُحجزتها.

ق��ال الحافظ يف الفت��ح )309/6(: الُحْجزُة -بض��م المهملة، وس��كون الجيم، بعدها 
زاي-: َمعِقد اإلزار والسراويل، والجمع بينهما بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل 

إلى ُحْجَزتها، فربطته يف عقيصتها وغرزته بُحجزتها.
أي: الكتاب.  )6(

ويف لفظ آخر يف صحيح البخاري - رقم الحديث )6939(: فأَتوا بها.
قال الحافظ يف الفتح )317/14(: أي: الصحيفة.
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حاط��ب بن أبي بلتعة إل��ى ناس بمكة من المش��ركين يخبرهم ببعض أمر 
رس��ول اهلل ، فقال رس��ول اهلل : »ي��ا حاطب ما 
؛ إين ُكنُت امرًأ ُملَصًقا  هذا؟!« قال : يا رس��ول اهلل، ال تعَجْل عليَّ
يف قري��ش -يقول: كن��ُت حليًفا ول��م أكن م��ن أنُفِس��ها- وكان َمن معك 
م��ن المهاجرين َمن لهم به��ا قرابات يحمون أهليه��م وأموالهم، فأحببُت 
إذ فاتن��ي ذلك من النس��ب فيهم أن أتخَذ عندهم ي��ًدا يحمون قرابتي، ولم 
أفعل��ه ارت��داًدا عن ديني، وال رًضا بالكفر بعد اإلس��الم، فقال رس��ول اهلل 
: »أَم��ا إنه ق��د صَدَقكم«، فقال عمر : يا رس��ول اهلل 
دعن��ي أضرب عنق ه��ذا المنافق! فقال رس��ول اهلل : »إنه قد 
لع على َمن شهد بدًرا، فقال: اعملوا ما  ش��هد بدًرا، وما يدريك لعل اهلل اطَّ

شئتم فقد غفرُت لكم؟!«)1(، فأنزل اهلل : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺ( ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ 

قال الحافظ يف الفتح )626/9(: أي: ذنوبكم تقع مغفورة، ال أن المراد أنه ال يصدر منهم   )1(
ذنب، وقد ش��هد ِمسَطح  بدًرا، ووقع يف حق عائشة ، فكأن اهلل لكرامتهم 

رهم على لسان نبيه  أنهم مغفور لهم ولو وقع منهم ما وقع. عليه َبشَّ
* وق��ال اإلمام ابن القيم يف زاد المع��اد )518/3(: وفيها: أن الكبيرة العظيمة مما دون 
ًرا بشهوده  ر بالحس��نة الكبيرة الماحية، كما وقع الَجسُّ من حاطب مكفَّ الش��رك قد ُتكفَّ
نته من محبة اهلل  بدًرا؛ فإن ما اش��تملت عليه هذه الحس��نة العظيمة من المصلحة، وتضمَّ
له��ا ورضاه بها، وفرحه بها ومباهاته لمالئكته بفاعلها: أعظم مما اش��تملت عليه س��يئة 
نته من بغ��ض اهلل لها؛ فَغَلب األقوى على األضعف، فأزال  الَجسِّ من المفس��دة، وتضمَّ

وأبطل مقتضاه.
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إلى قوله: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ()1(.

ق��ال الحافظ ابن كثي��ر: فأطلع اهلل رس��وله  على ذلك؛ 
استجابة لدعائه)2(.

***
L  من املدينة وإفطاره  خروج النيب  J

  اختلف الرواة يف ضبط اليوم الذي خرج فيه رس��ول اهلل
��َير أنه خرج لعش��ر  م��ن المدينة -كما تق��دم- والذي اتفق عليه أهل السِّ

مضين من رمضان، ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه.

  قال اإلمام النووي: المشهور يف كتب المغازي أن النبي
خرج يف غزوة الفتح من المدينة لعش��ر خلون من رمضان، ودخلها لتسع 

عشرة خلت منه)3(.

َبوية ومعه عشرة آالف  خرج رس��ول اهلل  من المدينة النَّ

سورة الممتحنة - اآلية رقم )1(   )1(
قال اإلمام القرطبي يف تفسيره )398/20(: السورة أصل يف النهي عن مواالة الكفار. 

والحدي��ث أخرج��ه: البخ��اري يف صحيح��ه - رق��م الحدي��ث )4274( - ومس��لم يف 
صحيحه - رقم الحديث )2494( )161(.

وذلك عندما دعا رس��ول اهلل  اهللَ  أن يأخذ العيون واألخبار عن   )2(
قريش حتى يبغتها. وانظر: كالم الحافظ ابن كثير يف تفسيره )82/8(.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )201/7(.  )3(
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مقاتل، واستخلف رسوُل اهلل  على المدينة أبا ُرْهم)1( كلثوَم 
بن الُحصين الِغفاري ، وصام ذلك اليوم، وصام الناس معه، حتى 
إذا بلغ الَكِديد)2( -وهو ماء بين ُعسفان وُقديد- أفطر وأفطر الناُس معه.

روى اإلمام أحمد يف مس��نده والحاكم يف المس��تدرك وابن إس��حاق 
��يرة بسند حسن -واللفظ للحاكم- عن ابن عباس ، قال:  يف السِّ
مضى رسول اهلل  وأصحابه عام الفتح)3( حتى نزل َمرَّ الظَّهران 
يف عشرة آالف من المسلمين، فَسبَّعت)4( ُسليم، وَألَّفت)5( ُمزينة، ويف كل 
القبائل عدد وإسالم، وأوعب)6( مع رسول اهلل  المهاجرون 
يَت األخبار على قريش،  واألنص��ار، فلم يتخلف عنه منهم أحد، وقد ُعمِّ

فال يأتيهم خبر رسول اهلل ، وال يدرون ما هو صانع)7(.

أبا ُرْهم: هو بضم الراء وسكون الهاء.   )1(
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مسلم )198/7(: الَكديد -بفتح الكاف، وكسر   )2(

الدال المهملة-: هي عين جارية، بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها. 
. زاد ابن إسحاق: واستخلف على المدينة أبا ُرْهم؛ كلثوم بن حصين الغفاري  )3(

يعني: بلغت السبعمائة.  )4(
يعني: بلغت األلف.  )5(

أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. انظر: لسان العرب )340/15(.   )6(
أخرج��ه اإلم��ام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )2392( - والحاكم يف المس��تدرك   )7(
- رق��م الحديث )4407(- وابن إس��حاق يف الس��يرة )48/4( - وأورد طرقه األلباين 
يف السلس��لة الصحيح��ة - رقم الحدي��ث )3341( وختم قول��ه: وبالجملة؛ فالحديث 
صحيح بهذه الطرق والش��واهد، وهو أصح وأتم ما وقفُت عليه مسنًدا يف قصة فتح مكة 

حرسها اهلل.
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وروى الش��يخان يف صحيحيهما -واللفظ للبخاري- عن ابن عباس 
، قال: إن النبي  خرج يف رمضان من المدينة، ومعه 
عش��رة آالف، وذلك على رأس ثماِن سنين ونصف)1( من َمْقَدِمه المدينة، 
فس��ار هو وَمن معه من المس��لمين إلى مكة، يص��وم ويصومون حتى بلغ 

الَكديد -وهو ماء بين ُعْسفاَن)2( وُقَديٍد)3(- أفطر وأفطروا)4(.

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه وأب��و داود يف ُس��ننه -واللفظ ألبي 
داود- ع��ن أبي س��عيد الخ��دري ، ق��ال: خرجنا مع رس��ول اهلل 
 يف رمضان عام الفتح، فكان رسول اهلل  يصوم 
ونصوم، حتى بلغ منزاًل من المنازل، فقال: »إنكم قد دنوتم من عدوكم، 
والفط��ر أقوى لكم«، فأصبحنا من��ا الصائم ومنا المفطِر، ثم ِس��ْرنا فنزلنا 

ق��ال الحافظ يف الفتح )315/8(: هكذا وقع يف رواية َمعَمر، وهو َوْهم، والصواب على   )1(
رأس سبع سنين ونصف، وإنما وقع الوهم من كون غزوة الفتح كانت يف سنة ثماٍن، ومن 

أثناء ربيع األول إلى أثناء رمضان نصف سنة سواء؛ فالتحرير أنها سبع سنين ونصف. 
قال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )443/3(: ُعْس��َفان -بعين مضمومة ثم   )2(
سين ساكنة مهملتين-: قرية جامعة، وهي بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة. 

ُقَديد: مصغًرا، وهو موضع بين مكة والمدينة. انظر: النهاية )20/4(.  )3(
* قل��ت: اختلفت الروايات يف الموضع الذي أفط��ر فيه النبي ، وجمع بين 
ذلك القاضي عياض فيما نقله عنه اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )199/7( 
قال: وهذا كله يف س��فر واحد يف غزوة الفتح، وُسميت هذه المواضع يف هذه األحاديث 
لتقاربها، وإن كانت ُعْس��َفان متباعدًة ش��يًئا عن هذه المواضع، لكنها كلها مضافة إليها 

ومن عملها؛ فاشتمل اسم ُعْسَفان عليها. 
* قال اإلمام النووي معلًقا عليه: هذا كالم القاضي، وهو كما قال. 

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4276( - ومس��لم يف صحيحه -   )4(
رقم الحديث )1113( )88(. 
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منزاًل، فقال رس��ول اهلل : »إنكم ُتصبِّح��ون عدوكم والفطر 
.)1(

 أقوى لكم؛ فأفطروا«، فكانت عزيمًة من النبي

***
L  إسالم أبي سفيان بن احلارث وعبد اهلل بن أبي أمية  J

أكم��ل رس��ول اهلل  طريق��ه إلى مك��ة، فلم��ا وصل إلى 
نِي��ِق الُعقاب -بين مك��ة والمدينة- لقي��ه ابن عمه وأخوه م��ن الرضاعة: 
أبو س��فيان ب��ن الحارث ب��ن عبد المطَّل��ب، وابن عمته عاتك��ة بنت عبد 
المطلب، وأخو أم س��لمة زوج النبي  ألبيها: عبد اهلل بن أبي 
أمية بن المغيرة؛ ُمس��لميِن؛ فقد روى الحاكم يف مس��تدركه وابن إسحاق 
��يرة بس��ند حس��ن عن ابن عباس ، قال: كان أبو سفيان بن  يف السِّ
الح��ارث بن عب��د المطلب، وعب��د اهلل بن أب��ي أمية بن المغي��رة؛ قد لقيا 
رس��ول اهلل  بنِيِق الُعَق��اب فيما بين مكة والمدينة، فالتمس��ا 
الدخول عليه، فكلمته أم س��لمة فيهما، فقالت: يا رس��ول اهلل، ابن عمك 
وابن عمتك وِصهرك، قال رس��ول اهلل : »ال حاجة لي بهما، 
أما ابن عمي فَهَتك ِعْرضي)2(، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي 

أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )1120( - وأبو داود يف ُس��ننه - رقم   )1(
الحديث )6406(.

قال الحاكم يف مستدركه )335/5(: أبو سفيان بن الحارث أخو النبي  من   )2(
الرضاعة؛ أرضعتهما حليمة، وابن عمه، ثم عامل النبي  بمعامالت قبيحة، 

وهجاه غير مرة، حتى أجابه حسان بن ثابت  بقصيدته التي يقول فيها:
ال����ج����زاُءه��ج��وَت م��ح��م��ًدا وأج���ب���ُت عنه ذاك  يف  اهلل  وع���ن���د 
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بمكة ما قال«)1(، قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك، ومع أبي سفيان ُبنيٌّ 
ل��ه، فقال: واهلل َليأذَننَّ لي أو آلخُذنَّ بيدي ُبنيَّ هذا، ثم لنذَهَبنَّ يف األرض 
حتى نموَت َعَطًش��ا وجوًعا! فلما بلغ ذلك رس��وَل اهلل  َرقَّ 

لهما، ثم أِذن لهما، فدخال عليه فأسلما)2(.

***
L  بعياله  هجرة العباس بن عبد املطلب  J

��ه العب��اس  ولم��ا بل��غ رس��وُل اهلل  الُجحف��َة لقي��ه عمُّ
ب��ن عبد المطل��ب  مهاج��ًرا بعياله)3(، وه��و آِخُر َم��ن هاجر إلى 
المدين��ة؛ ألن بعده تم فتح مكة، وال هجرة بعد الفتح، كما قال المعصوم 

.)4(


ق��ال اإلم��ام الذهبي: ل��م ي��زل العباس  ُمش��فًقا عل��ى النبي 

قال -كما يف سيرة ابن هشام )335/1(-: واهلل ال ُأؤمن بك أبًدا حتى تتخذ إلى السماء   )1(
ًما، ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتَيها، ثم تأتي معك أربعة من المالئكة يشهدون  ُسلَّ

ُقك!  لك أنك كما تقول، وأيم اهلل لو فعلَت ذلك ما ظننُت أين ُأصدِّ
أخرج��ه الحاكم يف المس��تدرك - رق��م الحديث )4407( - وابن إس��حاق يف الس��يرة   )2(
)335/1( - وأورده األلباين يف السلسلة الصحيحة - رقم الحديث )3341( وصححه.
أخ��رج هج��رة العباس بن عبد المطل��ب  بعياله، ولق��اءه بالنبي  يف   )3(
الطريق: ابن إس��حاق يف الس��يرة )48/4( بإس��ناد حس��ن - وأورده األلباين يف السلسلة 

الصحيحة - رقم الحديث )3341( وصححه. 
أخ��رج حديث: »ال هجرة بعد الفت��ح«: البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2783(   )4(

)2825( - ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1353( واللفظ للبخاري.
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ا ُيس��ِلْم بعُد، بحيث إنه  ، محبًّ��ا له، صاب��ًرا على األذى، وَلمَّ
ليل��َة العقبة َعَرف، وقام مع ابن أخيه  يف الليل، وتوثَّق له من 
الس��بعين، ثم خرج إلى ب��در مع قومه ُمكَرًها، فُأِس��َر، فأبدى لهم أنه كان 
أسلم، ثم رجع إلى مكة، فما أدري لماذا أقام بها، ثم ال ِذْكَر له يوم ُأُحد، 
وال ي��وم الخندق، وال خرج مع أبي س��فيان، وال قال��ت له قريش يف ذلك 
ش��يًئا -فيما علمُت- ث��م جاء إلى النبي  مهاج��ًرا ُقبيل فتح 

مكة، فلم يتحرر لنا قدوُمه)1(.

***
L  س)2( قريش األخبار وإسالم أبي سفيان J  حتسُّ

ى اهلل عليهم  وانقطعت أخبار النبي  عن قريش، وقد َعمَّ
الخبر، فخرج يف تلك الليلة -التي نزل فيها رسول اهلل  وجيشه 
َمرَّ الظهران- أبو سفيان بن حرب سيد مكة، وحكيم بن ِحزام، وُبديل بن 
ورق��اء الُخزاعي، يتحسس��ون األخبار؛ فقد روى إس��حاق بن راهويه يف 
يرة؛ بسند حسن عن ابن عباس  قال:  مسنده، وابن إسحاق يف السِّ
قال العباس بن عبد المطلب لما رأى جيش النبي : واَصباَح 

انظر: سير أعالم النبالء )96/2(.  )1(
س: طلب معرفة األخبار. انظر: النهاية )263/1(. التَحسُّ  )2(

ومن��ه قول��ه تعالى يف س��ورة يوس��ف - آي��ة )87(: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ(.
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ُقَريٍش، واهلل لئن دخل رسول اهلل  مكة َعنوًة ليكوَننَّ هالُكهم 
إلى آخر الدهر، فركبُت بغلَة رسول اهلل  البيضاء حتى جئت 
األراك)1(؛ رج��اَء أن ألتمس بع��ض الحطَّابة، أو صاِحَب لبن، أو ذا حاجة 
يأتي مكة، فيخبرهم بأمر رسول اهلل  فيخرجوا إليه، فواهلل إين 
ألس��ير ألتمس ما جئت له، إذ س��معُت كالم أبي سفيان وُبَديل بن ورقاء، 
وهما يتراجعان، فقال أبو سفيان: واهلل ما رأيُت كالليلة نيراًنا وال عسكًرا! 
فقال ُبديل: هذه -واهللِ- خزاعُة، قد خمَشْتها)2( الحرب، فقال أبو سفيان: 
خزاعُة -واهللِ- أقلُّ وأذل من أن تكون هذه نيرانها! فعرف العباس صوت 

أبي سفيان، فقال: يا أبا حنظلة)3( فعرف صوتي، فقال: أبو الفضل)4(؟

قلت: نعم، قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي! قلت: هذا -واهلل- رس��ول 
اهلل  يف الن��اس، واصباَح ُقَري��ٍش! قال: فما الحيلة، فداك أبي 
وأم��ي؟! قلت: واهلل لئ��ن ظفر بك ليضرَبنَّ عنقك، فارك��ب َعُجَز)5( هذه 
البغل��ة، فركب ورج��ع صاحب��اه)6(، فخرجت به، فكلما م��ررُت بنار من 

نيران المسلمين، قالوا: ما هذا؟

قال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )13/3(: اأَلراك -هو بفتح الهمزة-:   )1(
وهو شجر معروف من الَحْمض.

خمَشْتها: ألهَبْتها. انظر: لسان العرب )325/3(.  )2(
 . هي كنية أبي سفيان بن حرب سيد مكة  )3(

. عم رسول اهلل  هي كنية العباس بن عبد المطلب  )4(
الَعُجز: مؤخر الشيء. انظر: النهاية )168/3(.  )5(

. هما: ُبَديل بن ورقاء، وحكيم بن حزام  )6(
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ف��إذا رأوا بغلة رس��ول اهلل ، قالوا: هذه بغلة رس��ول اهلل 
 عليه��ا عم��ه، حتى م��ررُت بنار عم��ر بن الخط��اب، فقال: 
، فلم��ا رآه)1( على َعُج��ِز البغلة عرفه، فق��ال: واهلل)2(  َمن ه��ذا؟ وقام إل��يَّ
)3( نحو رس��ول اهلل  َع��ُدو اهلل، الحم��د هلل ال��ذي أمكن منك، فخرج يش��تدُّ
، ودفعُت البغلة)4( فسبقته بَقْدِر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل 
  البط��يء، فاقتحمُت)5( عن البغلة، فدخلت على رس��ول اهلل
ودخل عمر، فقال عمر : هذا عدو اهلل أبو س��فيان قد أمكن اهلل منه 
يف غي��ر عق��د وال عهد، فدعني أض��رب عنقه، فقلت: قد أَجْرُته يا رس��ول 
اهلل، ثم جلس��ُت إل��ى النبي  فأخذُت برأس��ه، فقلت: واهلل ال 
ُيناجيه الليلَة رجل دوين، فلما أكثر عمر، قلت: مهاًل يا عمر، فواهلل لو كان 
رج��اًل من بني َعدي)6( ما قلَت هذا، ولكنه م��ن بني عبد َمناٍف! فقال عمر 
: مهاًل يا عباس، ال تقل هذا، فواهلل إلس��الُمك حين أسلمَت كان 
أحبَّ إليَّ من إسالم أبي الخطَّاِب لو أسلم؛ وذلك أين عرفت أن إسالمك 

 . رأى أبا سفيان  )1(
يف رواية ابن إسحاق: أبو سفيان.  )2(

. يعني عمر  )3(
وه��ذا من فطنة العباس ؛ ألنه قد يأذن النبي  لعمر بقتل أبي س��فيان   )4(

قبل أن ُيجيره العباس كما سيأتي.
أي: رمى بنفسه عن البغلة. انظر: لسان العرب )48/11(.  )5(

. بني َعدي: هم قوم عمر بن الخطاب  )6(



636 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

أحب إلى رس��ول اهلل  من إس��الم الخطَّاِب! فقال رسول اهلل 
: »ي��ا عب��اس، اذهب به)1( إل��ى َرْحِلك، فإذا أصبح��ت فْأتِنا 
ب��ه«، ق��ال: فذهبت ب��ه، فلما أصبحُت غ��دوُت به)2(، فلما رآه رس��ول اهلل 
، قال: »يا أبا س��فيان، ألم يأِن لك أن تعلم أْن ال إله إال اهلل؟« 
فق��ال: بأبي وأمي، ما أحَلَمك! وما أكَرَمك وأوَصَلك وأعَظَم َعْفَوك! لقد 
كاد أن يقع يف نفس��ي أْن لو كان إلٌه غيره لقد أغنى ش��يًئا بعُد، فقال رس��ول 
اهلل : »ويحك يا أبا س��فيان! ألم يأِن لك أن تعلم أين رس��ول 
اهلل؟« فقال أبو سفيان: بأبي وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم 
َعْف��َوك! أما هذه فإنَّ يف النفس منها حتى اآلن ش��يًئا! فقال العباس: ويَلَك 
أس��ِلْم، واش��هد أن ال إله إال اهلل، وأن محمًدا رس��ول اهلل قب��ل أن ُيضَرب 
عنقك، فشهد أن ال إله اال اهلل، وأن محمًدا رسول اهلل، فقال العباس للنبي 
: يا رس��ول اهلل، إن أبا سفيان رجل ُيحب الفخر، فاجعل له 
ش��يًئا، فقال رسول اهلل : »نعم، َمن دخل دار أبي سفيان فهو 

آمن، وَمن أغلق بابه فهو آمن«.

ث��م انص��رف أبو س��فيان لُيخب��ر أهل مكة م��ا رأى، فقال رس��ول اهلل 
 للعباس : »احبِْسه)3( بَمضيٍق من الوادي عند َحْطِم 

. أي: بأبي سفيان  )1(

. أي: بأبي سفيان  )2(
. أي: أبا سفيان  )3(
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الَخي��ِل)1(؛ حت��ى تمر ب��ه جنود اهلل«، فحبس��ه العباس حيث أمره رس��ول 
اهلل ، فم��رت القبائ��ل عل��ى راياتها، فكلما م��رت راية، قال 
أبو س��فيان: َمن هذه؟ فأقول: بني ُس��ليم، فيقول: ما لي ولبني ُسليم؟ ثم 
تمر أخ��رى، فيقول: َمن هؤالء؟ فأقول: ُمَزينة، فيق��ول: ما لي ول�ُمَزينة؟ 
فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رس��ول اهلل  الخضراء، 
فيه��ا المهاجرون واألنصار، ال ُيرى منه��م إال الَحَدق)2(، فقال: َمن هذا؟ 
فقلت: هذا رس��ول اهلل  يف المهاجري��ن واألنصار، فقال: ما 
ألحد بهؤالء ِقَب��ل، واهلل لقد أصبح ُملك ابن أخيك اليوم لعظيم، فقلت: 

ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة، قال: فنعم إًذا)3(.

هكذا وقع يف رواية إسحاق بن راهويه يف مسنده - وهي رواية اإلمام البخاري يف صحيحه   )1(
- رقم الحديث )4280( - ووقع يف سيرة ابن هشام )52/4(: "َخْطم الجبل".

* ق��ال اإلمام ابن األثير يف جامع األص��ول )365/8(: "َخْطم الجبل": هذه اللفظة قد 
جاءت يف كتاب الُحميدي: َخْطم الجبل، وفس��رها يف غريب��ه، فقال: الَخْطم والُخطمة: 
َرْع��ن الجبل، وهو األنف النادر منه، والذي جاء يف كت��اب البخاري -فيما قرأناه- ويف 
غي��ره من النس��خ: َحْطم الخيل: مضبوًط��ا هكذا، وذلك بخالف رواي��ة الُحَميدي، فإن 
صح��ت الرواي��ة ولم تكن خطأ من الُكتَّ��اب، فيكون معناه -واهلل أعل��م- أنه يقف به يف 
الموضع المتضايق الذي تتحطَّم فيه الخيل، أي: يدوس بعضها بعًضا، ويحطُِم بعضها 
بعًض��ا، فيراها جميًعا، وتكُث��ر يف عينه، بكونها يف ذلك الموض��ع الضيق، بخالف ما إذا 
كانت يف موضع ُمتَّسع، وكذلك أراد بوقوفه عند خطم الجبل على ما شرحه الُحميدي؛ 

فإن األنف النادر من الجبل يضيق الموضع الذي يخرج فيه، واهلل أعلم.
الَحَدق: جمع َحَدقة، وهي الَعين. انظر: النهاية )341/1(.  )2(

أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده -كما يف المطالب العالية- رقم الحديث )4301( - وابن   )3(
 إسحاق يف السيرة )50/4-52(- قال الحافظ يف المطالب العالية )463-462/17(:=
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ويف صحي��ح البخاري عن عروة بن الزبير، قال: حتى أقبَلت كتيبٌة لم 
ُي��َر مثُلها، ق��ال: َمن هذه؟ فقال العباس : ه��ؤالء األنصار عليهم 
س��عد بن عبادة معه الراية)1(، فقال س��عد بن عبادة : يا أبا سفيان، 
الي��وم يوم الملحمة)2(، اليوم ُتس��تَحلُّ الكعبة، فقال أبو س��فيان: يا عباس 
مار)3(، ثم جاءت كتيبة -هي أقل الكتائب)4(- فيهم رس��ول  َحبَّذا يوُم الذِّ
اهلل  وأصحاب��ه)5(، وراي��ة النبي  م��ع الزبير بن 
العوام ، فلما َمرَّ رس��ول اهلل  بأبي س��فيان، قال: ألم 
تعلم ما قال س��عد بن عبادة؟ فقال رس��ول اهلل : »ما قال؟«. 
ق��ال: كذا وكذا، فقال رس��ول اهلل : »كذب)6( س��عد، ولكن 

ُم اهلل فيه الكعبة، ويوم ُتكسى فيه الكعبة«)7(. هذا يوم ُيَعظِّ

=  ه��ذا حديث صحيح، ولم َيُس��ْقه أحد من األئمة الس��تة وأحمد بتمامه ... والس��ياق 
ا - وأورده األلباين يف السلسلة الصحيحة - رقم الحديث )3341(  الذي هنا حسن جدًّ

وصححه.
قال الحافظ يف الفتح )320/8(: أي: راية األنصار.   )1(

قال ابن األثير يف جامع األصول )366/8(: الملحمة: الحرب والقتال الذي ال مخلص   )2(
منه.

مار -بكسر المعجمة وتخفيف الميم- أي: الهالك. قال الحافظ يف الفتح )320/8(: الذِّ  )3(
قال الحافظ يف الفت��ح )321/8(: أي: أقلها عدًدا، قال القاضي: وقع للجميع بالقاف،   )4(
، بالجيم، وهي أظهر، وال يبعد صحة األولى؛ ألن عدد  ووقع يف الجمع للُحميدي: أَجلُّ

المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم من القبائل.
أي: المهاجرين.  )5(

كذب: أي: أخطأ. انظر: النهاية )138/4(.  )6(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4280(.  )7(
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L  رجوع أبي سفيان ملكة وأمُرهم باالستسالم  J
فلم��ا رأى أبو س��فيان قوة المس��لمين، عل��م أنه ال طاقة ل��ه بقتالهم، 
فانطل��ق إلى مكة، ونصحهم باالستس��الم؛ فقد روى إس��حاق بن راهويه 
 ، يرة بسند حس��ن عن ابن عباس يف مس��نده وابن إس��حاق يف السِّ
قال: قال العباس ألبي س��فيان: النَّجاَء)1( إل��ى قومك، فخرج حتى أتاهم 
بمكة، فجعل يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد، قد أتاكم 
بما ال ِقَبَل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقامت إليه زوجته 
س��م)3(  هن��د بنت عتب��ة، فأخذت بش��اربه، فقالت: اقتل��وا الَحِميَت)2( الدَّ
نَّك��م هذه من  األحَم��س)4(، ُقبِّ��َح ِمن طليعة ق��وم! فق��ال: ويلكم! ال تُغرَّ
أنفسكم؛ فإنه قد جاءكم ما ال ِقَبَل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
آم��ن، قالوا: قاتلك اهلل، وم��ا ُتغني عنا دارك؟! قال: وَم��ن أغلق عليه بابه 
فهو آمن، وَمن دخل المس��جد فهو آمن، فتف��رق الناس إلى دورهم وإلى 

المسجد)5(.

النجاء: السرعة. انظر: النهاية )21/5(.  )1(
ق الذي يكون فيه السمن. انظر: النهاية )419/1(.  الَحِميت: الزِّ  )2(

الدسم: األسود الدينء. انظر: النهاية )110/2(.  )3(
هيلي يف الروض األنف )158/4(: األحمس: الذي ال خير عنده. قال السُّ  )4(

أخرجه إسحاق بن راهويه يف مسنده -كما يف المطالب العالية- رقم الحديث )4301(،   )5(
وابن إس��حاق يف الس��يرة )53/4( - وصحح��ه الحافظ - وأورده األلباين يف السلس��لة 

الصحيحة - رقم الحديث )3341( وصححه.
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L  جيشه لدخول مكة  توزيع النيب  J
أمر رس��ول اهلل  الزبير بن العوام  أن يركز رايته 
بالَحج��ون)1(، وأمر خالد بن الولي��د  أن يدخل من أعلى مكة من 

َكداء)2(، ودخل النبي  ِمن ُكَدا)3(.

ويف صحي��ح مس��لم ع��ن أب��ي هري��رة ، ق��ال: بع��ث النب��ي 
 الزبي��ر  عل��ى إح��دى ال�ُمَجنِّبتيِن)4(، وبع��ث خالًدا 
ر)6(،   على ال�ُمَجنِّبة األخرى)5(، وبعث أبا عبيدة  على الُحسَّ

الَحجون -بفتح الحاء-: الجبل المشرف مما يلي ِشعب الجزارين بمكة. انظر: النهاية   )1(
.)335/1(

َكداء -بفتح الكاف-: هي الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر. انظر: النهاية )136/4(.  )2(
فلى مما يلي باب الُعمرة. انظر: النهاية )136/4(. ُكَدا: بالضم والَقْصر: الثنية السُّ  )3(

وأخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4280(.
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )107/12(: الُمَجنِّبتين -هي بضم الميم،   )4(

وفتح الجيم، وكسر النون- وهما الميمنة والمسيرة.
ويف رواية أخرى يف صحيح مس��لم - رقم الحديث )1780( )86(: وجعل الزبير على 

المجنِّبة الُيسرى.
يف رواي��ة أخ��رى يف صحيح مس��لم - رقم الحدي��ث )1780( )86(: فجع��ل خالد بن   )5(

الوليد على المجنِّبة الُيمنى.
��ر -ه��و بضم الحاء  قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )107/12(: الُحسَّ  )6(

وتشديد السين المهملتين- أي: الذين ال دروع عليهم.
ويف رواي��ة أخرى يف صحيح مس��لم - رقم الحدي��ث )1780( )86(: وجعل أبا عبيدة 

على البياذقة وبطن الوادي.
بة، وقيل:  الة، واللفظة فارسية ُمعرَّ جَّ الَبَياِذقة -هو بفتح الباء والياء، وكسر الذال- هم الرَّ

وا بذلك لخفة حركتهم، وأنهم ليس معهم ما ُيثِقُلهم. انظر: النهاية )168/1(. ُسمُّ
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فأخذوا بطن الوادي، ورسول اهلل  يف كتيبته)1(.

وَعِهد رس��ول اهلل  إل��ى أمرائه حين أمره��م أن يدخلوا 
اهم أمر  مك��ة: أن ال ُيقاتل��وا إال م��ن قاتله��م، إال أنه ق��د َعِهَد يف نفر َس��مَّ
بقتله��م وإن ُوج��ُدوا تح��ت أس��تار الكعبة؛ فق��د روى أبو داود يف ُس��ننه 
والحاكم يف مس��تدركه بس��ند حس��ن -واللفظ للحاكم- عن مصعب بن 
  َن رس��ول اهلل س��عد عن أبيه، قال: لما كان يوم فتح مكة َأمَّ
الن��اس إال أربعة نفر وامرأتين، وقال: »اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين 
 بأس��تار الكعبة«؛ ِعْكرِمة بن أبي جه��ل)2(، وعبد اهلل بن َخَطل)3(، ........

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1780( )84(.  )1(
قال اإلمام النووي يف تهذيب األسماء واللغات )773/1(: كان أبو جهل وابنه عكرمة   )2(
م��ن أش��د الناس عداوة لرس��ول اهلل ؛ َفَقت��َل أبا جهل يوم ب��در كافًرا، وبقي 

عكرمة، ثم هداه اهلل تعالى، فأسلم عكرمة بعد الفتح بقليل.
* وروى اإلمام الطحاوي يف ش��رح مشكل اآلثار - رقم الحديث )1506( بسند حسن 
عن سعد بن أبي وقاص ، قال: وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر، فأصابهم 
ريح عاصف، فقال أصحاب السفينة ألهل السفينة: أخلصوا؛ فإن آلهتكم ال ُتغني عنكم 
ش��يًئا هاهنا، وقال عكرم��ة: واهلل لئن ُينجيني يف البحر إال اإلخ��الص، ال ُينجيني يف البر 
غيره، اللهم إن لك عليَّ عهًدا إن أنجيتني مما أنا فيه، أين آتي محمًدا، فأضع يدي يف يده، 

ا كريًما، فنجا، فأسلم. فألِجَدنَّه عفوًّ
روى اإلم��ام البخاري يف صحيح��ه - رقم الحديث )1846( - ومس��لم يف صحيحه -   )3(
  قال: إن رس��ول اهلل ، رق��م الحديث )1357( ع��ن أنس بن مالك
دخ��ل عام الفتح وعلى رأس��ه الِمغَفر، فلما نزعه جاء رج��ل، فقال: إن ابن َخَطل متعلق 

بأستار الكعبة، فقال رسول اهلل : »اقتلوه«.
قال أبو داود يف ُس��ننه )322/4(: ابن َخَطٍل: اس��مه عبد اهلل، وكان أبو َبرزة األس��لمي 
=   قتله.         
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ْرح)2(. وِمْقَيس بن ُصبابة)1(، وعبد اهلل بن سعد بن أبي السَّ

وروى اإلمام أحمد يف مسنده والترمذي يف جامعه بسند حسن -واللفظ 
ألحم��د - عن ُأبي بن كعب ، قال: لما كان يوم الفتح، قال رجل 
 : ال ُيع��رف: ال قريَش بع��د اليوم، فنادى منادي رس��ول اهلل

»َأِمَن األسوُد واألبيض إال فالًنا وفالًنا؛ ناًسا سماهم«)3(.

= وق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )112/9(: قال العلم��اء: إنما قتله؛ 
  ألنه كان قد ارتد عن اإلسالم، وَقَتل مسلًما كان يخدُمه، وكان يهجو النبي

ويسبُّه، وكانت له َقينتان ُتغنِّيان بهجاء النبي  والمسلمين.
وقال اإلمام البغوي يف ش��رح الس��نة )305/7(: ويف أم��ره  بقتل ابن َخَطل 
دليل على أن الحرم ال َيعِصُم من إقامة عقوبة وَجبت على إنسان، وال ُيوِجب تأخيرها.
ق��ال اإلم��ام الن��ووي يف تهذي��ب األس��ماء واللغ��ات )774/1(: ُصبابة: بض��م الصاد   )1(

المهملة.
روى اإلمام النس��ائي يف السنن الكبرى - رقم الحديث )3516( - والطحاوي يف شرح 
مش��كل اآلثار - رقم الحديث )1506( بسند حسن عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد 

بن أبي وقاص ، قال: وأما ِمْقَيس بن ُصبابة، فأدركه الناس يف السوق فقتلوه.
وق��ال ابن إس��حاق يف الس��يرة )59/4(: وأما ِمْقَيس ب��ن ُصبابة فقتله ُنميل��ة بن عبد اهلل 

.
روى أبو داود يف ُس��ننه - رقم الحديث )2683( - والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار -   )2(
رقم الحديث )1506( )4521( بس��ند حسن عن س��عد بن أبي وقاص ، قال: 
وأما ابن أبي َس��ْرح، فإنه اختبأ عند عثمان بن عف��ان، فلما دعا النبي  الناس 
إل��ى الَبيع��ة جاء به حتى أوقفه عل��ى النبي ، فقال: يا نب��ي اهلل، بايِْع عبد اهلل، 

فرفع رأسه، فنظر إليه ثالًثا، كل ذلك يأبى عليه، فباَيَعه بعد ثالث. 
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )21229( - والترمذي يف جامعه - رقم   )3(

الحديث )3395(.
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L  دخول كتائب اإلسالم مكة  J
 ، دخل��ت كتائ��ب المس��لمين كم��ا أمره��م رس��ول اهلل
وقد َوبَّش��ت)1( قريٌش أوباًش��ا ليقفوا يف وجه المس��لمين، فأمر رس��ول اهلل 
 األنص��ار بقتلهم؛ فق��د روى اإلمام مس��لم واإلمام أحمد يف 
مس��نده -واللف��ظ ألحمد- عن أب��ي هريرة ، قال: َوبَّش��ت قريش 
م هؤالء، فإن كان لهم ش��يء كنا معهم، وإن ُأصيبوا  أوباش��ها، فقالوا: ُنقدِّ
َأْعَطينا الذي ُسئِلنا، قال: فنظر رسول اهلل  فرآين، فقال: »يا أبا 
هريرة«، فقلت: لبيك رس��ول اهلل، قال: »اهتف لي باألنصار، وال يأتيني إال 
أنص��اري«، فهتفت بهم، فجاؤوا فأطافوا برس��ول اهلل ، فقال 
رسول اهلل : »ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم -ثم قال بيديه 

فا«.  إحداهما على األخرى- احُصدوهم َحْصًدا، حتى توافوين بالصَّ

قال أبو هريرة: فانطلقنا فما يش��اء أحد ِمنَّا أن َيقُتل منهم ما شاء، وما 
ه إلينا منهم ش��يًئا)2(، فقال أبو س��فيان: يا رس��ول اهلل ُأبيَحت)3(  أح��ٌد ُيَوجِّ

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )108/12(: َوبَّشت: أي: جمعت جموًعا   )1(
دة، والشين المعجمة. دة المشدَّ من قبائَل شتى، وهو بالباء الموحَّ

يف رواية اإلمام مسلم: فما أشرف يومئذ أحد إال أناموه.  )2(
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )108/12(: أي ما ظهر لهم أحد إال قتلوه 

فوقع إلى األرض.
يف رواية أخرى يف صحيح مسلم: ُأبيدت.  )3(

ق��ال اإلم��ام الن��ووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )108/12(: وهم��ا متقارب��ان: أي: 
استؤِصَلت قريش بالقتل وُأفنَِيت.
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 : خض��راء)1( قريش، ال قري��َش بعد اليوم، فقال رس��ول اهلل
»َمن أغلق بابه فهو آمن، وَمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن«، َفَغلَّق الناس 

أبوابهم)2(.

***
L  مكة شرفها اهلل  دخول النيب  J

ودخل رسول اهلل  مكة شرفها اهلل من َكَداء)3( التي بأعلى مكة 
- وكان يوًما عظيًما مشهوًدا- وبين يديه  أصحابه من المهاجرين 
واألنصار ، وهو راكب ناقته وعلى رأسه الِمْغَفر)4(، ورأُسه يكاد يَمسُّ 
ع بها صوته،  ْحِل؛ من تواضعه لربه ، وهو يقرأ سورة الفتح ُيَرجِّ مَة الرَّ ُمَقدِّ

فطاف بالبيت طواَف قدوم، ولم َيْسَع، ولم يُكْن معتمًرا.

 روى الشيخان يف صحيحيهما عن عائشة ، قالت: إن رسول 
اهلل  دخل عام الفتح من َكَداء؛ أعلى مكة)5(.

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )108/12(: خضراؤهم: جماعتهم.   )1(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1780( )84( )86( - واإلمام أحمد   )2(

يف مسنده - رقم الحديث )10948(. 
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )5/9(: قال جمه��ور العلماء بهذا الفن:   )3(

َكَداء -بفتح الكاف وبالمد-: هي الثَّنِيَّة التي بأعلى مكة. 
الِمغَفر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه. انظر: النهاية )336/3(.  )4(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1579( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(
الحديث )1258( )225(.
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وروى الشيخان يف صحيحيهما عن أنس بن مالك ، قال: إن 
النبي  دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه الِمغَفر)1(.

ويف لفظ آخر يف صحيح مس��لم ع��ن جابر بن عبد اهلل ، قال: 
إن النبي  دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء)2(.

ق��ال القاض��ي عياض: وجه الجم��ع بينهم��ا أن أول دخوله كان على 
رأس��ه الِمغَفر، ثم بع��د ذلك كان على رأس��ه العمامة بعد إزال��ة الِمغَفر، 
بدليل قوله: خطب الناَس)3( وعليه عمامة سوداء؛ ألن الُخطبة إنما كانت 

عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة)4(.

وروى الحاكم يف المس��تدَرك بس��ند ضعيف -وله شاهد يتقوى به - 
عن أنس بن مالك ، قال: دخل رسول اهلل  مكة يوم 

ًعا)5(. الفتح وَذَقنُه على َرْحِله متَخشِّ

ل ، قال:  وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن عبد اهلل بن ُمَغفَّ

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4286( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1357(.

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1358(.  )2(
ستأتي خطبة النبي  ألهل مكة بعد قليل.   )3(

نقله اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )111/9( عن القاضي عياض.  )4(
أخرجه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحديث )4413( - ويشهد له ُمرَسل عبد اهلل بن   )5(
أبي بكر بن عمرو بن حزم عند ابن إسحاق )53/4( - وأورده اإلمام الذهبي يف السيرة 

النبوية )176/2( وقال: حديث صحيح.
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رأي��ت رس��ول اهلل  يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ س��ورة 
ُع)1(. الفتح ُيرجِّ

***
L  تطهري البيت من األصنام  J

وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن أب��ي هريرة ، قال: أقبل 
رس��ول اهلل  حت��ى أقب��ل على الَحَج��ر، فاس��تَلَمه، ثم طاف 
بالبي��ت، فأتى على صن��م إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، ويف يد رس��ول 
اهلل  قوٌس، وهو آخذ بِس��َيِة)2( القوس، فلما أتى على الصنم 
جع��ل َيطُعنُه يف عين��ه، ويق��ول: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾، فلما فرغ من 
طوافه أتى الصفا فعال عليه، حتى نظر إلى البيت، ورفع يديه فجعل يحمد 

اهلل ويدعو بما شاء أن يدعو)3(.

قال اإلمام النووي: ويف الحديث االبتداء بالطواف يف أول دخول مكة، 
  سواء كان محرًِما بحج أو عمرة، أو غير ُمحرِم، وكان النبي
دخله��ا يف ه��ذا اليوم -وهو يوم الفت��ح- غيَر محرِم بإجماع المس��لمين، 

الترجيع: ترديد القراءة، ومنه ترجيع األذان. انظر: النهاية )185/2(.  )1(
والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4281( - ومسلم يف صحيحه 

- رقم الحديث )794( )238(.
��َية -بكس��ر الس��ين،  ق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )111/12(: السِّ  )2(

وتخفيف الياء المفتوحة- المنَعطِف من طَرَفِي القوس. 
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1780( )84(.  )3(



تأليف / موسى بن راشد العازمي647

املختصر يف السرية النبوية

وكان عل��ى رأس��ه الِمغَفر، واألحادي��ث متظاهرة على ذل��ك، واإلجماع 
منعقد عليه)1(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن عبد اهلل بن مسعود ، قال: 
دخل النبي  مكة يوم الفتح، وحول البيت ستون وثالثمائة)2( 

ُنُص��ٍب)3(، فجعل َيطُعنُها بُعود يف يده، ويقول: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾، )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ()4(.

***
L  َور J  دخول النيب  الكعبة وتطهريها من الصُّ

ودعا رس��ول اهلل  بمفتاح الكعبة من حاجبها عثمان بن 
  َور فيه، وَأذَّن بالل طلحة ، فدخل البيت، وأمر بمحو الصُّ
يومئ��ذ على ظهر الكعبة، ثم ردَّ رس��ول اهلل  المفتاح لعثمان 

دانة)5(. هم على السِّ بن طلحة ، وأقرَّ

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )110/12(.   )1(
يف رواية أخرى يف الصحيح: ثالثمائة وستون.   )2(

ن، بعدها  ق��ال الحافظ يف الفت��ح )330/8(: النُُّصب -بضم النون والمهملة وقد ُتَس��كَّ  )3(
دة- هي واحدة األنصاب، وهو ما ُينَصب للعبادة من دون اهلل تعالى. موحَّ

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )2478( )4287( - ومسلم يف صحيحه   )4(
- رقم الحديث )1781(.

��دانة: هي خدمتها وتولِّي أمرِها، وفتح بابها وإغالقه، والجمع َس��َدنة. انظر: النهاية  السِّ  )5(
.)320/2(
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روى اإلم��ام البخاري يف صحيح��ه عن ابن عمر ، قال: أقبل 
النبي  عام الفتح، وهو ُمرِدف أس��امة عل��ى القصواء، ومعه 
ب��الل وعثمان بن طلح��ة، حتى أناخ)1( عند البيت، ثم ق��ال لعثمان: »ائتنا 
  بالمفت��اح«، فج��اء بالمفتاح، ففتح له الب��اب، فدخل النبي
وأسامة وبالل وعثمان)2(، ثم أغلقوا عليهم الباب)3( فمكث نهاًرا طوياًل، 
ثم خرج وابتدر)4( الناس الدخول، فسَبْقُتهم، فوجدُت بالاًل قائًما من وراء 
الب��اب، فقلت له: أين صلى النب��ي ؟ فقال: صلى بين َذْينَِك 
مين، وكان البيت على س��تة أعمدٍة س��طريِن، صلى بين  العمودي��ن المقدَّ
م، وجعل باب البيت خلف ظهره، واس��تقبل  العمودين من الس��طر المقدَّ
بوجهه الذي يستقبلك حين تلج)5( البيت بينه وبين الجدار، قال: ونسيُت 

أن اسأله كم صلَّى؟)6(

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه عن ابن عم��ر ، قال: أقبل 
 ، عام الفتح، على ناقٍة ألس��امة بن زيد  رس��ول اهلل

أناخ اإلبل: أبركها فبركت. انظر: لسان العرب )321/14(.   )1(
زاد اإلمام أحمد يف مسنده يف رواية أخرى - رقم الحديث )4464(: الفضل بن عباس.  )2(

قال الحافظ يف الفتح )267/4(: لم يثبت أن الفضل كان معهم إال يف رواية شاذة.
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )72/9(: إنما أغلقها عليه ؛   )3(
ليكون أسَكَن لقلبه، وأجَمَع لخشوعه، ولئال يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم 

ضرر، ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم. واهلل أعلم. 
تبادر القوم: أسرعوا. انظر: لسان العرب )340/1(.   )4(

ولَج: دخل. انظر: النهاية )194/5(.  )5(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4400(.  )6(
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حت��ى أن��اخ بِفن��اء)1( الكعبة، ثم دع��ا عثمان ب��ن طلحة)2(، فق��ال: »ائتني 
بالمفت��اح«، فذه��ب إل��ى أمه، فأب��ت أن ُتعطَِي��ه، فق��ال: واهللِ لُتعطينيه أو 
ليخُرَج��نَّ هذا الس��يُف من ُصلبي، ق��ال: فأعطته إياه، فجاء ب��ه إلى النبي 

 فدفعه إليه، ففتح الباب)3(.

وروى ابن ماجه يف ُس��ننه وأبو داود يف ُس��ننه بس��ند حس��ن -واللفظ 
البن ماجه- عن صفية بنت ش��يبة ، قالت: لما اطمأن رسول اهلل 
)4( ع��ام الفتح، طاف على بعير يس��تلم)5( الركَن بِمْحَجٍن)6( 



بي��ده، ثم دخ��ل الكعبة، فوجد فيها حمامَة َعْيَداٍن، فكس��رها، ثم قام على 
باب الكعبة فرمى بها، وأنا أنظر)7(.

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )72/9( الِفناء -بكسر الفاء-: جانُِبها.  )1(
ويقال له : الَحجبي، ووقعت هذه اللفظة يف رواية أخرى يف صحيح البخاري -   )2(

رقم الحديث )505( ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1329( )388(.
* ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )71/9(: الَحَجبي -ه��و بفتح الحاء 

والجيم-: منسوب إلى ِحجابة الكعبة، وهي واليتها وفتحها وإغالقها وخدمتها.
* وق��ال القاضي عياض: ق��ال العلماء: ال يجوز ألحد أن ينزعها منهم، وهي والية لهم 
عليه��ا من النبي ، فتبقى دائمة له��م ولذرياتهم أب��ًدا، وال ُيناَزعون فيها وال 

ُيشاَركون ما داموا موجودين صالحين لذلك. واهلل أعلم.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1329( )390(.   )3(

زاد أبو داود: بمكة.   )4(
استلم الحجر: إذا لمسه وتناوله. انظر: النهاية )356/2(.   )5(

فة الرأس. انظر: النهاية )335/1(. الِمْحَجن: عصا ُمعقَّ  )6(
أخرجه ابن ماجه يف ُسننه - رقم الحديث )2947( - وأبو داود يف ُسننه - رقم الحديث   )7(

 .)1878(
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وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس ، قال: إن 
رسول اهلل  لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت، وفيه اآللهة)1(، 
فأم��ر بها فُأخرَِج��ت، فُأخرج ص��ورُة إبراهيم وإس��ماعيل يف أيديهما من 
األزالِم)2(، فقال النبي : »قاتلهم اهلل! لقد علموا ما استقسما 

بها قط«، ثم دخل البيت)3(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده وأبو داود بس��ند صحيح عن جابر بن 
عب��د اهلل ، ق��ال: إن النب��ي  أم��ر عمر ب��ن الخطاب 
 زم��ن)4( الفتح وهو بالبطحاء أن يأت��َي الكعبة فيمحَو كل صورة 

فيها، فلم يدخلها النبي  حتى ُمِحَيت كلُّ صورة فيها)5(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح: والذي يظهر أن��ه)6( محا م��ا كان من الصور 
 : مدهوًن��ا مثاًل، وأخ��رج ما كان مخروًط��ا، وأما حديث أس��امة 

ق��ال الحافظ يف الفت��ح )268/4(: أي: األصنام، وأطلق عليها اآلله��ة باعتبار ما كانوا   )1(
يزعمون، ويف جواز إطالق ذلك وقفة، والذي يظهر كراهته.

َلم: واِح��دُة األزالِم، وهي الِقَداح –بكس��ر القاف- التي كان��ت يف الجاهلية  َل��م والزَّ الزُّ  )2(
عليه��ا مكتوب: األمر والنه��ي، افعل، وال تفَعْل، كان الرجل منه��م يضعها يف وعاء له، 
ا، أدخل يده فأخرج منها زَلًما، فإن خرج األمر مضى  فإذا أراد سفًرا أو زواًجا أو أمًرا مهمًّ

لشأنه، وإن خرج النهي َكفَّ عنه ولم يفعله. انظر: النهاية )281/2(. 
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4288(.  )3(

يف رواية اإلمام أحمد: يوم.   )4(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )15109( - وأبو داود يف ُس��ننه - رقم   )5(

الحديث )4156(.
. أي: عمر بن الخطاب  )6(
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أن النبي  دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل 
يمحوها)1(، فهو محمول على أنه َبِقَيت بقيٌَّة خفي على َمن محاها أوال)2(.

***
L  وعفوه عن أهل مكة  خطبة النيب  J

فلما اس��تقر األمر لرس��ول اهلل  وقف عل��ى َدَرج الكعبة 
وخط��ب يف أهل مك��ة؛ فقد روى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن عمرو بن 
ُحريث ، قال: إن رس��ول اهلل  خط��ب الناس وعليه 

عمامة سوداء)3(.

وروى أبو داود يف ُسننه بسند صحيح عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
، قال: إن رسول اهلل  خطب يوم الفتح بمكة، فكبَّر 
ثالًث��ا، ثم ق��ال: »ال إله إال اهلل وح��ده، صدق وعده، ونص��ر عبده، وهزم 
األح��زاب وحده، أال إنَّ كل َمْأُثرة كانت يف الجاهلية ُتذكر وُتدعى من دم 

، وِسدانة البيت«)4(. أو مال: تحت قدمي، إال ما كان من سقاية الحاجِّ

أخرج هذا الحديث: الطيالس��ي يف مس��نده - رقم الحديث )657( - وابن أبي ش��يبة يف   )1(
د إسناده الحافظ يف الفتح )268/4(.  مصنفه - رقم الحديث )25722( - وجوَّ

انظر: فتح الباري )331/8(.  )2(
زاد الحميدي يف مسنده - رقم الحديث )576(: يوم فتح مكة.  )3(

والحديث أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1359( )452(. 
أخرجه أبو داود يف ُسننه - رقم الحديث )4547(.   )4(
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وروى الشيخان يف صحيحيهما عن جابر بن عبد اهلل  أنه سمع 
رس��ول اهلل  يقول، وهو بمكة عام الفتح)1(: »إن اهلل ورسوله 
م بيَع الَخمِر والميتِة والخنزيِر واألصناِم«، فقيل: يا رس��ول اهلل أرأيَت  حرَّ
ُشحوَم الميتة، فإنه ُيطلى بها السفن، وُيدهن بها الجلود وَيستصبُِح)2( بها 
الن��اس؟ فقال رس��ول اهلل : »ال، هو حرام«، ثم قال رس��ول 
م ُش��حومها  اهلل  عن��د ذلك: »قاتل اهلُل اليهود؛ إن اهلل لما َحرَّ

َجَمُلوه)3( ثم باعوه فأكلوا ثمنه«)4(.

وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن عبد اهلل بن مطيع عن أبيه، قال: 
سمعُت رسول اهلل  يقول يوم الفتح: »ال ُيقتل قرشي صبًرا)5( 

بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة«)6(.

ق��ال اإلمام النووي: قال العلماء: معناه اإلعالم بأن قريًش��ا ُيس��ِلمون 

قال الحافظ يف الفتح )177/5(: فيه بيان تاريخ ذلك، وكان ذلك يف رمضان س��نة ثمان   )1(
م��ن الهجرة، وُيحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده  ليس��معه 

من لم يكن سمعه. 
قال ابن األثير يف جامع األصول )449/1(: االس��تصباح: استفعال من المصباح، وهو   )2(

راج، أي: ُيشَعل بها الضوء. السِّ
حَم وأجَمْلُته: إذا أَذْبَته واستخَرْجَت ُدهنَه. انظر: النهاية )287/1(.  جملُت الشَّ  )3(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2236( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )1581(.

كلُّ َمن ُقتَِل يف غير معركة وال حرب وال خطأ، فإنه مقتول صبًرا. انظر: النهاية )8/3(.   )5(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1782(.  )6(
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كله��م، وال يرتد أح��د منهم كم��ا ارتد غيرهم بع��ده  ممن 
ح��ورب وُقتَِل صبًرا، وليس المراد أنهم ال ُيقتلون ظلًما صبًرا؛ فقد جرى 

على قريش بعد ذلك ما هو معلوم، واهلل أعلم)1(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده والترمذي يف جامعه بس��ند حس��ن عن 
الحارث بن مالك ، قال: س��معت رس��ول اهلل  يوم 

فتح مكة يقول: »ال ُتغزى هذه)2( بعد اليوم إلى يوم القيامة«)3(.

ويف لفظ آخر يف المس��ند ويف ش��رح مش��كل اآلثار؛ بسند حسن، عن 
عبد اهلل بن مطيع عن أبيه، قال: سمعُت رسول اهلل  حين أمر 
بقتل هؤالء الرهط )4( بمكة، يقول: »ال ُتغزى مكة بعد هذا العام أبًدا«)5(.

ق��ال س��فيان بن ُعيين��ة -راوي الحدي��ث كما يف رواي��ة الطحاوي-: 
تفسيره أنهم ال َيكُفرون أبًدا، وال ُيْغَزون على الُكفرِ)6(.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )113/12(.   )1(
يعني: مكة شرفها اهلل.  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )15404( )19020( - والترمذي يف   )3(
جامعه - رقم الحديث )1703( وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

هم الذين أهدر رسول اهلل  دمهم ُقبيل دخوله مكة، وقد تقدم ِذْكُر ذلك قبل   )4(
قليل.

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )15408( - والطحاوي يف شرح مشكل   )5(
اآلثار - رقم الحديث )1509(.

انظر: ش��رح مش��كل اآلثار )162/4 - 163( - وبمثل ما قال سفيان بن ُعيينة لتفسيره   )6(
الحديث، قاله اإلمام البيهقي يف دالئل النبوة )75/5(. 
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وعف��ا رس��ول اهلل  ع��ن أه��ل مك��ة، واجتم��ع الن��اس 
الس��نن  يف  النس��ائي  اإلم��ام  روى  فق��د  ؛  لُيبايع��وه  إلي��ه 
 الكب��رى بس��ند صحي��ح ع��ن أب��ي هري��رة ، ق��ال: جاء رس��ول 
اهلل  حت��ى طاف بالبيت، فجعل يمر بتلك األصنام، فيطُعنُها 
بِس��َيِة القوس، ويقول: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(، 
حت��ى إذا ف��رغ وصلى، جاء فأخذ بِعَضادَتِي )1( الباب، ثم قال: »يا معش��ر 
قري��ش، ما تقولون؟« قالوا: ابُن أٍخ وابُن َع��مٍّ رحيٌم كريٌم، ثم عاد عليهم 
الق��ول، قال��وا مثل ذلك، فقال رس��ول اهلل : »فإين أقول كما 

)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  يوس��ف:  أخ��ي  ق��ال 
ۈ ۈ( فخرجوا فبايعوه على اإلسالم)2(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده والحاكم يف مستدركه بسند حسن عن 
محمد بن األس��ود بن خلف، قال: إن أباه األس��ود حدث��ه: أنه رأى النبي 
 ُيباي��ع الن��اس يوم الفت��ح، قال: فجل��س عند َق��ْرن دار ابن 
َس��ُمرة، فرأيُت النبي  جلس، فجاء الناس؛ الصغاُر والكباُر 

والنساء، فبايعوه على اإلسالم والشهادة، فقلت: وما الشهادة؟

قال: على اإليمان باهلل، وشهادة أن ال إله ال اهلل)3(.

ق��ال الحافظ يف الفتح )684/7(: ِعَضادتيه -بكس��ر العين، وتخفيف المعجمة-: تثنية   )1(
ِعضادة، وهي الخشبة التي على كتف الباب، ولكل باب ِعَضادتان. 

أخرجه النسائي يف السنن الكبرى - رقم الحديث )11234(.  )2(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )15431( - والحاكم يف مس��تدركه -   )3(

رقم الحديث )5367(.
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��َلمي  وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن ُمجاِش��ع بن مس��عود السُّ
، قال: أتيُت النبي  بأخي بعد الفتح، فقلت: يا رسول 
 : اهلل جئُت��ك بأخ��ي لتبايعه عل��ى الهجرة، فقال رس��ول اهلل

»ذهب أهل الهجرة بما فيها«، فقلت: على أي شيء تبايعه؟ 

قال رسول اهلل : »ُأبايعه على اإلسالم، واإليمان والجهاد«)1(.

ق��ال اإلم��ام الن��ووي: معن��اه: أن الهج��رة الممدوح��ة الفاضل��ة التي 
ألصحابه��ا المزي��ة الظاهرة إنم��ا كانت قب��ل الفتح، ولك��ن ُأبايُعك على 
اإلسالم والجهاد وسائر أفعال الخير، وهو من باب ذكر العام بعد الخاص؛ 

فإن الخير أعم من الجهاد، ومعناه: ُأبايعك على أن تفعل هذه األمور)2(.

***
L  الغَد من يوم الفتح  خطبته  J

وخط��ب رس��ول اهلل  الغَد من ي��وم الفت��ح، فَبيَّن حرمة 
مك��ة، وأنها ل��م تِحلَّ ألحد قبل��ه، وال تِحلُّ ألح��د بعده، وق��د ُأِحلَّت له 
 س��اعة من نهار؛ فقد روى الشيخان يف صحيحيهما عن أبي 
ُشريح أنه قال لعمرو بن سعيد -وهو يبعث البعوث إلى مكة -: ائذن لي 
ثك قواًل قام به النبي  الغَد من يوم الفتح،  -أيها األمير- ُأَحدِّ

يف رواية اإلمام مسلم: "على اإلسالم والجهاد والخير". والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه   )1(
- رقم الحديث )4305( )4306( - ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1863( )84(.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )8/13(.  )2(
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َسِمَعته ُأُذناي ووعاه قلبي، وأبَصَرته عيناي حين تكلَّم به: َحِمَد اهلل وأثنى 
ْمها الناس)1(، فال يِحلُّ المرئ  عليه ثم ق��ال: »إن مكة حرمها اهلل ولم ُيحرِّ
َك بها دًما، وال َيْعِضَد)2( بها ش��جرة، فإن  ُيؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يس��فِ
ص لقتال رس��ول اهلل  فيه��ا، فقولوا: إنَّ اهلل قد أذن  أحٌد َترخَّ
لرس��وله ول��م يأَذْن لكم، وإنما أِذَن لي فيها س��اعة)3( م��ن نهار، ثم عادت 

ِغ الشاهد الغائب«)4(. حرمُتها اليوَم كحرمتها باألمس، ولُيَبلِّ

قال اإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )544/3(: فهذا التحريم َشرعي َقَدري سبق به َقَدُره   )1(
ي��وم خلق هذا العاَلم، ثم ظهر به أُمره على لس��ان خليلي��ه؛ إبراهيم ومحمد صلوات اهلل 

وسالمه عليهما.
ال َيعِضد: أي ال َيقَطع. انظر: النهاية )227/3(.  )2(

ويف لفظ آخر: »وال ُيعَضد َشوُكه«. رواه البخاري - رقم الحديث )1587( )1834(- 
ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1353(.

ويف لفظ آخر: »ال ُيخَبط ش��وكها«. رواه مس��لم يف صحيح��ه - رقم الحديث )1355( 
.)448(

* قال اإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )553/3(: ال خالف بينهم أن الشجر البري الذي 
لم ُينبِْته اآلدمي على اختالف أنواعه مراٌد من هذا اللفظ، واختلفوا فيما أنبته اآلدمي من 

الشجر يف الحرم على ثالثة أقوال، وهي يف مذهب أحمد:
أحدها: أن له َقْلَعه وال ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما.

والث��اين: أن��ه ليس له قلعه، وإن فعل ففي��ه الجزاء بكل حال، وهذا قول الش��افعي، وهو 
الذي ذكره ابن البناء يف خصاله.

والثال��ث: الفرق بين ما أنبته يف الِحلِّ ثم غرس��ه يف الَحَرم، وبين م��ا أنبته يف الَحَرم أواًل، 
فاألول: ال جزاء فيه، والثاين: ال ُيقَلع، وفيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي.

ويف الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الش��جرة بنفس��ها أو انكسر الغصن، جاز االنتفاع 
به؛ ألنه لم َيعِضْده هو، وهذا ال نزاع فيه. 

قال الحافظ يف الفتح )268/1(: ساعة: أي مقداًرا من الزمان، والمراد به يوم الفتح.   )3(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )104( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(

الحديث )1354(.
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 وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن اب��ن عباس ، قال: قال 
النب��ي  ي��وم الفتح)1( فتح مك��ة: »ال هج��رة)2(، ولكن جهاٌد 
ه اهلل يوم خلق الس��موات  ونِيَّة، وإذا اس��ُتنِفْرتم فانفروا، إن هذا البلد َحرمَّ
واألرض، فه��و حرام بحرمة اهلل إلى يوم القيامة، وإن��ه لم يِحلَّ القتال فيه 
ألحد قبلي، ولم يِحلَّ لي إال ساعًة من نهار، فهو حرام بحرمة اهلل إلى يوم 
َفها)4(،  ر صي��ُده، وال َيلَتِقُط)3( إال َمن َعرَّ القيامة، ال ُيْعَضُد ش��وكه، وال ُينفَّ
وال ُيختَلى َخالها«)5(، فقال العباس : يا رسول اهلل إال اإلْذِخَر)6(، 

ه لَِقْينِهم ولبيوتهم، فقال رسول اهلل : »إال اإِلْذِخَر«)7(. فإنَّ

***
يف رواية البخاري: يوم افتتح مكة.   )1(

زاد البخاري يف رواية أخرى - رقم الحديث )2783(: بعد الفتح.  )2(
زاد البخاري: »ُلَقطته«.  )3(

َطَة -بضم الالم، وفتح القاف-: اس��م المال الملقوط: أي الموجود، وااللتقاط: أن  اللقُّ
ُيعَثَر على الشيء من غير قصد وطلب. انظر: النهاية )226/4(.

يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )6880( - ومس��لم يف صحيحه -   )4(
رقم الحديث )1355( )448(: »وال يلَتِقُط ساِقَطَتها إال ُمنِشٌد«.

ْطب الرقيق ما دام َرطًبا، واختالؤه: قطعه. انظر: النهاية )71/2(. الَخال: النبات الرَّ  )5(
قال اإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )556/3(: ال خالف أن المراد من ذلك ما نبت بنفسه 

طب خاصة.  دون ما أنبته اآلدميون، وال يدخل اليابس يف الحديث، بل هو الرَّ
اإلْذِخر -بكسر الهمزة-: حشيشة طيبة الرائحة ُتسقَّف بها البيوت فوق الخشب. انظر:   )6(

النهاية )36/1(. 
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1834( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )7(

الحديث )1353(.
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L  يف مكة بعد فتحها  مدة إقامة النيب  J
أقام رسول اهلل  بمكة المكرمة -شرفها اهلل- بعد فتحها 
تسعة عشر يوًما)1(، َيقُصر الصالة، واستمر  ُمفطًِرا بقية شهر 
 ، رمض��ان؛ فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس

قال: أقام النبي  بمكة تسعة عشر يوًما ُيصلِّي ركعتين)2(.

ويف لف��ظ آخ��ر يف الصحي��ح، ق��ال ابن عب��اس : أق��ام النبي 
 تسعة عشر َيقُصر)3(.

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس  قال: صام 
رس��ول اهلل حتى إذا بلغ الَكِديَد -الماء الذي بين ُقَديد وُعْس��فاَن- أفطر، 

فلم َيَزْل ُمفطًِرا حتى انسلخ الشهر)4(.

ق��ال الحافظ ابن كثي��ر: ال خالف أنه  أقام بقية ش��هر 
رمضان َيقُصر الصالة وُيفطِر)5(.

اخُتِلَف يف مدة إقامة النبي  يف مكة بعد فتحها، وأرجح الروايات: تسعة عشر.  )1(
قال الحافظ يف الفتح )269/3(: واقتضى ذلك أن رواية تس��عة عش��ر أرجح الروايات، 
وبه��ذا أخ��ذ إس��حاق بن راهوي��ه، ويرجحه��ا أيًضا أنه��ا أكثر م��ا وردت ب��ه الروايات 

الصحيحة. 
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4298(.  )2(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1080(.  )3(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4275(.  )4(

انظر: البداية والنهاية )712/4(.  )5(
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L  فتح مكة وأثره على العرب  J
  كان��ت الع��رب تنتظ��ر نهاي��ة الص��راع بين رس��ول اهلل
وقري��ش، فلما فتح رس��ول اهلل  مكة، وانتص��ر على قريش؛ 
دخلوا يف دين اهلل أفواًجا؛ فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن عمرو 
م)3( بإس��المهم  بن َس��ِلَمة)1( الَجْرِمي))2، ق��ال: كانت العرب َتَلوَّ
الَفتَح، فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما 
كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسالمهم، وَبَدَر أبي قومي بإسالمهم، 

ا)4(. فلما قدم قال: جئتكم واهلل من عند النبي  حقًّ

وق��ال ابن إس��حاق: وإنما كانت العرب َتَربَّص)5( باإلس��الم أْمَر هذا 
الحيِّ من قريش، وَأْمَر رس��ول اهلل ؛ وذلك أن قريًش��ا كانوا 
إماَم الناس وهاِدَيهم، وأهَل البيت الحرام، وصريَح)6( ولِد إس��ماعيل بن 
إبراهيم عليه الس��الم، وقادَة العرب، ال ُينكرون ذلك، وكانت قريش هي 
الت��ي نصبت)7( لحرب رس��ول اهلل  وخالف��ه، فلما افُتتِحت 

قال ابن األثير يف جامع األصول )615/2( - قسم التراجم - واإلمام النووي يف تهذيب   )1(
األسماء واللغات )58/2(: َسِلَمَة: بكسر الالم. 

قال الحافظ يف الفتح )338/8(: الَجْرمي: بفتح الجيم وسكون الراء.   )2(
م -بفتح التاء والالم، وتشديد الواو-: أي: تنتظر. انظر: النهاية )238/4(. َتَلوَّ  )3(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4302(.   )4(
التربص: الُمْكث واالنتظار. انظر: النهاية )169/2(.  )5(

الصريح: الخالص من كل شيء. انظر: النهاية )19/3(.  )6(
رَّ والحرب: أظَهَره له. انظر: لسان العرب )156/14(. ناصبه الشَّ  )7(
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َخها)1( اإلس��الم، وعرفت العرُب أنه ال طاقة  مك��ُة، ودانت له قريش، وَدوَّ
لهم بحرب رسول اهلل  وال عداوته؛ فدخلوا يف دين اهلل -كما 

قال - أفواًجا )2(، يضربون إليه من كل وجٍه)3(.

***
L  )4( غزوة ُحَننٍي  J

وقعت غزوة ُحَنيٍن يف شوال سنة ثماٍن من الهجرة)5(.

خها: أذلَّها. انظر: النهاية )129/2(. َدوَّ  )1(
الفوج: الجماعة من الناس. انظر: النهاية )429/3(.  )2(

انظر: سيرة ابن هشام )214/4(.  )3(
قال اإلمام النووي يف تهذيب األسماء واللغات )153/3(: ُحنَيٌن: هو واٍد بين مكة والطائف   )4(

وراء عرفات، بينه وبين مكة بضعة عشر مياًل، وهو مصروف كما نطق به القرآُن العزيز.
ى غزوة أوطاس.  * وُتسمَّ

ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )32/3(: َأْوطاس -هو بفتح الهمزة، 
وإس��كان الواو، وبالطاء والس��ين المهملتين-: هو واٍد يف بالد هوازن، وبه كانت غزوة 

النبي  هوازَن يوَم ُحنَيٍن.
* وق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )362/8(: والراج��ح أن وادي أوطاس غي��ر وادي ُحنَين، 
��ح ذل��ك ما ذك��ر ابن إس��حاق أن الوقعة كان��ت يف وادي ُحني��ن، وأن هوازن لما  وُيوضِّ
انهزم��وا ص��ارت طائفة منهم إل��ى الطائف، وطائفة إل��ى بجيلة، وطائف��ة إلى أوطاس؛ 
مهم أبو عامر األش��عري  إلى َمن مضى  فأرس��ل النبي  عس��كًرا ُمَقدَّ

إلى أوطاس، ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف.
ى غزوة هوازن. * وُتسمَّ

قال ابن سعد يف طبقاته )324/2(: ثم غزوة النبي  إلى ُحنين، وهي غزوة هوازن.
وق��ال اإلمام اب��ن القيم يف زاد المع��اد )575/3(: فصل يف غزوة ُحنين، وُتس��مى غزوة 
أوطاس، وهما موضعان بين مكة والطائف، فُس��ميت الغزوة باس��م مكانها، وُتس��مى: 

. غزوة هوازن؛ ألنهم الذين أتوا لقتال رسول اهلل
انظر: سيرة ابن هشام )87/4( - الطبقات الكبرى البن سعد )324/2(.   )5(
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  ق��ال الحافظ يف الفتح: ق��ال أهل المغازي: خرج النبي
إلى ُحنَين لِس��تٍّ خلت من شوال، وقيل لليلتين َبِقَيتا من رمضان، وجمع 
بعضهم بأنه بدأ بالخروج يف أواخر رمضان، وس��ار سادس شوال، وكان 

وصوله إليها يف عاشره)1(.

وق��ال اإلمام اب��ن القيم: افتتح اهلل س��بحانه غزو الع��رب بغزوة بدر، 
هم،  فَتهم وكس��رت ِم��ن َحدِّ وخت��م غزوهم بَغ��زاة ُحنَي��ن، فاألولى: َخوَّ
والثانية: استفرغت ُقواهم واستنفدت سهاَمهم وأذلَّت جمَعهم، حتى لم 

ا من الدخول يف دين اهلل)2(. يجدوا ُبدًّ

***
L  سبب الغزوة  J

لم��ا س��معت ه��وازُن برس��ول اهلل  وم��ا فت��ح اهلل عليه 
م��ن مكة، جمعه��ا مالك ب��ن عوف النص��ري، فاجتم��ع إليه مع ه��واِزَن 
ثقي��ٌف ُكلُّها، واجتمعت َنْصر وُجَش��م كلها، وس��عد بن بك��ر، وناٌس من 
ة)3( ش��يخ كبير ليس فيه ش��يء  مَّ بن��ي هالل، ويف بني ُجَش��م ُدَريد بن الصِّ

انظر: فتح الباري )343/8(.  )1(
انظر: زاد المعاد )594/3(.   )2(

ة: الش��اعر  مَّ ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )451/1(: ُدَريد بن الصِّ  )3(
ة: بكسر الصاد وتشديد الميم: من الشعراء  مَّ الكافر -هو بضم الدال، وفتح الراء- والصِّ

المذكورين، ُقتَِل يوم ُحنَين كافًرا. 
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ًب��ا، وجماُع  ��ُن)1( برأي��ه، ومعرفت��ه بالح��رب، وكان ش��يًخا ُمَجرِّ إال التيمُّ
أم��ر الن��اس إل��ى مالك ب��ن ع��وف النص��ري، وعزموا عل��ى قت��ال النبي 
��ير إل��ى رس��ول اهلل  ح��طَّ  ، فلم��ا أجم��ع السَّ
 مع الن��اس أموالهم ونس��اءهم وأبناءهم، فلما نزل بأوط��اس اجتمع إليه 

الناس )2(.

***
L  )3( عبد اهلل بن أبي َحْدَرد  َبْعُث النيب  J

لما س��مع رس��ول اهلل  بهم، بعث إليهم عبد اهلل بن أبي 
َحْدَرد  ليأتيه بخبرهم؛ فقد روى الحاكم يف المس��تدرك والبيهقي 
يف دالئل النبوة بس��ند حس��ن ع��ن جابر بن عب��د اهلل ، قال: جمع 
مال��ك بن ع��وف النَّص��ري من بن��ي َنْصر وُجَش��م، ومن س��عد بني بكر، 
وأوزاًع��ا )4( م��ن بن��ي هالل، وناًس��ا من بن��ي عمرو بن عاص��م بن عوف 
ب��ن عامر، وَأوَعَب��ت )5( معهم ثقيٌف األحالَف، وبنو مالك، ثم س��ار بهم 

ن -بتشديد الميم- أي: االبتداء يف أخذ رأيه. انظر: لسان العرب )457/15(. التيمُّ  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )87/4(.  )2(

قال ابن األثير يف جامع األصول )569/2( - قسم التراجم -: هو أبو محمد عبد اهلل بن   )3(
أبي َحْدَرد ، أول مش��اهده الُحديبية، ثم خيبر، وما بعدها، وَحْدَرد: بفتح الحاء 

المهملة، وسكون الدال األولى المهملة، وفتح الراء. 
أوزاع من الناس: أي: فَِرق وجماعات. انظر: لسان العرب )287/15(.   )4(

أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. انظر: لسان العرب )340/15(.  )5(
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إلى رس��ول اهلل  وس��ار مع األم��وال والنس��اء واألبناء، فلما 
سمع بهم رس��ول اهلل  بعث عبد اهلل بن أبي َحْدَرد األسلمي 
، فقال: »اذهب فادخل بالقوم حتى َتعَلَم لنا ِمن ِعْلِمهم«، فدخل، 

فمكث فيهم يوًما أو يومين، ثم أقبل فأخبره الخبر)1(.

***
L  إىل ُحَنني  خروج النيب  J

خرج رسول اهلل  من مكة المكرمة -وذلك بعدما فرغ 
ًها  دت أمورها، وأس��لم عامة أهلها، وأطلقهم- متوجِّ من فتحها، وتمهَّ
لقت��ال ه��وازن ومن معه��م، وس��ار رس��ول اهلل  إليهم يف 
العش��رة آالف الذين كانوا معه يف الفتح، وألفين من الطَُّلقاء)2( من أهل 
مكة -وأكثرهم حديثو عهد باإلسالم، لم يتمكن اإلسالم من قلوبهم-، 
وشهدها معه بعض سادة مكة؛ كصفوان بن أمية، وكان ما زال ُمشرًِكا، 
وُس��َهيل بن عمرو، وغيره��م؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما عن 
أنس بن مالك ، قال: لما كان يوم ُحنَين أقبلت هوازن وَغَطفان 
بذراريِّه��م وَنَعِمه��م)3(، وم��ع النبي  يومئذ عش��رة آالف، 

أخرج��ه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحدي��ث )4417( - والبيهق��ي يف دالئل النبوة   )1(
)121/5( - وذكره ابن إسحاق يف السيرة )89/4( بدون إسناد.

الطُّلق��اء -بضم الط��اء، وفتح الالم- هم الذين َخلَّى عنهم رس��ول اهلل  يوم   )2(
هم. انظر: النهاية )123/3(.  فتح مكة، وأطلقهم فلم يسَترِقَّ

النََّعم: اإلبل والشاء. انظر: لسان العرب )212/14(.   )3(
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ومعه الطلقاء)1(.

وكان رس��ول اهلل  يخشى أن يغتر المس��لمون بعددهم 
وَيعَجب��وا بكثرته��م، وقد وق��ع ذلك بالفع��ل بنص القرآن، فق��ال تعالى: 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں 
ھ ھ ھ ھ ے(.

ف��أراد رس��ول اهلل  أن ُيبيِّ��ن لهم أن ذل��ك ال ُيغني عنهم 
من اهلل ش��يًئا بضرب مثل وقع لنبي من األنبياء مع قومه؛ فقد روى اإلمام 
أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح ع��ن ُصهيب ، قال: كان رس��ول 
ك ش��فتيه أيام ُحنَين بش��يء)2( لم يك��ن يفَعُله قبل  اهلل  ُيَح��رِّ
ذل��ك)3(، فقال النبي : »إن نبيًّا كان فيمن كان قبلكم أعجبته 
ُته، فقال: لن يروَم)4( هؤالء شيٌء! فأوحى اهلل إليه أْن َخيِّْرهم بين إحدى  أمَّ
ا من غيرهم فيس��تبيَحهم، أو الجوع، أو  َط عليهم عدوًّ ثالث: إما أن ُأس��لِّ
الموت، فقالوا: أما القتل أو الجوع فال طاقة لنا به، ولكن الموت، فمات 
يف ثالٍث س��بعون ألًفا!«، قال: فقال رس��ول اهلل : »فأنا أقول 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4337( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1059( )135(. 

قال السندي يف شرحه للمسند )232/11(: أي: يقوله ُخفيًة.   )2(
زاد اإلمام أحمد يف مسنده يف رواية أخرى: فقال رسول اهلل : »َفطِنُْتم لي؟«،   )3(

فقال قائل: نعم.
لن يروم: لن َيطُلب. انظر: لسان العرب )377/5(.  )4(
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ُهمَّ بك ُأحاِول)1(، وبك أصول)2(، وبك ُأقاتُِل«)3(. اآلن: اللَّ

***
L  شجرُة ذاِت أنواٍط  J

م��رَّ رس��ول اهلل  وه��و يف طريق��ه إل��ى ُحني��ن بش��جرة 
للمشركين، ُيقال لها: ذاُت أنواط؛ فقد روى اإلمام أحمد والترمذي بسند 
صحيح عن أبي واقد الليثي ، قال: إنهم خرجوا عن مكة مع رسول 
ار ِسْدَرة يعُكفون عندها،  اهلل  إلى ُحنَين)4(، قال: وكان للُكفَّ
وُيعلِّقون بها أس��لحتهم، ُيق��ال لها: ذات أنواط، فمررنا بس��درٍة خضراء 
عظيمة)5(، فقلنا: يا رس��ول اهلل، اجَعْل لنا ذاَت أنواط)6(، فقال رس��ول اهلل 

: »قلت��م والذي نفس��ي بيده كما قال قوم موس��ى: )ٺ 
لترَكُب��نَّ  ��َنن،  السُّ إنه��ا   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(، 

أحاول: أي: أتحرك. انظر: النهاية )444/1(.  )1(
أصول: أي: أسطو وَأقهر. انظر: النهاية )57/3(.  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18933(.  )3(
زاد ابن أبي عاصم: ونحن حديثو عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح.  )4(

فت كلمة: ُحنَين يف بعض نسخ جامع اإلمام الترمذي - ومسند أبي يعلى  * قلت: َتصحَّ
- رقم الحديث )1441( إلى: خيبر، وهو خطأ، والصواب: ُحنَين. 

هذا دليل على أنهم قالوا ذلك عندما مروا بش��جرة عظيمة أخرى، وليس��ت شجرة ذات   )5(
أنواط. 

ذات أنواط: هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين َينُوطون بها سالَحهم، أي: ُيعلقونه   )6(
بها، ويعُكفون حولها. انظر: النهاية )113/5(.
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َسَنَن)1( َمن كان قبلكم ُسنًة ُسنًة«)2(.

***
L  تأتيه باألخبار  عيون )3( النيب  J

أطنب)4( رس��وُل اهلل  الس��ير، وبينما ه��و يف الطريق جاءه 
أحد عيونه بأخبار هوازن؛ فقد روى أبو داود يف ُسننه والحاكم يف المستدرك 
بسند صحيح عن سهل بن الحنظلية ، قال: إنهم ساروا مع رسول اهلل 
يَر حتى كان عشيَّة، فحضرت الصالة   يوم ُحنين، فأطنبوا السَّ
عند رس��ول اهلل ، فجاء رجل فارس، فقال: يا رس��ول اهلل، إين 
انطلقُت بين أيديكم حتى طلعُت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على َبكرِة 
آبائهم)5( بُظُعنهم)6( وَنَعمهم وش��ائِهم، اجتمعوا إلى ُحنين، فتبس��م رسول 
اهلل  وقال: »تلك غنيمُة المس��لمين غًدا إن شاء اهلل!«، ثم قال 

نَن -بفتح السين والنون-:  قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )179/16(: السَّ  )1(
وهو الطريق.

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )21897( - والترمذي يف جامعه - رقم   )2(
الحديث )2321( - وأبو يعلى يف مسنده - رقم الحديث )1441( - وابن أبي عاصم 

يف كتابه السنة - رقم الحديث )76( - وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
العيون: الجواسيس. انظر: النهاية )299/3(.   )3(

أطنب يف السير: إذا أبعد. انظر: لسان العرب )206/8(.   )4(
يف رواية الحاكم: أبيهم.  )5(

ق��ال ابن األثي��ر يف جامع األص��ول )383/8(: ُيقال: ج��اء القوم على َبك��رة أبيهم: إذا 
جاؤوا بَأْسرِهم ولم يتَخلَّْف منهم أحد.

الظُُّعن -بضم الظاء-: النساء، واحدتها، ظعينة. انظر: النهاية )143/3(.   )6(



تأليف / موسى بن راشد العازمي667

املختصر يف السرية النبوية

رس��ول اهلل : »َمن يحُرُس��نا الليلة؟« فقال أنس ب��ن أبي َمرَثد 
الَغنَوي : أنا يا رس��ول اهلل، قال: »فاركب«، فركب فرًسا له، فجاء 
إلى رسول اهلل ، فقال له رسول اهلل : »استقبِْل هذا 
)2( من ِقَبِلَك الليلَة«، فلما أصبحنا  نَّ ْعَب)1( حتى تكون يف أعاله، وال ُنَغرَّ الشِّ
ه فركع ركعتين، ث��م قال: »هل  خرج رس��ول اهلل  إلى ُمَص��الَّ
ب بالصالة)3(،  أحسس��ُتم فارَسكم؟« قالوا: يا رس��ول اهلل ما أحَسْسناه، َفُثوِّ
ْعب)4( حتى إذا  فجعل رس��ول اهلل  ُيصلي وهو يلتفت إلى الشِّ
قضى صالته وَسلَّم، قال: »أبِشروا فقد جاءكم فارُسكم«، فجعلنا ننظر إلى 
ْعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول اهلل َفَسلَّم،  ِخالل الشجر يف الشِّ
��ْعب حيث أمرين رس��ول اهلل  فقال: إين انطلقُت حتى كنُت يف أعلى هذا الشِّ
��عبين كليهما، فنظ��رُت فلم أَر  ، فلم��ا أصبح��ُت اطَّلعُت الشِّ
 أح��ًدا، فق��ال له رس��ول اهلل : »هل نزل��َت الليل��َة؟« قال: ال، 

ْعب -بكسر الشين-: ما انفرج بين جبلين. انظر: لسان العرب )128/7(. الشِّ  )1(
ة: الغفلة. انظر: لسان العرب )45/10(. الِغرَّ  )2(

أي: ال يأتينا العدو من ِقَبِلك على غفلٍة. 
التثويب بالصالة: هو إقامة الصالة. انظر: النهاية )220/1(.   )3(

ق��ال اإلمام ابن القي��م يف زاد المع��اد )289/1(: فهذا االلتفات من االش��تغال بالجهاد   )4(
يف الص��الة، وه��و يدخ��ل يف تداخل العبادات؛ كص��الة الخوف، وقري��ب منه قول عمر 
��ُز جيش��ي وأنا يف الص��الة، فهذا جمع بين الجه��اد والصالة، ونظيره  : إين ألُجهِّ
التفك��ر يف معاين القرآن واس��تخراج كن��وز العلم منه يف الصالة، فه��ذا جمع بين الصالة 

والعلم، فهذا لون، والتفات الغافلين الالهين وأفكارهم لون آخر، وباهلل التوفيق. 
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إال مصلًيا أو قاضًيا حاجة، فقال له رسول اهلل : »قد َأْوَجْبَت)1(، 
فال عليك أن ال تعَمَل بعدها«)2(.

***
L  تعبئة مالك بن عوف جيَشه  J

أ مالك بن عوف النَّصري جيش��ه أحسَن تعبئٍة، ووضع الكمائن يف  َعبَّ
ُمنَحَدِر وادي ُحَنين؛ فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك 
 قال: افتتحنا مكة، ثم إنا غزونا ُحنَينًا، فجاء المش��ركون بأحسن 
ت النس��اء من  ت المقاتِلة، ثم ُصفَّ ت الخيل، ثم ُصفَّ صفوف رأيُت، َفُصفَّ

ت النََّعم)3(. ت الَغنَم، ثم ُصفَّ وراء ذلك، ثم ُصفَّ

 ، وروى اإلمام أحمد يف مسنده بسند حسن عن جابر بن عبد اهلل 
قال: كان القوم َكَمنوا لنا يف ِش��عابه)4( ويف أحنائِه)5( ومضايِقه، قد أجمعوا 

وا)6(. وتهيؤوا وأعدُّ

قال ابن األثير يف جامع األصول )384/8(: ُيقال: أوجب فالن: إذا فعل فعالً وجبت له   )1(
به الجنة أو النار، والمراد به هاهنا: الجنة. 

أخرج��ه أبو داود يف ُس��ننه - رقم الحدي��ث )2501( - والحاكم يف المس��تدرك - رقم   )2(
الحديث )2464(. 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1059( )136(.  )3(
يعني: ِشعاب وادي ُحنَين.  )4(

أحناء الوادي: ُمنَعطفه. انظر: النهاية )437/1(.  )5(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )15027(.  )6(
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L  نزول املسلمني وادي ُحنني وانهزامهم  J
َعبَّأ رسول اهلل  جيشه أحسن تعبئة، ولم يتوقع المسلمون 
كمائ��ن هوازن يف أحناء الوادي، فلما نزل��وا لوادي ُحنين -وكان منحَدًرا 
ت عليهم؛ فقد روى اإلمام  ش��ديًدا- وإذا بهم ُيفاجئون بالكتائب قد َش��دَّ
أحمد يف مس��نده بس��ند حس��ن عن جابر ب��ن عبد اهلل ، ق��ال: لما 
استقبلنا وادي ُحنين، انحدرنا يف واٍد من أودية تهاِمَة أجَوَف)1( َحُطوٍط)2(، 
إنما ننحدر منه انحداًرا، قال: ويف َعماية الصبح)3(، وقد كان القوم كَمنوا 
وا، فواهلل  لن��ا يف ِش��عابه ويف أحنائه ومضايِقه، ق��د أجمعوا وتهي��ؤوا وأعدُّ
َة رجٍل واحد،  ت علينا َش��دَّ ما راعنا ونحن ُمنَحطُّون إال الكتائُب قد َش��دَّ

وانهزم الناس راجعين، فاستمروا ال يلوي أحد منهم على أحد)4(.

 : ويف رواي��ة ابن حبان يف صحيحه بس��ند حس��ن، ق��ال جابر
ف��واهلل إن الن��اس لُيتابِعون ال يعلمون بش��يء إذ َفِجَئه��م الكتائب من كل 

ناحية، فلم ينتظر الناس أن انهزموا راجعين)5(.

أجوف: أي: واسع. انظر: لسان العرب )422/2(.  )1(
عبة االنحدار. انظر: لسان العرب )225/3(. َحُطوط -بفتح الحاء-: اأَلَكَمة الصَّ  )2(

واألََكَمة: المكان المرتفع. انظر: لسان العرب )173/1(.
َعماية الصبح: بقيَّة ظلمة الليل. انظر: النهاية )276/3(.  )3(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )15027(.  )4(
أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )4774(.  )5(
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ويف الصحيحي��ن م��ن حديث البراء بن ع��ازب ، قال: فَلُقوا 
قوًما رماة ال يكاد يس��قط لهم َسْهم؛ جمَع هواِزَن، وبني َنْصر، فرشقوهم 

رشًقا ما يكادون ُيخطِئون)1(.

***
L   ثبات النيب  J

ثب��ت رس��ول اهلل  ثباًت��ا عظيًم��ا يف وجه ه��وازن، ومعه 
عدد قليل من أصحابه؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده بسند حسن عن 
جاب��ر بن عب��د اهلل ، قال: وانحاز رس��ول اهلل  ذات 
، أنا رسول اهلل، أنا محمد بن  وا إليَّ اليمين، ثم قال: »إليَّ أيها الناس، َهُلمُّ
عبداهلل«، قال: فال ش��يء، احتَمَلت اإلبُل بعُضه��ا بعًضا، فانطلق الناس، 
إال أن مع رس��ول اهلل  رهًطا من المهاجرين واألنصار وأهل 
بيته، غيَر كثير، ثبت معه  أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي 
ب��ن أبي طالب، والعباس بن عب��د المطلب، وابنه الفضل بن عباس، وأبو 
س��فيان ب��ن الحارث، وربيعة بن الح��ارث، وأيمن بن ُعبي��د، وهو ابن أم 

أيمن، وأسامة بن زيد)2(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2930( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1776( )78(.

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )15027(.  )2(
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وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيح��ه ع��ن العب��اس ب��ن عب��د المطلب 
، قال: ش��هدُت مع رس��ول اهلل  يوم ُحنين، فلزمُت 
 ، أنا وأبو س��فيان ب��ن الحارث بن عبد المطلب رس��وَل اهلل
فل��م ُنفارْقه، ورس��ول اهلل  عل��ى َبغلة له بيض��اء، أهداها له 
فروة بن ُنفاثة الُجذامي، فلما التقى المس��لمون والكفار، ولَّى المسلمون 
ار،  ُمدبِري��ن، فَطِف��ق)1( رس��ول اهلل  يرُكض بغَلَته ِقَب��َل الكفَّ
ه��ا إرادة أن ال  وأن��ا آِخ��ٌذ بلج��ام)2( بغل��ة رس��ول اهلل ، َأُكفُّ
ُتس��رِع، وأبو س��فيان آخذ بركاب رس��ول اهلل ، فقال رسول 
��ُمرة«)3(، فقال العباس  ��اس، ن��اِد أصحاَب السَّ اهلل : »أْي َعبَّ
��ُمرة؟  -وكان رج��اًل َصيًِّت��ا)4( - فقلت بأعل��ى صوتي: أين أصحاُب السَّ
قال: فواهلل لكأنَّ َعْطَفَتهم حين س��معوا صوتي َعْطفُة البقر على أوالدها، 
اَر. والدع��وُة يف األنصار،  فقال��وا: يا لبَّيك يا لبَّي��ك، قال: فاقتتل��وا والُكفَّ
يقولون: يا معش��ر األنصار، يا معش��ر األنصار، قال: ث��م ُقِصَرت الدعوة 
على بن��ي الحارث بِن الخ��زرج، فقالوا: يا بني الحارث ب��ِن الخزرج، يا 
بني الحارث بِن الخزرج، فنظر رس��ول اهلل  وهو على بغلته 

َطِفق: جعل. انظر: النهاية )118/3(.  )1(
اللِّج��ام: حب��ل أو عص��ا ُتدَخ��ل يف ف��م الداب��ة وُتل��َزق إل��ى قف��اه. انظر: لس��ان العرب   )2(

.)242/12(
��ُمرة: هي الش��جرة الت��ي كانت عندها بيع��ة الرضوان ع��ام الُحَديبَية. انظ��ر: النهاية  السَّ  )3(

.)359/2(
َصيًِّتا: شديَد الصوِت عالَِيه. انظر: النهاية )60/3(.   )4(
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كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رس��ول اهلل : »هذا حيَن 
َحِم��َي الوطيس«، ثم أخذ رس��ول اهلل  حصي��ات فرمى بهنَّ 
ار، ثم ق��ال: »انهزموا وربِّ محمد«، ق��ال: فذهبُت أنظر فإذا  وج��وه الُكفَّ
القتال على هيئته فيما أرى، فواهلل ما هو إال أن رماهم بَحَصياته، فما زلُت 

هم َكِلياًل، وأْمَرهم ُمدبًِرا)1(. أرى َحدَّ

ويف صحيح مس��لم عن س��لمة بن األكوع ، قال: فلما َغُشوا 
رس��ول اهلل  ن��زل عن البغل��ة، ثم قبض قبضًة م��ن تراب من 
األرض، ثم استقبل به وجوههم، فقال: »شاهت الوجوه!«، فما َخَلَق اهلل 
منهم إنس��اًنا إال َمألَ عينيه ُتراًبا بتل��ك القبضة، فولَّوا مدبرين، فهزمهم اهلل 

.)2(


 ، وروى أبو داود يف ُس��ننه بسند صحيح عن البراء بن عازب
ق��ال: لما لقي النبي  المش��ركين يوم ُحنين فانكش��فوا، نزل 

ل)3(. عن بغلته فترجَّ

وروى الشيخان يف صحيحيهما -واللفظ لمسلم- عن أبي إسحاق، 
قال: جاء رجل إلى البراء، فقال: أكنُتم ولَّيتم يوم ُحنين يا أبا ُعمارة؟

فق��ال : أش��هد عل��ى نب��ي اهلل  ما َولَّ��ى، ولكنه 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1775( )76(.  )1(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1777(.  )2(

أخرجه أبو داود يف ُسننه - رقم الحديث )2658(.  )3(
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ٌر )2( إلى هذا الحيِّ من هوازن، وهم قوم  اُء)1( من الناس، وُحسَّ انطلق َأِخفَّ
رماة، فرموهم برِْش��ٍق)3( من َنْبٍل، كأنها ِرْجٌل)4( من َجراٍد، فانكش��فوا)5(، 
فأقبل القوم إلى رس��ول اهلل ، وأبو س��فيان بن الحارث يقود 

به بغلته، فنزل، ودعا، واستنصر، وهو يقول: 

ْل َنْصَرك« ِلْب اللهم َنزِّ »أنا النبيُّ ال َكِذْب أنا ابُن عبِد الُمطَّ

قال البراء ، كنا واهلل إذا اْحَمرَّ البأُس)6( نتَِّقي به، وإنَّ الشجاع 
منا للذي ُيحاِذي به)7(!

***

اء: جمع خفيف، وهم الُمس��رِعون  ق��ال ابن األثير يف جامع األصول )396/8(: األِخفَّ  )1(
قهم. من الناس الذين ليس لهم ما ُيَعوِّ

ر: جمع حاسر، وهو الذي ال درع عليه وال ِمْغَفر. انظر: النهاية )369/1(. الُحسَّ  )2(
قال ابن األثير يف جامع األصول )396/8(: َرَشَق َيرُشق َرْشًقا -بفتح الراء-: إذا رمى،   )3(
مي، وهو الم��راد يف الحديث: ُيق��ال: إذا رمى القوم  وبكس��ر الراء، وهو االس��م م��ن الرَّ

بَأْسرِهم يف جهة واحدة: َرَمينا ِرْشًقا.
ْجل من الجراد: القطعة الكبيرة منه. قال ابن األثير يف جامع األصول )397/8(: الرِّ  )4(

قال ابن األثير يف جامع األصول )397/8(: انكشفوا: أي: انهزموا.  )5(
ق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )102/12(: كناية عن ش��دة الحرب،   )6(
واس��ُتعير ذلك لحم��رة الدماء الحاصلة فيها يف العادة، أو الس��تعار الحرب واش��تعالها 

كاحمرار الَجْمر. 
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1776( )79(.  )7(
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L  نزول املالئكة  J
��د اهلل رس��وله  والمؤمنين بنزول مالئكت��ه، فهزموا  وأيَّ

هوازن، فقال اهلل تعالى: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ٱ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( )8(.

قال اإلمام ابن جري��ر الطبري: يخبرهم  أن النصر بيده وِمن 
عنده، وأنه ليس بكثرة العدد وشدة البطش، وأنه ينصر القليل على الكثير 

إذا شاء، ويخلِّي الكثير والقليل، فَيهِزُم الكثيَر)9(.

وروى اإلم��ام أحمد يف مس��نده بس��ند حس��ن ع��ن جابر ب��ن عبد اهلل 
، ق��ال: واجتل��د الن��اس، ف��واهلل م��ا رَجَع��ت راجع��ُة الناس من 
.)11(

 هزيمتهم)10( حتى وجدوا األسرى ُمكتَّفين عند رسول اهلل

وروى اإلم��ام أحم��د يف مس��نده بس��ند صحي��ح عن أنس ب��ن مالك 
، ق��ال: فلم��ا رأى ذلك نب��يُّ اهلل  ن��زل، فهزمهم اهللُ 

سورة التوبة - اآليات )27-25(.  )8(
انظر: تفسير الطبري )340/6(.  )9(

يعني: الذين فروا من المسلمين يف بداية المعركة.   )10(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )15027(.   )11(
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َفَولَّ��وا، فق��ام نب��ي اهلل  حي��ن رأى الفتح، فجع��ل ُيجاُء بهم 
ُأسارى رجاًل رجال)1(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده وأبو داود يف س��ننه بس��ند صحيح عن 
أنس بن مالك ، قال: فهزم اهلل المش��ركين، ولم ُيضَرْب بس��يف، 
ولم ُيطَعن برمٍح، فقال رسول اهلل  يومئذ: »َمن َقَتَل كافًرا)2(، 

فله َسَلُبُه)3(«، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجاًل، وأخذ أسالَبهم)4(.

قال اإلمام البغوي: ويف الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشرًكا 
س، َقلَّ  َلب ال ُيخمَّ يف القتال يستِحقُّ َسَلَبه من بين سائر الغانمين، وأن السَّ

ذلك أم َكُثر)5(.
***

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )12529(.   )1(
يف رواي��ة أخ��رى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3142( )4321( - ومس��لم يف   )2(

صحيحه - رقم الحديث )1751( )41( من حديث أبي قتادة : قتياًل.
��َلب -بالتحري��ك-: هو ما يأخذه أح��د الِقْرَنين يف الحرب من ِقْرن��ه مما يكون عليه  السَّ  )3(

ومعه من سالح وثياب ودابة وغيرها. انظر: النهاية )348/2(.
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )12131( )12236( - وأبو داود يف   )4(

ُسننه - رقم الحديث )2718(. 
قال ابن سيد الناس يف عيون األثر )407/1(: المشهور أن قول النبي : »َمن 
قتل قتياًل فله َس��َلُبُه«، إنما كان يوم ُحنين، وأما قوله ذلك يوم بدر وُأُحد فأكثُر ما ُيوجد 

من رواية َمن ال يحتجُّ به.
انظر: شرح السنة )107/11(.  )5(
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L  جع غنائم ُحَنني  J
ترَك��ت هوازن النس��اَء والصبي��ان واإلبل والغنم يف ُحني��ن، وهرب َمن 
نج��ا منهم إل��ى وادي أوطاس، وبعضهم وصل إل��ى الطائف، ووقعت هذه 
الغنائم العظيمة للمسلمين، كما قال رسول اهلل : »تلك غنيمة 
المسلمين غًدا إن شاء اهلل«، فأمر رسول اهلل  بالغنائم، فُجِمَعت 

من اإلبل والغنم والرقيق، وأمر أن تساق إلى الِجْعَرانة، فُتحَبس هناك.

قال ابن إس��حاق: ثم ُجمعت إلى رسول اهلل  سبايا ُحنين 
وأمواله��ا، وكان على المغانم مس��عود بن عم��رو الِغفاري ، وأمر 

رسول اهلل  بالسبايا واألموال إلى الِجْعَرانة، فُحبَِست بها)1(.

***
L  احنياز هوازن إىل وادي أوطاس  J

انح��ازت طوائف من ه��وازن -وذلك بعد انهزامه��م يف ُحنين- إلى 
وادي أوطاس، فبعث إليهم رسول اهلل  أبا عامر)2( األشعري 
 يف سرية، ومعه ابن أخيه أبو موسى األشعري؛ فقد روى 
الشيخان يف صحيحيهما عن أبي موسى األشعري ، قال: لما فرغ 

انظر: سيرة ابن هشام )110/4(.  )1(
قال الحافظ يف الفتح )362/8(: هو عبيد بن س��ليم بن حضار األشعري، وهو عم أبي   )2(

موسى، وقال ابن إسحاق يف السيرة )105/4(: هو ابن عمه، واألول أشهر.
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النب��ي  من ُحنين، بع��ث أبا عامر على جي��ٍش إلى أوطاس، 
ة، فُقتَِل ُدري��د، وهزم اهلل أصحابه، ق��ال: وبعثني)1(  مَّ فلق��ي ُدَريد ب��ن الصِّ
مع أبي عامر، َفُرمي أبو عامر يف ركبته، رماه رجٌل من بني ُجَش��م بس��هم، 
فأثبته يف ركبته، فانتهيُت إليه، فقلُت: يا عمِّ َمن رماك؟ فأشار أبو عامر إلى 
أبي موس��ى، فق��ال: إنَّ ذاك قاتلي، تراه ذلك الذي رماين، قال أبو موس��ى 
: فقص��دُت ل��ه فاعتمدت��ه فلحقت��ه، فلم��ا رآين ولَّى عن��ي ذاهًبا، 
 ، فاتَبْعُته وجعلت أقول له: أال تس��تحي؟ ألس��َت عربيًّا؟ أال َتثُبُت؟ فَكفَّ
فالتقي��ُت أنا وهو، فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالس��يف فقتلته، ثم 
رجع��ُت إلى أبي عامر، فقلت: إن اهلل ق��د َقَتَل صاحبك، فقال: فانِزْع هذا 
الس��هم، فنزعته فنزا)2( منه الماء، فقال: يا ابن أخي انَطِلْق إلى رس��ول اهلل 
 فأْقرِْئ��ه مني الس��الم، وقل له: يقول لك أبو عامر: اس��تغِفْر 
لي. قال: واس��تعملني أبو عامر على الناس، ومكث يس��يًرا، ثم إنه مات، 
فلما رجعُت إلى النبي  دخلُت عليه، وهو يف بيٍت على سرير 
  ُمْرَم��ٍل)3( وعليه فِراٌش، وق��د َأثَّر ِرمال الس��رير بظهر النبي

. يعني: النبي  )1(
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مسلم )50/16(: فنزا -هو بالنون والزاي- أي:   )2(

ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع. 
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )50/16(: ُمْرَمل: بإس��كان الراء وفتح   )3(

الميم.
مال، وهي حبال الُحُصر التي ُتضفر  وقال الحافظ يف الفتح )363/8(: أي: معمول بالرِّ

ة. بها األَِسرَّ
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وجنبي��ه، فأخبرت��ه بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له: قال: ُقْل له يس��تغفر 
ل��ي، فدع��ا النبي  بم��اٍء فتوضأ من��ه، ثم رفع يدي��ه، ثم قال: 
»الله��م اغِف��ْر لُعَبيٍد أبي عامٍر«، حتى رأيُت بي��اض إْبَطيه، ثم قال: »اللهم 
اجعل��ه يوم القيامة ف��وق كثير ِمن َخْلِقك، أو من الن��اس«، فقلت: ولي يا 
رس��ول اهلل فاس��تغِفْر، فقال النبي : »اللهم اغفر لعبد اهلل بن 

قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة ُمدخاًل كريًما«)1(.

وروى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أبي سعيد الخدري ، قال: 
إن رسول اهلل  يوم ُحنين بعث جيًشا إلى أوطاس، فلُقوا عدًوا، 
فقاتلوه��م فظهروا عليهم، وأصابوا لهم س��بايا، فكأن ناًس��ا من أصحاب 
جوا من ِغْش��يانهن)2( من أجل أزواِجهن من  رسول اهلل  تحرَّ

المشركين، فأنزل اهلل  يف ذلك: ) ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ُتهن)4(. پ()3(، أي: فهنَّ لكم حالل إذا انَقَضت ِعدَّ

***
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4323( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(

الحديث )2498(.
ِغْشيانهن: أي: ِجماعهن. انظر: النهاية )331/3(.  )2(

م عليكم األجنبيات المحَصنات  قال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره )256/2(: أي: وُحرِّ  )3(
��بي؛ فإنه يحل  ج��ات،)ٻ پ پ پ(، يعني: إال ما ملكُتموهن بالسَّ وه��نَّ المزوَّ

. لكم َوْطُؤهنَّ إذا استبَرْأتموهنَّ
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1456( )33(.  )4(
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L  غزوة الطائف  J
ق��ال اإلمام البخاري يف صحيحه: باب غزوة الطائف يف ش��وال س��نة 

ثماٍن، قاله موسى بن عقبة)1(.

 قال الحافظ يف الفتح: كذا ذكره)2( يف مغازيه، وهو قول جمهور أهل 
المغازي)3(.

***
L  سبب الغزوة  J

)4( ثقي��ٍف)5( الطائِ��َف، أغلقوا عليهم  قال ابن إس��حاق: لما َق��ِدم َفلُّ
أبواب مدينتها، وصنعوا الصنائع للقتال)6(.

***

انظر: صحيح البخاري )364/8(.   )1(
يعني: موسى بن عقبة.  )2(

انظر: فتح الباري )364/8(.  )3(
الَف��لُّ -بفت��ح الف��اء-: الق��وم المنهزم��ون، وربما قال��وا: ُفلول وفِ��الل. انظ��ر: النهاية   )4(

.)425/3(
وذلك بعد انهزامهم يوم ُحنين.  )5(

انظر: سيرة ابن هشام )130/4(.  )6(
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L  إىل الطائف  مسري النيب  J
س��ار رس��ول اهلل  إل��ى الطائف حي��ن فرغ م��ن ُحنين، 
وفرض عليهم الحصار؛ فقد روى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن أنس بن 
مالك ، قال: ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة )1(.

ولم يأذن اهلل  لرسوله  بفتح الطائف، وذلك 
بع��د محاوالت م��ن الصحاب��ة  لفتحها؛ فقد روى الش��يخان يف 
صحيحيهم��ا ع��ن عبد اهلل بن عم��ر) )2، قال: حاصر رس��ول اهلل 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1059( )136(.   )1(
يف رواية اإلمام مسلم: عبد اهلل بن عمرو.  )2(

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )104/12(: هكذا هو يف نس��خ صحيح 
. مسلم عن عبد اهلل بن عمرو بفتح العين، وهو ابن عمرو بن العاص

وقال اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )4588(: حدثنا سفيان، حدثنا َعمرو، عن 
أب��ي العباس، عن عبد اهلل بن ُعمر -قيل لس��فيان: ابُن َعمرٍو؟ قال: ال، ابن ُعَمر- وذكر 

الحديث.
* ق��ال الس��ندي يف ش��رحه للمس��ند )495/3(: قوله: قيل لس��فيان: اب��ن َعمرو، أي: 
الحدي��ث ع��ن ابن عمرو ب��ن العاص؟ ق��ال: ال، ابن ُعَم��ر، أي: ابن الخط��اب، كما ال 

به الدارقطني وغيره. واهلل تعالى أعلم. يخفى، وهو الذي صوَّ
* وقال الش��يخ أحمد ش��اكر: ومن الَبيِّن الواضح أنهم كلهم لم ينتبهوا إلى رواية اإلمام 
أحم��د هن��ا، وهو من أحَفِظ أصحاب اب��ن عيينة، إن لم يكن أحَفَظه��م، وإثباته بالقبول 
الصري��ح الواضح أن ابن عيينة ُس��ئَِل: ابن َعمرو؟ -يعني ابن الع��اص-، فقال: ال، ابن 
ُعم��ر -يعن��ي ابن الخطاب-، فهذا يرف��ع كل خالف، ويقطع بأن َم��ن روى بفتح العين 
ا، س��واء أكان ممن روى عن سفيان بن عيينة، أم كان ممن بعدهم، أم كان من  أخطأ جدًّ

أصحاب ُنَسخ الصحيحين.
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 أه��ل الطائف، فل��م ينَْل منهم ش��يًئا، فقال: »إن��ا قافلون)1( 
إن ش��اء اهلل«، فق��ال أصحابه: نرجع ولم نفَتتِْحه)2(، فقال لهم رس��ول اهلل 
: »اغ��ُدوا على القتال«، فغدوا علي��ه فأصابهم جراح، فقال 
لهم رسول اهلل : »إنا قافلون غًدا«، فأعجبهم ذلك، فضحك 

.)3(
 رسول اهلل

ق��ال الحاف��ظ يف الفتح: وحاص��ل الخبر أنهم لم��ا أخبرهم بالرجوع 
بغي��ر فت��ح لم يعجبه��م، فلما رأى ذل��ك أمره��م بالقتال، فل��م ُيفَتْح لهم 
فُأصيب��وا بالج��راح؛ ألنهم رموا عليهم م��ن أعلى الس��ور، فكانوا ينالون 
منهم بسهامهم وال تصل السهام إلى َمن على السور، فلما رأوا ذلك تبين 
لهم تصويب الرج��وع، فلما أعاد عليهم القوَل بالرجوِع أعجبهم حينئذ؛ 

ولهذا قال: فضحك)4(.

***
L  الدعاء ألهل الطائف باهلداية  J

فلما أراد رس��ول اهلل  الرجوَع عن الطائف، دعا ألهلها 

َقَفَل: رجع. انظر: النهاية )81/4(.   )1(
يعني: حصن الطائف.  )2(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4325( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(
الحديث )1778(.

انظر: فتح الباري )366/8(.   )4(
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بالهداي��ة؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح ع��ن جابر بن 
عبداهلل ، قال: قال رسول اهلل : »اللهم اْهِد ثقيًفا«)1(.

ويف لف��ظ آخ��ر يف جام��ع الترم��ذي عن جاب��ر ، ق��ال: قالوا: 
ي��ا رس��ول اهلل، أحرَقْتن��ا نباُل ثقي��ف، ف��ادع اهلل عليهم، فقال رس��ول اهلل 

: »اللهم اْهِد ثقيًفا«)2(.

***
L  وتقسيم غنائم ُحنني  رجوع النيب  J

رج��ع رس��ول اهلل  إل��ى الِجْعَران��ة ينتظ��ر ثقيًف��ا؛ لعلهم 
ُيس��ِلمون فُيحرِزون ما ُأصيب منهم من النس��اء والذرية، فلما تأخروا عليه 
  أخ��ذ بقس��مة غنائم ُحنَين بين المس��لمين، فبدأ رس��ول اهلل
بالمؤلَّفة قلوُبهم)3(، وهم س��ادات العرب، يتألف قلوبهم بهذا العطاء إلى 

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14702(.  )1(
أخرجه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )4285( وقال: حديث حسن صحيح   )2(

غريب.
قال الحافظ ابن كثير يف تفسيره )305/4(: وأما المؤلَّفة قلوبهم، فأقسام:   )3(

*    منه��م َمن ُيعطى لُيس��ِلم، كما أعط��ى النبي  صفوان ب��ن أمية من غنائم 
ُحنين، وقد كان شهدها مشرًكا.

*    ومنهم َمن ُيعطى لَيحُسَن إسالمه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم ُحنين أيًضا جماعة من 
صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من اإلبل.

= *    ومنهم َمن ُيعطى لما ُيرجى من إسالم ُنَظرائه.    
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 ،)1(اإلسالم؛ فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن رافع بن َخديج
قال: أعطى رسول اهلل  أبا ُسفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، 

وُعَيينة بن ِحصن، واألقرع بن حابس، كل إنسان منهم مائة من اإلبل)2(.

وروى اإلمام مسلم يف صحيحه واإلمام أحمد والترمذي عن صفوان 
ب��ن أمية ، قال: أعطاين رس��ول اهلل  يوم ُحنين، وإنه 

.)3( ، فما زال ُيعطيني حتى إنه ألحبُّ الَخْلِق إليَّ ألبغض الَخْلق إليَّ

وأعط��ى رس��ول اهلل  حكيم بن ح��زام  مائة من 
 ، اإلبل)4(؛ فقد روى الشيخان يف صحيحيهما عن حكيم بن حزام
قال: س��ألُت رس��ول اهلل  فأعط��اين، ثم س��ألته فأعطاين، ثم 
س��ألته فأعط��اين)5(، ثم قال: »يا حكيم، إن هذا الم��ال َخِضرة ُحلوة، فمن 

*    ومنهم َمن ُيعطى لَيجبي الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر 
من أطراف البالد، ومحلُّ تفصيل هذا يف كتب الفروع، واهلل أعلم.

ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )453/1(: رافع بن َخِديج الصحابي   )1(
، وَخِديج: بفتح الخاء المعجمة، وكس��ر الدال المهملة، األنصاري األوس��ي، 
ه، وأجازه يوم ُأُحد، فشهد ُأُحًدا والخندق  استصغره رسول اهلل  يوم بدر، فردَّ

وأكَثَر المشاهِد. 
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1060( )137(.   )2(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2313( - واإلمام أحمد يف مسنده -   )3(
رقم الحديث )15304( )27638( - والترمذي يف جامعه - رقم الحديث )672(. 

قال ابن إسحاق يف السيرة )145/4(: وأعطى حكيَم بن حزام مائة بعير.   )4(
يف رواية اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )15321( بسند صحيح عن حكيم بن   )5(

حزام ، قال: سألُت رسول اهلل  من المال فألحفُت.
ألحفت: باَلْغُت. انظر: النهاية )204/4(.
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أخذه بسخاوة )1( نفٍس ُبورك له فيه، وَمن أخذه بإشراِف نفٍس )2( لم ُيباَرْك 
��فلى«، قال  له فيه، وكان كالذي يأكل وال يش��بع، واليُد العليا خير من السُّ
حكيم: فقلت: يا رس��ول اهلل، وال��ذي بعثك بالحق ال َأرَزُأ )3( أحًدا بعدك 
ش��يًئا حتى ُأفاِرَق الدنيا، فكان أبو بكر ، يدعو حكيًما إلى العطاء 
فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر  دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيًئا، 
فقال: إين ُأشِهُدكم معشَر المسلمين على حكيم أين َأعرِض عليه حقه من 
هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرَزْأ حكيم أحًدا من الناس بعد رسول اهلل 

َي)4(.  حتى ُتوفِّ

قال الحافظ يف الفتح: وإنما امتنع حكيم من أْخِذ العطاء، مع أنه حقه؛ 
ألنه خش��ي أن يقبل من أحد ش��يًئا فيعتاد عليه، فتتجاوز به نفسه إلى ما ال 

يريده، ففطمها عن ذلك، وترك ما َيرِيبه إلى ما ال َيريبه)5(.

وازدح��م على رس��ول اهلل  ِضعاُف اإليمان من ُمس��ِلمة 
الفتح وغيرهم؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده بسند حسن عن عبداهلل 

يف رواية اإلمام مسلم: "بطِيِب".   )1(
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )112/7(: قال العلماء: إشراف النفس:   )2(

ُضها له وَطَمُعها فيه. ُعها إليه وتَعرُّ تَطلُّ
ق��ال الحاف��ظ يف الفتح )99/4(: ال َأْرَزأ -بفتح الهمزة، وإس��كان ال��راء، وفتح الزاي،   )3(

بعدها همزة- أي: ال َأنُقُص ماَله بالطلب منه. 
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1472( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(

الحديث )1035(.
انظر: فتح الباري )99/4(.  )5(
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��م رس��ول اهلل  غنائ��م ُحنَين  بن مس��عود ، قال: قسَّ
بالِجْعَرانة، فازدحموا عليه، فقال رس��ول اهلل : »إن عبًدا من 
وه، فجعل يمسح الدم عن  بوه وَشجُّ عباد اهلل بعثه اهلل  إلى قومه، فَكذَّ
جبين��ه، ويقول: رب اغفر لقومي؛ فإنهم ال يعلمون«، قال عبد اهلل: فكأين 

ُجَل)1(. أنظر إلى رسول اهلل  يمسح جبهته، يحكي الرَّ

وروى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك ، قال: إن 
رجاًل س��أل النبي  غنًما بين جبلين، فأعطاه إياه، فأتى قوَمه، 

فقال: أْي قوِم، أسِلموا؛ فواهلل إن محمًدا لُيعطي عطاًء ما يخاف الفقر.

قال أنس : إن كان الرجُل لُيسِلُم ما يريد إال الدنيا، فما ُيسِلم 
حتى يكون اإلسالُم أحبَّ إليه من الدنيا وما عليها!)2(.

ق��ال اإلمام الن��ووي: المراد أنه ُيظهر اإلس��الم أواًل للدني��ا ال بقصٍد 
صحيٍح بقلبه، ثم من بركة النبي  ونور اإلسالم لم يلبث إال 
ن من قلبه؛ فيكون حينئذ  قلياًل حتى ينشرح صدُره بحقيقة اإليمان، ويتمكَّ

أحبَّ إليه من الدنيا وما فيها)3(.

***
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )4057(.  )1(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2312( )58(.   )2(
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )59/15(.   )3(
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L   َعْتب األنصار  J
أعطى رسول اهلل  قريًشا وقبائل العرب من غنائم ُحنين، 
ولم ُيْعِط األنصار منها ش��يًئا؛ لِحَكٍم عظيمة بالغة -كما سيأتي- فوجدوا 

يف أنفسهم  من ذلك.

 ، ق��ال الحافظ ابن كثير: وعتب بع��ض األنصار، فبلغه
فخطبه��م وحدهم، وامت��نَّ عليهم بم��ا أكرمهم اهلل من اإليم��ان به، وبما 
أغناهم اهلل به بعد فقرهم، وَألَّف بينهم بعد العداوة التامة؛ َفَرُضوا، وطابت 

أنفسهم  وأرضاهم)1(.

روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند حس��ن عن أبي س��عيد الُخْدري 
، ق��ال: لم��ا أعطى رس��ول اهلل  ما أعط��ى من تلك 
العطايا يف قريش وقبائل العرب، ولم يكن يف األنصار منها شيٌء؛ َوَجَد)2( 
ه��ذا الحي من األنصار يف أنفس��هم، حتى َكُثرت فيه��م القالُة)3( حتى قال 
قائلهم: لقي رس��وُل اهلل  قوَمه! فدخل عليه س��عد بن ُعبادة 
، فقال: يا رس��ول اهلل، إن هذا الحيَّ قد َوَجُدوا عليك يف أنفسهم؛ 
لِما صنعت يف هذا الفيء الذي أصبَت؛ قَسْمَت يف قومك، وأعطيت عطايا 

انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )240(.  )1(
َوَجَد: َحِزن. انظر: لسان العرب )220/15(.   )2(

القاَلُة: كثرة القول. انظر: النهاية )107/4(.  )3(
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عظاًم��ا يف قبائل الع��رب، ولم يُك يف هذا الحي من األنصار ش��يٌء، فقال 
رسول اهلل : »فأين أنت من ذلك يا سعُد؟« قال: يا رسول اهلل، 
ما أنا إال امرٌؤ من قومي، وما أنا؟ فقال رسول اهلل : »فاجمع 
لي قوَمك يف هذه الحظيرة)1(«، فخرج س��عد ، فجمع األنصار يف 
تلك الحظيرة، فلما اجتمعوا أتاه سعد ، فقال: قد اجتمع لك هذا 
الحي من األنصار، فأتاهم رسول اهلل ، فَحِمد اهلل وأثنى عليه 
بالذي هو له أهل، ثم قال: »يا معشر األنصار، ما قالٌة بلغتني عنكم َوِجَدٌة 
اًل فهداكم اهلل؟ وعالًة )2( فأغناكم  وجدتموها يف أنفسكم؟! ألم آتُِكم ُضالَّ
اهلل؟ وأعداًء فألَّف اهلل بين قلوبكم؟« قالوا: بل اهللُ ورس��وله َأَمنُّ وأفضل، 
فقال رسول اهلل : »أال ُتجيبونني يا معشر األنصار؟«، قالوا: 
وبماذا ُنجيبك يا رس��ول اهلل، وهلل ولرسوله المنُّ والفضل؟! فقال رسول 
ْقُت��م: أتْيَتنا  اهلل : »أم��ا واهللِ لو ش��ئتم لُقلت��م َفَلَصَدْقُتم وُصدِّ
قناك، ومخذواًل فنَصْرناك، وطريًدا فآويناك، وعائاًل فآسيناك،  ًبا َفَصدَّ ُمَكذَّ
ْفُت بها  أَوَجْدُتم يف أنفسكم -يا معشر األنصار- يف ُلَعاعٍة )3( من الدنيا، تألَّ
قوًما لُيس��ِلموا، ووَكْلُتكم إلى إسالِمكم؟! أفال ترَضون يا معشر األنصار 
أن يذه��ب الن��اس بالش��اة والبعير، وترِجع��ون برس��ول اهلل يف ِرحالِكم؟ 

الحظيرة: الموضع الذي ُيحاط عليه. انظر: النهاية )389/1(.  )1(
والمراد هاهنا: الخيمة.

العائل: الفقير. انظر: النهاية )298/3(.   )2(
اللُّعاع��ة -بض��م الالم-: نبت ناعم يف أول م��ا َينُبت، يعني: أن الدني��ا كالنبات األخضر   )3(

قليل البقاء. انظر: النهاية )219/4(.
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فوالذي نفس محمد بيده لوال الهجرُة لكنُت اْمَرًأ من األنصار، ولو سلك 
الناس ِش��ْعًبا، وس��َلَكِت األنصاُر ِشْعًبا؛ لسلكُت ِش��ْعب األنصار، اللهم 
ارَحِم األنصار، وأبناء األنص��ار، وأبناء أبناء األنصار«، فبكى القوم حتى 
أْخَضلوا لِحاهم)1(، وقالوا: رضينا برس��ول اهلل ِقْس��ًما وَحظًّا، ثم انصرف 

رسول اهلل  وتفرقوا)2(.

ويف لفظ آخر يف الصحيحين، قال رسول اهلل  لألنصار: 
»إين ُأعط��ي رج��ااًل حديثِي عهد بكف��ر أتَألَُّفهم، أفال ترض��ون أن يذهب 
الناس باألموال، وترجعون إلى رحالكم برسول اهلل؟ فواهلل َلما تنقلبون)3( 

به خيٌر مما ينقلبون به«، فقالوا: بلى يا رسول اهلل قد رضينا)4(.

��يرة بس��ند مرس��ل حس��ن ع��ن محمد بن  وروى ابن إس��حاق يف السِّ
  قال: إن قائاًل قال لرس��ول اهلل ، إبراهي��م بن الحارث التيِميِّ
من أصحابه: يا رسول اهلل، أعطيَت ُعَيينَة بن ِحصن، واألقرَع بن حابِس مئًة 
 : ْمري)5(، فقال رسول اهلل مئة، وتركَت ُجْعيل بن ُسراقة الضَّ

أخضلوا لحاهم: أي َبلُّوها بالدموع. انظر: النهاية )42/2(.  )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )11730(.  )2(

االنقالب: الرجوع. انظر: النهاية )75/4(.   )3(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4331( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(

الحديث )1059(. 
ة  فَّ ق��ال ابن األثير يف ُأس��د الغاب��ة )324/1(: ُجعيل بن ُس��راقة : م��ن أهل الصُّ  )5(
وفقراء المس��لمين، أسلم قديًما، وشهد مع النبي  ُأُحًدا، وُأصيبت عينه يوم 

ُقَريظة، وكان دميًما قبيح الوجه، أثنى عليه النبي  ووكله إلى إيمانه. 
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»أما والذي نفس محمد بيده، لُجْعيُل بُن ُس��راقة خيٌر من ِطالع األرض)1( 
ما،  ه��م ِمثَل ُعيينَة بِن ِحصن واألقرع بن حابس، ولكنِّي تألَّفُتهما لُيس��لِ ُكلِّ

ووكلُت ُجَعْيل بن ُسراقَة إلى إسالِمه«)2(.

***
L  قدوم وفد هوازن مسلمني  J

َق��ِدَم وف��ُد ه��واِزَن على رس��ول اهلل -وه��و بالِجْعَرانة- مس��لمين، 
��م الغنائ��م، وكان رس��ول اهلل  انتظرهم  وذل��ك بعدم��ا قسَّ
بعد عودت��ه من الطائف بضع عش��رة ليلة؛ لعلهم يأتون مس��لمين، فيرد 
عليه��م أبناءه��م ونس��اءهم وأمواله��م؛ فق��د روى اإلم��ام البخاري يف 
صحيح��ه عن مروان بن الحكم والِمْس��َور بن َمْخَرمة، قاال: إن رس��ول 
اهلل  ق��ام حين جاءه وفد هوازن مس��لمين، فس��ألوه أن َيُردَّ 
إليهم أموالهم وَس��ْبَيهم، فقال لهم رس��ول اهلل : »معي َمن 
ا  ت��رون، وأَح��بُّ الحديِث إليَّ أصَدُق��ه، فاختاروا إح��دى الطائفتين: إمَّ
بَي وإما المال، وقد كنُت استأنيُت)3( بكم«، وكان أنَظَرهم رسوُل اهلل  السَّ

طاِلع األرض: أي: ما يملؤها حتى يطُلَع عنها ويسيل. انظر: النهاية )121/3(.   )1(
أخرج��ه ابن إس��حاق يف الس��يرة )149/4( - وأورده الحاف��ظ يف اإلصابة )596/1(   )2(
وقال: هذا مرس��ل حس��ن، لكن له ش��اهد موصول، روى الروياين يف مسنده، وابن عبد 

الحكم يف فتوح مصر، ثم ذكره، وقال: إسناده صحيح.
استأنيُت: أي: انتظرُت. انظر: النهاية )78/1(.  )3(

��بِي؛ لَتحُض��روا فأبطأتم، = ْرُت َقْس��َم السَّ  ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )352/8(: أي: أخَّ
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 بضع عش��رة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبيَّن لهم أن 
ا  رس��ول اهلل  غيُر رادٍّ إليهم إال إحدى الطائفتين، قالوا: فإنَّ
نختار َسْبَينا، فقام رسول اهلل  يف المسلمين، فأثنى على اهلل 
بما هو أهله، ثم قال: »أما بعد، فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين، وإين قد 
رأي��ُت أن أُردَّ إليهم َس��ْبَيهم، فمن أحب منكم أن ُيطيِّ��ب ذلك فليفَعْل، 
ه)1( حت��ى ُنعطيه إياه م��ن أوِل ما  وَم��ن أحب منك��م أن يكون عل��ى َحظِّ
 ُيفيُء اهلل علينا فليفَعْل«، فقال الناس: قد َطيَّبنا ذلك يا رس��ول اهلل، فقال 
ن لم  رس��ول اهلل : »إن��ا ال ندري َمن َأِذَن منك��م يف ذلك ممَّ
يأَذْن؛ فارجعوا حتى َيرفع إلينا ُعَرفاؤكم أْمَركم«، فرجع الناس فكلَّمهم 
ُعرفاؤه��م، ث��م رجعوا إلى رس��ول اهلل  فأخب��روه أنهم قد 

طيَُّبوا وَأِذنوا)2(.

��يرة بسند حسن  وروى اإلمام أحمد يف مس��نده وابن إس��حاق يف السِّ
ع��ن عب��د اهلل بن عمرو ، ق��ال: إن وفد هوازن)3( أتوا رس��ول اهلل 

��ه إلى الطائ��ف فحاصرها، ثم رج��ع عنها إلى  ��بَي بغير ِقس��مة، وتوجَّ =وكان َت��َرك السَّ
َر اَلْقَسم؛  م الغنائم هناك، فجاءه وفد هوازن بعد ذلك؛ فَبيَّن لهم أنه َأخَّ الِجْعرانة، ثم قسَّ

لَِيحُضروا، فأبَطؤوا. 
قال السندي يف شرحه للمسند )214/11(: أي: نصيبه، بأن يأخذ مني ِعَوَض ذلك.   )1(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4318( )8319(.  )2(
قال الس��ندي يف شرحه للمس��ند )432/4(: أي: طائفة من هوازن، وهم الذين حاربوا   )3(
ي��وم ُحنين، ثم هزمهم اهلل تعالى؛ فصارت أموالهم وأوالدهم غنيمة للمس��لمين، فحين 

جاؤوا مسلمين طلبوا ذلك. 
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ا   وه��و بالِجْعَران��ة، وقد أس��لموا، فقالوا: يا رس��ول اهلل، إنَّ
َأْصٌل وعشيرٌة، وقد أصاَبنا من البالء ما لم َيْخَف عليك، فاْمنُْن علينا، َمنَّ 
اهلل عليك)1(، فقال رس��ول اهلل : »أبناؤكم ونس��اؤكم أحبُّ 
إليكم، أم أمواُلكم؟« قالوا: يا رسول اهلل، َخيَّْرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا، 
ا ما كان لي  بل ُتَردُّ علينا نس��اؤنا وأبناؤنا؛ فهو أحبُّ إلين��ا، فقال لهم: »َأمَّ
ولبني عبد المطلب فهو لكم، فإذا صليُت للناس الظهر، فقوموا، فقولوا: 
إنا نستش��فع برسول اهلل  إلى المس��لمين، وبالمسلمين إلى 
رس��ول اهلل  يف أبنائنا ونسائنا، فسُأعطيكم عند ذلك، وأسأل 
لكم«، فلما صلى رس��ول اهلل  بالناس الظهر قاموا، فتكلموا 
ا م��ا كان لي ولبني  بال��ذي أمرهم به، فقال رس��ول اهلل : »َأمَّ
لب فهو لكم«، وقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرس��ول اهلل  عب��د المطَّ
 ، وقالت األنصار: وما كان لنا فهو لرسول اهلل ،
ا  ا أن��ا وبنو تميم فال، وقال ُعيينة بن َحصن: َأمَّ وق��ال األقرُع بن حابس: َأمَّ
ا أنا وبنو ُسليم فال، فقالت  أنا وبنو َفَزارة فال، وقال العباس بن ِمْرداس: َأمَّ
بنو ُس��ليم: ال، ما كان لنا فهو لرس��ول اهلل ، فقال العباس بن 
ا َمن  نْتموين! فقال رسول اهلل : »َأمَّ ِمرداس: يا بني ُسليم، َوهَّ

زاد ابن إس��حاق يف الس��يرة: وقام رجل من هوازن، ثم أحد بني س��عد ب��ن بكر، ُيقال له   )1(
زهير، يكنى أبا ُصَرد، فقال: يا رسول اهلل، إنما يف الحظائر عماُتك وخاالتك وحواِضنُك 

الالتي ُكنَّ َيكُفْلنك!
ضاعة. قلت: يعني بذلك أنهم قوُم حليمَة السعدية أمِّ النبي  من الرَّ



692 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

��ك منكم بحقه من هذا الس��بي، فله بكل إنسان س��تُّ فرائض)1( من  َتَمسَّ
وا على الناس أبناءهم ونساءهم«)2(. أول شيء ُنصيُبه، فُردُّ

***
L  من اجِلْعَرانة  اعتمار النيب  J

ولما فرغ رسول اهلل  من ِقسمة غنائم ُحنين يف الِجْعَرانة، 
َأَهلَّ بالعمرة، وهي ُعمرة الِجْعَرانة؛ فقد روى اإلمام أحمد والترمذي بسند 
  قال: إن رسول اهلل ، ش)3( الكعبي حسن، عن ُمَحرِّ
خرج من الِجْعَرانة لياًل معتمًرا، فدخل مكة لياًل، فقضى عمرته، ثم خرج 
م��ن ليلته، فأصبح بالِجْعَرانة كبائٍت، فلما زالت الش��مس من الغد، خرج 
يف بطن َسرَِف)4(، حتى جامع الطريَق؛ طريَق َجْمٍع بَبْطِن َسرِف؛ فمن أجل 

ذلك َخِفيت ُعمرته على الناس)5(.

الفرائ��ض: جم��ع فريضة، وه��و البعير المأخوذ من الزكاة، ُس��مي فريض��ة؛ ألنه فرض   )1(
ِس��ع فيه حتى ُس��مي البعير فريضًة يف غير ال��زكاة. انظر:  واج��ب عل��ى رب المال، ثم اتُّ

النهاية )387/3(. 
أخرج��ه اإلم��ام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )7037( - وابن إس��حاق يف الس��يرة   )2(

 .)141/4(
ش: بضم الميم،  قال ابن األثير يف جامع األصول )841/2( - قس��م التراج��م -: ُمَحرِّ  )3(

وفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء المكسورة. 
َس��رِف -بفتح الس��ين، وكس��ر الراء-: موضع من مكة على عش��رة أميال. انظر: النهاية   )4(

.)326/2(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )15513( - والترمذي يف جامعه - رقم   )5(

الحديث )953(.
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وروى اإلمام أحمد يف مس��نده وأبو داود يف ُس��ننه بس��ند صحيح عن 
ابن عباس ، قال: إن رسول اهلل  وأصحابه اعتمروا 
م��ن الِجْعَرانة، فَرَملوا بالبيت، وجعلوا أرِدَيَتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها 

على عواتقهم الُيسرى)1(.

  قال الحافظ يف الفتح: وأما دخول مكة لياًل فلم يقْع منه
إال يف ُعم��رة الِجْعَرانة؛ فإن��ه  أحرم من الِجْعَرانة ودخل مكة 
لياًل، فقضى أمر العمرة ثم رجع لياًل، فأصبح بالِجْعَرانة كبائٍت، كما رواه 
ش الكعبي ، وترجم عليه  أصحاب السنن الثالثة من حديث ُمَحرِّ

النسائي: دخول مكة ليال)2(.

***
L  على مكة  )3(استخالف َعتَّاب بن َأِسيد  J

استخلف رسول اهلل  َعتَّاب بن َأِسيد  على مكة، 
وذلك قبل عودته  إل��ى المدينة؛ فقد روى اإلمام البغوي يف 
حديث عيسى بن سالم الشاشي بسند جيد، عن عمرو بن ُشَعيب عن أبيه 

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2792( )3512( - وأبو داود يف ُسننه   )1(
- رقم الحديث )1884(. 

انظر: فتح الباري )226/4(.   )2(
ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )730/1(: َعتَّاب بن َأس��يد -بفتح   )3(
الهمزة-  أسلم يوم الفتح، واستعمله النبي  على مكة حين انصرف 

عنها بعد الفتح، وِسنُّه يومئذ عشرون سنة، وكان َخيًِّرا صالًحا فاضاًل. 
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عن جده، قال: إن رسول اهلل  بعث َعتَّاب بن َأسيد إلى مكة، 
فقال: »أتدري إلى أين أبعُثك؟ إلى أهِل اهلل، وهم أهُل مكة«)1(.

وقال الحافظ ابن كثير: واعتمر رسول اهلل  من الِجْعَرانة، 
ودخل مكة، فلم��ا قضى عمرته ارتحل إلى المدين��ة، وأقام للناس الحجَّ 
عامئ��ذ َعتَّ��اُب بن َأس��يد ، فكان أول َم��ن حج بالناس م��ن ُأمراء 

المسلمين)2(.

َبوية لِستِّ ليال بقين من ذي  وقدم رسول اهلل  المدينة النَّ
القعدة سنة ثماٍن للهجرة)3(.

***

أورد ه��ذا الحدي��ث األلباين يف السلس��لة الصحيح��ة - رقم الحدي��ث )1212( وقال:   )1(
د إسناده. أخرجه البغوي يف حديث عيسى بن سالم الشاشي )ق1/108(، وَجوَّ

انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )242(.  )2(
انظر: سيرة ابن هشام )154/4(.  )3(
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السنة التاسعة للهجرة 

L  اَله على الصدقات J  َبْعُث النيبِّ  ُعمَّ
م من السنة التاسعة للهجرة، بعث رسول اهلل  لما اس��تَهلَّ هالل المحرَّ
اله على الصدقات إلى كل ما أوطأ اإلسالم من البلدان.  ُعمَّ

ق��ال اب��ن س��عد يف طبقاته: لم��ا رأى رس��ول اهلل  هالل 
قون العرَب)1(. قين ُيَصدِّ المحرم سنة تسع من ُمهاَجرِه، بعث ال�ُمَصدِّ

اله على  وقال ابن إسحاق: بعث رسول اهلل  أمراءه وُعمَّ
الصدقات، إلى كل ما أوطأ اإلسالم من البلدان، فبعث:

المهاِج��ر بن أبي ُأَميَّة بن المغي��رة ))2 إلى صنعاء، فخرج - 1
عليه الَعنْسي )3( وهو بها.

وبعث َلبيد بن زياد البياضي  إلى حضرموت.- 2

وبعث َعِدي بن حاتم  إلى طيِّئ وبني أسد.- 3

انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )329/2(.   )1(
ق��ال اإلم��ام الن��ووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )247/2(: المهاجر ب��ن أبي أمية   )2(

: هو أخو أم سلمة -أم المؤمنين- ألبويها.
اب األسود،  قال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )611/2(: الَعنْس��ي الَكذَّ  )3(
اسمه َعْيَهَلة، ويف قول: َعْبَهَلة الَمْذِحجي ذو الخمار، متنبِّئ مشعوذ من أهل اليمن، أسلم 
لما أس��لمت اليم��ن، وارتد يف أيام النبي ، وادعى النبوة، واتس��ع س��لطانه، 

واغتاله أحد المسلمين قبل وفاة النبي  بشهر واحد.
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ق صدقة بني - 4 وبعث مالك بن ُنَويرة  إلى بني حنظلة، وَفرَّ
ْبرِقان)1( بن بدر  على  س��عد على رجلين منهم، فبعث الزِّ

ناحية منها، وقيس بن عاصم  على ناحية.

وبعث العالء بن الحضرمي  إلى البحرين.- 5

وبعث علي بن أبي طالب  إلى نجران)2(.- 6

)3( إلى ُجهينة.- 7
 وبعث رافع بن َمكِيث

وبعث عمرو بن العاص  إلى بني فزارة.- 8

وبعث الضحاك بن سفيان الكالبي  إلى بني كالب.- 9

وبعث ُعيينة)4( بن ِحصن  إلى بني تميم.- 10

وبعث ُبَريدة بن الُحَصيب))5 إلى أسلم وِغفار.- 11

ْبرِقان -بكس��ر الزاي  ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )465/1(: الزِّ  )1(
ْبرِق��ان لقب له، واس��مه الُحصين، وإنم��ا قيل له  وال��راء، بينهم��ا موحدة س��اكنة- والزِّ
ْبرِقان يف اللغة: القم��ر، وكان  مرتفع القدر يف الجاهلية،  ْبرِق��ان لُحس��نه، والزِّ الزِّ

ثم كان سيًدا يف اإلسالم، وكان من الشعراء المحِسنين.
إلى هذا القدر ذكره ابن إسحاق يف السيرة )256-255/4(.  )2(

  قال ابن األثير يف جامع األصول )384/1( - قسم التراجم -: رافع بن َمكيث  )3(
ش��هد الُحَديبَي��ة، وَمكِيث: بفتح الميم، وكس��ر الكاف، وس��كون الي��اء تحتها نقطتان، 

وبالثاء المثلثة. 
قال ابن األثير يف جامع األصول )733/2( - قسم التراجم -: ُعيينة: تصغير عين.  )4(

ق��ال ابن األثي��ر يف جامع األص��ول )209/1( - قس��م التراج��م -: ُبَري��دة: بضم الباء   )5(
= الموحدة، وفتح الراء، وسكون الياء تحتها نقطتان، وبالدال المهملة.  
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وبعث َعبَّاد بن بشر  إلى ُسليم وُمزينة.- 12

ْتبِيَّة)1( األزدي إلى بني ُذبيان.- 13 وبعث ابن اللُّ

 وبعث الوليد بن ُعقبة  إلى بني ال�ُمصَطِلق)2(.- 14

مالحظة هامة: �

تج��در اإلش��ارة إل��ى أن رس��ول اهلل  لم يبع��ث هؤالء 
م س��نة تس��ع  الصحاب��ة الك��رام  كله��م دفع��ة واح��دة يف المحرَّ
للهجرة، بل تأخر بعضهم إلى وقت اعتناق اإلسالم من تلك القبائل التي 
ال  ُبعث��وا إليها، وُيؤيد ذلك ما جاء يف رواية ابن إس��حاق: أن من بين الُعمَّ
الذين أرس��لهم رس��ول اهلل  على صدقات قومهم َعِديَّ بَن 
حاتم ، وكان إس��الم َع��دي  بعد بعثه  عليًّا 
 لَهْدم الُفْلِس )3(، وذلك يف ربيع اآلخر من السنة التاسعة للهجرة.

***
= وقال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )342/1(: الُحَصيب: بضم الحاء 
  المهملة، ش��هد غ��زوة خيبر والفت��ح، وكان مع��ه اللواء، واس��تعمله النبي
عل��ى صدقة قومه، وكان يحمل لواء األمير أس��امة حين غزا أرض البلقاء إثر وفاة النبي 

.
ْتبِيَّة: بضم الالم، وس��كون التاء: من بني ُلْتب؛ حيٍّ  قال الحافظ يف الفتح )137/4(: اللُّ  )1(

من األْزد، واسمه عبد اهلل.
انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )329/2(.  )2(

الُفْلس -بضم الفاء، وسكون الالم-: هو صنم لقبيلة طيِّئ. انظر: النهاية )423/3(.   )3(
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L  من غلول )1( الصدقة  حتذير النيب  J
ر رس��ول اهلل  أصحابه  من ُغلول الصدقة؛  َحذَّ
فق��د روى أب��و داود يف ُس��ننه بس��ند صحيح ع��ن أبي مس��عود األنصاري 
، قال: بعثني رس��ول اهلل  ساعًيا)2(، ثم قال: »انَطِلْق 
أبا مس��عود ال ُألِفَينَّك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعيٌر من إبل الصدقة 
 : ل��ه ُرغاٌء)3( قد َغَلْلَته«، قال: إًذا ال أنطلق، فقال رس��ول اهلل

»إًذا ال ُأكِرُهك«)4( .

***

قال السندي يف شرحه للمسند )202/9(: ُغلول الصدقة -بضم الغين-: الخيانة فيها.  )1(
الس��اعي: ُيس��تعمل على الصدقات، ويتولى اس��تخراجها من أربابها، وبه ُس��مي عامل   )2(

اِعَي. انظر: النهاية )333/2(. الزكاة السَّ
غاء: صوت اإلبل. انظر: النهاية )218/2(. الرُّ  )3(

أخرجه أبو داود يف ُسننه - رقم الحديث )2947(.  )4(
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L  )2()غزوة َتُبوك )1( أو )الُعْسرة  J
وقعت غزوة َتُبوك يف رجب س��نة تس��ع للهجرة، وه��ي آخر غزوات 

الرسول  بنفسه الشريفة.

قال الحافظ يف الفتح: غزوة َتُبوك كانت يف ش��هر رجب من سنة تسع 
قبل حجة الوداع، بال خالف)3(.

وروى اإلمام أحمد يف مسنده والترمذي يف جامعه بسند صحيح، عن 
كع��ب بن مالك ، قال: لم أتخلف َبْعُد عن النبي  يف 

غزوة غزاها حتى كانت غزوة َتُبوك، وهي آخر غزوة غزاها )4(.

وروى الحاك��م يف المس��تدرك بس��ند حس��ن ع��ن جابر ب��ن عبد اهلل 

قال اإلمام البخاري يف صحيحه: باب غزوة تبوك، وهي غزوة الُعسرة.  )1(
* وقال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )73/3(: َتُبوك -هي بفتح التاء، 
وضم الباء- وهي يف طرف الش��ام -صانه اهلل تعالى- من جهة القبلة، وبينها وبين مدينة 

النبي  نحو أربع عشرة مرحلة، وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. 
قال الحافظ يف الفتح )449/8(: الُعْس��َرة: بمهملتين األولى مضمومة وبعدها سكون،   )2(

مأخوذ من قوله تعالى: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې(. 
* وقال اإلمام البغوي يف تفس��يره )336/2( لهذه اآلية: أي يف وقت الُعْس��َرة، ولم ُيرد 
ى غزوة الُعْسَرة، والجيش ُيسمى جيش الُعْسَرة،  س��اعًة بعينها، وكانت غزوة تبوك ُتس��مَّ

دة، وكانت عليهم غزوَة ُعْسَرٍة يف الظَّهر والزاد والماء.  والُعْسَرة: الشِّ
انظر: فتح الباري )449/8(.   )3(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )27175( - والترمذي يف جامعه - رقم   )4(
الحديث )3359(.
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، ق��ال: غزا رس��ول اهلل  إح��دى وعش��رين غزوة، 
وش��هدُت مع��ه تس��َع عش��رَة غ��زوة، وكان آخر غ��زوة غزاها رس��ول اهلل 

 َتُبوك)1(.

سبب الغزوة �

 اخُتِلَف يف سبب غزوة َتُبوك على النحو التالي: �

)1( قال ابن س��عد يف طبقاته: بلغ رس��وَل اهلل  أن الروم 
ق��د جمع��ت جموًعا كثيرة بالش��ام، وأن ِهَرْق��ل قد َرَزق أصحابه لس��نة، 
ماتهم إلى البلقاء؛  موا ُمَقدِّ ان، وقدَّ وأجلبت معه َلْخم وُجذام وعاِملة وغسَّ

فندب رسول اهلل  الناس إلى الخروج)2(.

��َبَب م��ا رواه اإلمام البخاري يف صحيحه عن  * قلت: وُيؤيِّد هذا السَّ
  قال: وكان َمن حوَل رسول اهلل ، عمر بن الخطاب

ف أن يأتينا )3(. قد استقام له، فلم َيْبَق إال َمِلُك غسان بالشام، كنا نتخوَّ

ثنا أن  ويف لفظ آخ��ر يف الصحيحين: قال عمر : وكنا قد تحدَّ
ان ُتنِْعل الخيل لَتغزونا)4(. َغسَّ

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )6546(.   )1(
انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )332/2(.  )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )5843(.  )3(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )5191( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(

الحديث )1479( )34(. 
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* قلت: ولعل س��بب غطرسة الروم والغساسنة ضد المسلمين ما آل 
إليه أمر غزوة مؤتة من انكس��ار الروم والغساسنة أمام المسلمين، فكأنهم 
 ، أرادوا بذل��ك أخ��ذ الثأر من المس��لمين، فعاجله��م النبي
وذهب إلى ذلك الحافظ ابن كثير يف تفسيره، فقال: غزاها ليقَتصَّ وينتقم 

ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه، واهلل أعلم)1(.

)2( إمضاء أمر الجهاد يف سبيل اهلل تعالى:

قال الحافظ ابن كثير: عزم رسول اهلل  على قتال الروم؛ 
ألنه��م أقرب الن��اس إليه، وأولى الن��اس بالدعوة إلى الح��ق لقربهم إلى 

اإلس��الم وأهله، وقد قال اهلل تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( )2(، وزاد 

يف تفسيره: وقوله تعالى: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( )3(

خطورة املوقف: �

روى الش��يخان يف صحيحيهما عن عمر بن الخطاب ، قال: 
��اَن، ُذكَِر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد  ونحن نتخوف َمِلًكا من ملوك َغسَّ

انظر: تفسير ابن كثير )101/5(.   )1(
سورة التوبة - آية )123( - وانظر: البداية والنهاية )5/5(.  )2(

سورة التوبة - آية )29( - وانظر: تفسير ابن كثير )101/5(.   )3(
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امتألت صدورنا منه)1(.

* وهذا ي��دل على خطورة الموق��ف الذي كان يواجهه المس��لمون 
بالنس��بة ِمن الروم والغساس��نة، وزاد األمَر ش��دًة أن غزوة َتُبوك جاءت يف 

وقت شديد على الناس وَجْدب من البالد، وقيظ شديد.

ق��ال ابن إس��حاق عن ش��يوخه: أمر رس��ول اهلل  أصحابه 
، وَجْدب  ة من الَحرِّ بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك يف زمان من ُعسرة الناس، وِشدَّ
من البالد، وحين طابت الثمار، والناس ُيحبون ال�ُمقام يف ثمارهم وظاللهم، 

خوص)2( على الحال من الزمان الذي هم عليه)3(. ويكرهون الشُّ

***
L  القائد  الرسول  J

كان رسول اهلل  ينظر إلى هذه الظروف بنظر أَدقَّ وأحَكَم 
من هذا كله؛ إنه كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الروم والغساسنة 
يف ه��ذه الظ��روف الحاس��مة، وترك ال��روم والغساس��نة لَِتُج��وَس خالل 
المناطق التي كانت تحت سيطرة اإلسالم ونفوذه، وتزحف إلى المدينة؛ 
لكان لذلك أس��وُأ أثر على الدعوة اإلس��المية، وعلى س��معة المس��لمين 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4913( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1479( )31(.

خوص: السير من بلد إلى بلد. انظر: لسان العرب )51/7(.  الشُّ  )2(
انظر: سيرة ابن هشام )169/4(.   )3(
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العس��كرية؛ فالجاهلية التي تلفظ َنَفَس��ها األخير بعد ما َلِقَيت من الضربة 
القاصمة يف ُحنَين ستحيا مرة أخرى، والمنافقون الذين يتربصون الدوائر 
بالمس��لمين بخناجرهم من الخلف، يف حين تهجم الرومان والغساس��نة 
بحملة ضارية ضد المس��لمين من األمام، وهذا ُيضي��ع كثيرًا من الجهود 
التي بذلها هو وأصحابه يف نشر اإلسالم، وتذهب المكاسب التي حصلوا 
عليها بعد حروب دامية ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة، تذهب هذه 

المكاسب ُسدى!

* كان رس��ول اهلل  يع��رف كل ذل��ك جي��ًدا؛ ولذل��ك 
قرر القيام -مع ما كان فيه من العس��رة والش��دة- بغ��زوة فاصلة يخوضها 
المس��لمون ض��د ال��روم والغساس��نة يف حدوده��م، وال يمهلونهم حتى 

يزحفوا إلى بالد اإلسالم)1(.

***
L  املسلمني لغزو الروم  استنفار النيب  J

ن��دب رس��ول اهلل  الصحاب��ة  وَم��ن حوله من 
ؤ لغزو ال��روم، وكان من عادته  أنه ال يريد  الع��رب إلى التهيُّ
ى )2( بغيره��ا، إال غزوتين، وهما: غزوة خيبر؛ ألن اهلل وعده  غ��زوة إال َورَّ

انظر: الرحيق المختوم - ص )431 - 432(.   )1(
ى: أي: ستره وكنَّى عنه، وأوهم أنه يريد غيره. انظر: النهاية )155/5(.  َورَّ  )2(
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هم وكثرته،  بفتحه��ا بن��ص القرآن )1(، وغزوة َتُب��وك ليتأهبوا؛ لش��دة عُدوِّ
ولُبعد المسافة وشدة القيظ؛ فقد روى الشيخان يف صحيحيهما عن كعب 
ب��ن مالك ، قال: لم يكن رس��ول اهلل  يريد غزوة إال 
ى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة )2(، غزاها رسول اهلل  يف  َورَّ
ا كثيًرا؛ فجلَّى للمسلمين  حر شديد، واستقبل سفًرا بعيًدا ومفاًزا )3( وعُدوًّ

أمرهم ليتأهبوا ُأْهبَة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد)4(.

وأوُل م��ا نزل من القرآن يف ش��أن غزوة َتُب��وك قوُله تعالى: )ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ()5(.

قال الحافظ ابن كثير: هذا شروع يف عتاب َمن تخلَّف عن رسول اهلل 
 ،  يف غ��زوة َتُبوك حي��ن طابت الثمار والظالل يف ش��دة الَحرِّ

تقدم ذكر ذلك يف الكالم على أحداث غزوة خيبر.   )1(
يعني: غزوة تبوك.  )2(

ية الطويلة القليلة  قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مسلم )72/17(: المفازة: الَبرِّ  )3(
الماء، ُيخاف فيها الهالُك.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4418( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )2769( )53(.

سورة التوبة - اآلية )39-38(.   )5(
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ِة الَقيِظ)1(. وَحَمارَّ

***
L  على اإلنفاق جليش الُعْسرة  حث النيب  J

دعا رس��ول اهلل  الن��اس إلى النفقة والُحْم��الن)2( لجيش 
الُعْسرة، فتتابع الصحابة  على اإلنفاق يف سبيل اهلل لجيش الُعْسرة.

قال ابن إس��حاق: ثم إن رس��ول اهلل  َجدَّ يف سفره، وأمر 
الن��اس بالَجهاز واالنكماش)3(، وَحضَّ أهل الغنى على النفقة والُحْمالن 

يف سبيل اهلل؛ فحمل رجال من أهل الغنى واحتَسبوا)4(.

***
L  تناُفُس الِكبار لإلنفاق  J

تساَبَق الصحابة  إلى اإلنفاق على جيش الُعْسَرة -وكان هذا 
ديدنه��م  يف الح��رص على أمور اآلخرة- وه��ذه بعض النفقات 

: الكبيرة لبعض الصحابة

ف الراء. انظر: النهاية )422/1(. ة القيظ: أي: شدة الحر، وقد ُتخفَّ َحَمارَّ  )1(
وانظر: كالم الحافظ ابن كثير يف تفسيره )292/4(.

الُحْم��الن: َمْص��َدر َحَمَل يْحِم��ل ُحْمالًنا: أي: يطلب منهم ش��يًئا يركب��ون عليه. انظر:   )2(
النهاية )426/1(. 

. انظر: النهاية )174/4(. ر َوَجدَّ ُيقال: انكمش يف هذا األمر: أي َتشمَّ  )3(
انظر: سيرة ابن هشام )171/4(.   )4(
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L   تساُبُق أبي بكر وعمر  J
روى اإلم��ام الترمذي وأبو داود والحاكم بس��ند حس��ن عن عمر بن 
الخطاب ، قال: أَمَرنا رس��ول اهلل  يوًما أن نتصدق، 
فوافق ذلك مااًل عندي، فقلت: اليوَم أسبُِق أبا بكر إن سبقُته يوًما، فجئت 

بنصف مالي، فقال رسول اهلل : »ما أبقيَت ألهلك؟«.

قل��ُت: ِمْثَل��ه، ق��ال: وأت��ى أبو بكر ب��كل ما عن��ده، فقال رس��ول اهلل 
: »ما أبقيت ألهلك؟« 

قال: أبقيُت لهم اهلل ورسوله، فقلت: ال أسابقك إلى شيء أبًدا!)1(.

ق��ال اإلمام اب��ن الجوزي: فإن اعت��رض جاهل، فقال: ج��اء أبو بكر 
 بكل ماله!!

فالج��واب: أن أبا بكر  صاحب مع��اٍش وتجارة، فإذا أخرج 
الكل، أمَكنَه أن يس��تدين عليه َفيتعيَّش، فمن كان على هذه الصفة، ال َأُذمُّ 

إخراجه لماله)2(.
***

أخرجه الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )4006( - وأبو داود يف ُسننه - رقم الحديث   )1(
)1678( - والحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )1524(.

انظر: صيد الخاطر - ص )118(.   )2(
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L   إنفاق عثمان بن عفَّان  J
قال ابن إسحاق: وأنفق عثمان بن عفان  يف ذلك نفقًة عظيمة، 

لم ُينِفْق أحٌد مثلها)1(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده والترمذي يف جامعه بس��ند حسن، عن 
عبد الرحمن بن َس��ُمرَة ، قال: جاء عثمان بن عفان  إلى 
  َز النبي�� النب��ي  بأل��ف دينار يف ثوب��ه حين َجهَّ
جي��ش الُعْس��َرة، َفَصبَّه��ا)2( يف ِحج��ر النب��ي ، فجع��ل النبي 
ان ما َعِمَل بعد اليوم!«،   ُيَقلِّبها بيده، ويقول: »ما َضرَّ ابَن َعفَّ

دها مراًرا)3(. يَردِّ

***
L   إنفاق عبد الرحن بن عوف  J

واخُتلَف يف نفقة عبد الرحمن بن عوف  على جيش الُعْسرة، 
وأورد الحاف��ظ يف الفتح عدة أخبار بذلك، ثم قال: وهذا اختالف ش��ديد 
يف الَقْدر الذي أحضره عبد الرحمن بن عوف ، وأصح الطُُّرق فيه 

انظر: سيرة ابن هشام )171/4(.   )1(
يف رواية اإلمام الترمذي: فنثرها.   )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )20630( - والترمذي يف جامعه - رقم   )3(
الحديث )4034(.
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ثمانية آالف درهم)1(.

***
L  د َمن أنفق َقْدَر صاع J  تعدُّ

روى الشيخان يف صحيحيهما عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري 
، ق��ال: لم��ا ُأِمْرن��ا بالصدقة، كنا نتحام��ل)2(، فجاء أب��و َعِقيل)3( 
بنصف صاع، وجاء إنس��ان)4( بأكثر منه)5(، فق��ال المنافقون: إن اهلل لغني 

ع��ن صدقة هذا)6(، وما َفَع��ل هذا اآلَخُر)7( إال ري��اًء! فنزلت: )ې 
ى)8( ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی()9(. 

انظر: فتح الباري )230/9(.  )1(
يف رواية اإلمام مسلم -وهي رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )1415(:   )2(

ُنحامل.
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )93/7(: معناه: نحمل عل��ى ظهورنا 

باألُجرة ونتصدق من تلك األجرة، أو نتصدق بها كلها.
قال الحافظ يف الفتح )42/4(: أبو َعِقيل: بفتح العين.  )3(

 . قال الحافظ يف الفتح )32/4(: هو عبد الرحمن بن عوف  )4(
يف رواي��ة أخ��رى يف صحيح البخاري - رق��م الحديث )1415(: فج��اء رجل فتصدق   )5(

بشيء كثير.
. يعني: أبا َعقيل  )6(

. يعني: عبد الرحمن بن عوف  )7(
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )75/17(: لمزه: أي: عابوه واحتقروه.   )8(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1415( )4668( - ومسلم يف صحيحه   )9(
- رقم الحديث )1018(.



تأليف / موسى بن راشد العازمي709

املختصر يف السرية النبوية

ويف صحيح مسلم -يف قصة توبة كعب بن مالك - قال كعب 
: فبينما هو على ذلك)1( رأى رجاًل ُمَبيًِّضا)2( يزول به الس��راُب)3(، 
فق��ال رس��ول اهلل : »ُك��ْن أب��ا خيثمة«)4( ف��إذا هو أب��و خيثمة 
ق بصاع التمر حين لمزه المنافقون)5(. األنصاري ، وهو الذي تصدَّ

د َمن جاء بالصاع، وُيؤيد ذلك  قال الحافظ يف الفتح: وهذا يدل على تَعدُّ
 أن أكثر الروايات فيها: أنه جاء بصاع، وكذا وقع يف الزكاة: فجاء رجل فتصدق 

بصاع)6(، ويف حديث الباب: فجاء أبو َعِقيل بنصف صاع)7(.

***
L  توبيخ اهلل تعاىل لألعراب واملنافقني  J

وج��اء ناس م��ن المنافقي��ن يس��تأذنون رس��ول اهلل  يف 
��ة، فأذن له��م، وهم بضع��ة وثمانون رج��اًل، وجاء  التخل��ف م��ن غير ِعلَّ
رون من األعراب لي��ؤَذن لهم، فاعتذروا إليه، فل��م َيعِذرهم، وهم  المع��ذِّ

يعني: رسول اهلل ، وهو يف طريقه إلى َتُبوك.  )1(
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )74/17(: أي: البِس البياض.  )2(

راب: أي: يرفُعه وُيظِهُره. انظر: النهاية )288/2(. يزول به السَّ  )3(
قال الحافظ يف الفتح )230/9(: اسم أبي خيثمة هذا: عبد اهلل بن خيثمة، من بني سالم   )4(

من األنصار.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2769( )53(.  )5(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1415(.   )6(
انظر: فتح الباري )230-229/9(.  )7(
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اثن��ان وثمانون رجاًل )1(؛ فأنزل اهلل فيه��م: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ()2(.

ق��ال الحافظ ابن كثير: يق��ول تعالى موبًِّخا للذي��ن تخلفوا عن النبي 
 يف غ��زوة َتُبوك، وقع��دوا بعدما اس��تأذنوه يف ذلك مظهرين 

أنه��م ذوو أع��ذار ولم يكون��وا كذلك، فق��ال: ﴿ ٿ ٿ ٿ ﴾)3( ﴿ٿ 
ٹ ٹ ﴾، أي: قريًبا، ﴿ٹ ﴾، أي: لكانوا جاؤوا معك لذلك، 

﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾، أي: المس��افة إلى الشام، ﴿ڦ 
ڦ ﴾، أي: لك��م إذا رجعتم إليه��م، ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾، أي: 
لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم، قال اهلل تعالى: ﴿ڄ ڄ ﴾)4( 

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ()5(.

وعات��ب اهلل  رس��وله  معاتب��ة لطيف��ة، فقال 
تعالى: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ()6(.

انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )332/2(.   )1(
سورة التوبة - آية )42(.  )2(

قال اإلمام القرطبي يف تفسيره )25/10(: الَعَرض: ما َيعرُِض من منافع الدنيا، والمعنى:   )3(
غنيمة قريبة.

قال اإلمام القرطبي يف تفسيره )227/10(: أي: بالكذب والنفاق.  )4(
انظر: تفسير ابن كثير )297/4(.  )5(

سورة التوبة - آية )43(.  )6(
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ق��ال اإلمام ابن جرير الطبري: هذا عت��اب من اهلل تعالى ِذْكُره، عاتب 
به نبيَّه  يف إذنه لمن أذن له يف التخلف عنه، حين شخص إلى 

َتُبوك لغزو الروم؛ من المنافقين)1(.

***
L  خَتلُُّف عدد من الصحابة الصادقني  J

ير، وقد كان  ثم استتبَّ برس��ول اهلل  سَفُره، وأجمع السَّ
نف��ر من المس��لمين أبطأت بهم النية عن رس��ول اهلل ، حتى 
تخلفوا عنه عن غير ش��كٍّ وال ارتياب؛ منه��م: كعب بن مالك، وُمَرارة)2( 
ب��ن الربيع، وِهالل بن ُأَميَّة، وأبو َخيثمة، وأبو ُلبابة بش��ير بن عبد المنذر، 

وكانوا َنَفَر ِصدٍق، ال ُيتََّهمون يف إسالمهم)3(.

***
L  عدد جيش املسلمني  J

اجتم��ع لرس��ول اهلل  ثالث��ون أل��ف مقات��ل؛ فقد روى 
الش��يخان يف صحيحيهما عن كعب بن مالك ، قال: والمسلمون 

انظر: تفسير الطبري )380/6(.  )1(
ق��ال ابن األثير يف جام��ع األصول )847/2( - قس��م التراجم -: ُم��َرارة: بضم الميم،   )2(

وتخفيف الراء األولى.
انظر: سيرة ابن هشام )172/4(.   )3(
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مع رسول اهلل  كثير، وال يجمعهم كتاب حافظ)1(.

ويف لفظ آخر يف صحيح مس��لم، قال كعب : وغزا رسول اهلل 
 بناس كثير يزيدون على عش��رة آالف، وال يجمعهم ديوان 

حافظ)2(.

 ، قال الحافظ يف الفتح: وللحاكم يف اإلكليل من حديث معاذ
ق��ال: خرجنا مع رس��ول اهلل  إلى غزوة َتُب��وك، ونحن زيادة 
ة جزم ابن إس��حاق)4(، وأورده الواقدي  عل��ى ثالثين ألًفا)3(، وبهذه الِع��دَّ

بسند آخر موصول)5(.

***
L   استخالف حممد بن َمْسَلمة  J

قال ابن س��عد يف طبقاته: واس��تخلف رس��ول اهلل  على 
المدينة محمد بن َمْس��َلمة ، وهو أثبت عندنا ممن قال: استخلف 

غيره)6(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4418( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )2769( )53(. 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2769( )55(.  )2(
وذكر ذلك اإلمام الذهبي يف ميزان االعتدال )159/5(.  )3(

كما يف دالئل النبوة للبيهقي )219/5(.  )4(
انظر: فتح الباري )457/8(.   )5(

انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )332/2(.  )6(
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L  على أهله  عليًّا  َخلَّف رسول اهلل   J
خلَّف رسول اهلل  عليَّ بن أبي طالب  على أهله، 
فلم يشهد علي بن أبي طالب  غزوة َتُبوك؛ فقد روى الشيخان يف 
صحيحيهم��ا عن س��عد بن أب��ي وقاص ، قال: َخلََّف رس��وُل اهلل 
 علي بن أبي طالب  يف غزوة َتُبوك، فقال: يا رسول 

ُفني يف النساء والصبيان؟  اهلل، ُتخلِّ

فق��ال رس��ول اهلل : »أم��ا ترض��ى أن تكون من��ي بمنزلة 
هارون من موسى؟ غيَر أنه ال نبي بعدي«)1(.

 ، ويف لفظ آخر يف مس��ند اإلمام أحمد بس��ند صحيح عن سعد
ق��ال: إن عليًّا خ��رج مع النبي  حت��ى جاء َثنِيَّة ال��وداع، وعلي 

 يبكي، يقول: ُتخلِّفني مع الخوالف؟)2(. 

فق��ال رس��ول اهلل : »أَوَم��ا ترض��ى أن تكون من��ي بمنزلة 
هارون من موسى، إال النبوة؟«)3( 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4416( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )2404( )31(. 

قال الس��ندي يف ش��رحه للمسند )105/2(: أي: مع النس��اء التي شأنهن القعود ولزوم   )2(
البيوت، جمع خالفة، وقيل: الخالفة: ما ال خير فيه.

قال الس��ندي يف شرحه للمس��ند )105/2(: قوله : »إال النبوة« استثناء من   )3(
منزلة هارون عليه السالم.

والحديث أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )1463(.
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قال اإلمام الن��ووي: ويف هذا الحديث إثبات فضيلة لعلي ، وال 
َض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه داللة الس��تخالفه بعده؛  تَعرُّ
 ألن النبي  إنما قال هذا لعلي  حين استخلفه يف المدينة)1(
يف غ��زوة َتُبوك، ويؤيد هذا أن هارون  المش��بَّه به لم يكن خليفة بعد 
  وقبل وفاة موسى ، بل ُتويف يف حياة موسى ، موسى

بنحو أربعين سنة، على ما هو مشهور عند أهل األخبار والَقصص)2(.
***

L  ومروره بديار مثود  خروج الرسول  J
َبوية بجيشه العظيم إلى  خرج رس��ول اهلل  من المدينة النَّ
  َتُبوك، ويف طريقهم مروا بديار ثمود، فاستحثَّ )3( رسول اهلل
راحلت��ه، ون��زل قريًبا من دي��ار ثمود؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما 
  قال: لم��ا َمرَّ رس��ول اهلل ، ع��ن عب��د اهلل بن عم��ر
بالِحْجر)4(، قال: »ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ أن ُيصيبكم)5( 
��ْيَر حتى  ما أصابهم، إال أن تكونوا باكين«، ثم َقنََّع)6( رأس��ه، وأس��رع السَّ

على أهله.  )1(
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )142/15(.   )2(

: االستعجال. انظر: لسان العرب )46/3(.  الَحثُّ  )3(
قال الس��ندي يف شرحه للمسند )458/10(: الِحْجر: بكسر المهملة، وسكون الجيم،   )4(

وثمود: قوم صالح عليه السالم. 
قال الحافظ يف الفتح )27/7(: وهذا يتناول مس��اكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم،   )5(

وإن كان السبب ورد فيهم.
َقنَّع: غطَّى. انظر: النهاية )100/4(.  )6(
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أجاز الوادي)1(.

وأمرهم رس��ول اهلل  أالَّ يش��ربوا من آبارها وال يستقوا؛ 
فقد روى الشيخان يف صحيحيهما عن عبد اهلل بن عمر ، قال: إن 
رسول اهلل  لما نزل الِحْجَر يف غزوة َتُبوك، أمرهم أالَّ يشربوا 
م��ن بئرها وال َيس��تقوا منها، فقالوا: ق��د َعَجنَّا منها واس��تقينا، فأمرهم أن 

يطرحوا ذلك العجين وُيهريقوا ذلك الماء)2(.

ويف لفظ آخر يف الصحيحين، قال ابن عمر ، فأمرهم رس��ول 
اهلل  أن ُيهريقوا ما استَقوا، ويعلفوا اإلبَِل العجيَن)3(.

ق��ال اإلمام ابن القي��م: ومنها: )4( أن الماء الذي بآب��ار ثمود ال يجوز 
ش��ربه، وال الطب��خ ب��ه والعجين ب��ه، وال الطهارة ب��ه، ويجوز أن ُيس��قى 
البهائ��م، إال ما كان من بئر الناقة)5(، وكان��ت معلومة باقية إلى زمن النبي 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4419( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )2980( )39(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3378( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(
الحديث )2981(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3379( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(
الحديث )2981(.

أي: من الفوائد التي تضمنَْتها غزوة تبوك.  )4(
لم��ا ثبت يف صحيح البخ��اري - رقم الحديث )3379( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(
 - قال: وأمرهم -يعني رسول اهلل ، الحديث )2981( عن ابن عمر

أن يستقوا من البئر التي كانت ترُِدها الناقة.
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، ثم اس��تمر ِعْلُم الناس بها قرًنا بعد قرٍن إلى وقتنا هذا، فال 
َيرِد الركوُب بئًرا غيرها، وهي مطويَّة محَكمة البناء، واسعة األرجاء، آثار 

الِعتق عليها بادية، ال تشتبه بغيرها)1(.

***
L  ظهور املعجزات  J

أكمل رس��ول اهلل  طريقه إلى َتُبوك، وقد اش��تدت على 
الن��اس حاجته��م إل��ى الم��اء، فرفع رس��ول اهلل  يدي��ه إلى 
الس��ماء؛ فأنزل اهلل س��بحانه عليهم الماء؛ فقد روى الحاكم يف مستدركه 
وابن حبان يف صحيحه بس��ند صحيح عن ابن عباس ، قال: قيل 
 : ْثنا عن ش��أن الُعْس��رة، فقال لعم��ر ب��ن الخط��اب : حدِّ
خرجنا إلى َتُبوك يف قيظ ش��ديد، فنزلن��ا منزاًل أصابنا فيه عطش حتى ظننا 
أنَّ رقابنا س��تنقطع، حتى إن الرج��ل ليذهُب َيلتمس الماء فال يرجع حتى 
نظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحُر بعيره، فيعصر َفْرَثُه فيشربه، 
دك  ويجعل ما َبِقَي على كبده! فقال أبو بكر : يا رسول اهلل، قد َعوَّ
اهلل يف الدع��اء خي��ًرا؛ ف��ادع لنا، فق��ال رس��ول اهلل : »أُتحب 
ذلك؟«ق��ال: نعم، ق��ال: فرفع يدي��ه ، فل��م َيرِجْعهما حتى 
أظلَّت س��حابة، فس��كبت)2(، فملؤوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر، فلم نجدها 

انظر: زاد المعاد )704/3(.   )1(
سكب الماء: صبه. انظر: لسان العرب )302/6(.  )2(
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جاوزت الَعْسَكر)1(!

 وروى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أبي هريرة  أو عن أبي سعيد 
الُخ��ْدري ، ق��ال: لم��ا كان غزوة َتُب��وك أصاب الن��اَس مجاعٌة)2(، 
َهنَّا، فقال  فقالوا: يا رس��ول اهلل، لو أِذْنَت لنا فنحرنا نواضحن��ا)3( فأَكْلنا وادَّ
رس��ول اهلل : »افعلوا«، فجاء عمر ، فقال: يا رس��ول 
اهلل، إن فَعْل��َت َقلَّ الظهر)4(، ولك��ن ادُعهم بفضل أزوادهم، ثم ادُع اهلل لهم 
 : عليه��ا بالبركة؛ لعل اهلل أن يجعل يف ذلك، فقال رس��ول اهلل
»نع��م«، فدع��ا بنَِطٍع)5( فبس��طه، ث��م دعا بفض��ل أزوادهم، فجع��ل الرجل 
يجيء بكفِّ ُذَرة، ويجيء اآلخر بكفِّ تمر، ويجيء اآلخرة بكِْس��رة، حتى 
اجتمع على النَِّطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول اهلل  عليه 
بالبركة، ثم قال: »ُخذوا يف أوعيتكم«، فأخذوا يف أوعيتهم، حتى ما تركوا يف 
العسكر ِوعاًء إال ملؤوه، فأكلوا حتى شبعوا، وفَضَلت فضلة، فقال رسول 
 اهلل : »أش��هد أن ال إل��ه إال اهلل، وأين رس��ول اهلل، ال يلق��ى اهلل

أخرجه الحاكم يف المس��تدرك - رقم الحديث )575( - وابن حبان يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1383(.

ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )199/1(: المجاعة -بفت��ح الميم-:   )2(
الجوع الشديد.

النواضح: اإلبل التي ُيستقى عليها، واحدتها: ناضح. انظر: النهاية )59/5(.  )3(
الظهر: اإلبل التي ُيحمل عليها وُترَكب. انظر: النهاية )151/3(.  )4(

النِّطع -بكس��ر النون، وكس��ر الطاء وس��كونها-: بِس��اط من جلد. انظر: لسان العرب   )5(
 .)186/14(
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، فُيحَجَب عن الجنة«)1(. بهما عبٌد غيَر شاكٍّ

***
L   إمامة عبد الرحن بن عوف  J

نزل رس��ول اهلل  بجيشه العظيم منزاًل، وهم يف طريقهم 
إل��ى َتُبوك، وُقبيل الفجر ذهب رس��ول اهلل  لقضاء الحاجة، 
م المسلمون  وتأخر على المسلمين حتى كاد يخرج وقت صالة الفجر، فَقدَّ
عب��د الرحمن بن عوف ، فأدرك رس��وُل اهلل  ركعًة، 
وفاتته ركعة؛ فقد روى اإلمام مس��لم يف صحيحه واإلمام أحمد يف مسنده 
 ، وأبو داود يف ُس��ننه -واللفظ ألبي داود -، عن المغيرة بن شعبة
قال: َعَدَل)2(رس��ول اهلل  وأنا معه يف غزوة َتُبوك قبل الفجر، 
ز، ثم جاء فس��كبُت على  فعدل��ُت َمَعه، فأن��اخ)3( النبي  فتبرَّ
يِه، ثم غس��ل وجهه، ثم َحَسَر)5( عن ذراعيه  يده من اإلداوة)4(، َفَغَس��َل َكفَّ
ا ُجبَّته)6(، فأدخ��ل يديه فأخرجهما من تحت الُجبَّة فغس��لهما  فض��اق ُكمَّ
يه)7(، ثم ركب، فأقبلنا نسير  إلى الِمرَفق، ومسح برأسه، ثم توضأ على ُخفَّ

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )27( )45(.   )1(
َعَدَل: مال. انظر: النهاية )173/3(.  )2(

أناخ اإلبل: أبركها فَبَركت. انظر: لسان العرب )321/14(.  )3(
اإلداوة -بكسر الهمزة-: إناء صغير من ِجلد ُيتَّخذ للماء. انظر: النهاية )26/1(.  )4(

َحَسَر: كشف. انظر: النهاية )368/1(.  )5(
الُجبَّة -بضم الجيم-: نوع من الثياب ُتلَبس. انظر: لسان العرب )161/2(.  )6(

يه. يف رواية اإلمام أحمد: ومسح على ُخفَّ  )7(
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 ، موا عب��د الرحمن بن عوف حت��ى َنِجَد الناس يف الص��الة قد قدَّ
فصل��ى بهم حي��ن كان وقُت الص��الة، ووجدن��ا عبد الرحمن وق��د َرَكَع 
له��م ركع��ًة من ص��الة الفجر، فق��ام رس��ول اهلل  َفَصفَّ مع 
المسلمين، فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف  الركعة الثانية، ثم 
َسلَّم عبد الرحمن، فقام النبي  يف صالته، ففزع المسلمون، 
 فأكثروا التس��بيح؛ ألنهم س��بقوا النبي  بالصالة، فلما َس��لَّم

 رسول اهلل ، قال لهم: »قد أصبتم«، أو: »قد أحسنتم«)1(.

***
L  إىل َتُبوك  وصول الرسول  J

أخبر رس��ول اهلل  المس��لمين ُقبيل وصولهم لَتُبوك بأن 
م��اء العين الذي يف َتُبوك قليل، فال يأخذ منه أح��د، لكن بعض المنافقين 
الذين كانوا يف جيش��ه لم يأتمر باألمر النََّبوي وسبقوه إلى الماء، واسَتَقوا 
منه؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان 
، قال: خرج رسول اهلل  يوم غزوة َتُبوك)2(، فبلغه أن 

زاد اإلمام مسلم: يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها.  )1(
والحدي��ث أخرجه اإلمام مس��لم - رق��م الحدي��ث )421( )105( - واإلمام أحمد يف 

مسنده - رقم الحديث )18134( - وأبو داود يف ُسننه - رقم الحديث )149(.
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )199/1(: هكذا ضبطناه: يوم غزوة تبوك،   )2(
والم��راد بالي��وم هنا: الوق��ت والزمان، ال اليوم ال��ذي هو ما بين طل��وع الفجر وغروب 

الشمس. 
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ًة الذي َيرُِدُه )1(، فأمر منادًيا فنادى يف الناس: »أْن ال يسبقني إلى  يف الماء ِقلَّ
الماء أحد«، فأتى الماَء، وقد سبقه قوم؛ فلعنهم )2(.

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيح��ه عن معاذ بن جب��ل ، قال: 
خرجنا مع رسول اهلل  عام غزوة َتُبوك، فكان يجمع الصالة، 
فصل��ى الظهَر والعصَر جميًعا، والمغرَب والعش��اَء جميًعا، حتى إذا كان 
��َر الصالة، ثم خرج فصل��ى الظهر والعصر جميًع��ا، ثم دخل ثم  يوًم��ا َأخَّ
خرج بعد ذلك، فصلى المغرب والعش��اء جميًعا، ثم قال: »إنكم ستأتون 
غًدا -إن شاء اهلل- عيَن َتُبوك، وإنكم لن تأتوها حتى ُيضحي النهار، فمن 
جاءها منكم فال يمسَّ من مائها ش��يًئا حتى آتي، فجئناها وقد س��بَقنا إليها 
)4( بشيء من ماء، فسألهما رسول اهلل  َراك َتبِضُّ رجالن)3(، والعين مثل الشِّ

: هل َمِسْسُتما من مائها شيًئا؟«. 

ق��اال: نعم، فس��بهما النبي ، وق��ال لهما ما ش��اء اهلل أن 
يق��ول، ثم غرف��وا بأيديهم من العين قلي��اًل قلياًل، حتى اجتمع يف ش��يء، 
وغسل رس��ول اهلل  فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها، فجرت 

ُيقال: وردُت الماء أِرُده وروًدا: إذا حضرته لتشرب. انظر: النهاية )151/1(.  )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )23395(.  )2(

يف رواية ابن إسحاق يف السيرة )181/4(: فسبقه إليه نفر من المنافقين.   )3(
: بفتح التاء،  قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )33/15(: هكذا ضبطناه هنا: َتبِضُّ  )4(
وكس��ر الموحدة، وتش��ديد الضاد المعجمة، ونقل القاضي اتفاق ال��رواة هنا على أنه بالضاد 
المعجم��ة، ومعناه تس��يل، واختلف��وا يف ضبطه هن��اك، فضبطه بعضه��م بالمعجمة وبعضهم 

ا. َراك -بكسر الشين-: وهو سير النعل ومعناه: ماء قليل جدًّ بالمهملة، أي: َتبُرق، والشِّ
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العين بماء منهمر)1( -أو قال غزير- حتى اس��تقى الناس، ثم قال رس��ول 
اهلل : »ُيوِش��ك يا معاذ إن طالت ب��ك حياة، أن ترى ما هاهنا 

قد ُمِلئ ِجناًنا!«)2(.

***
L  يف َتُبوك، وأهم أعماله فيها  إقامة النيب  J

أق��ام رس��ول اهلل  يف َتُبوك عش��رين يوًما؛ فق��د روى اإلمام 
 ، أحمد يف مسنده وأبو داود يف سننه بسند صحيح عن جابر بن عبد اهلل

قال: أقام رسول اهلل  بَتُبوك عشرين يوًما يقُصر الصالة)3(.

ا، وبعث الُبعوث والس��رايا  ول��م يلَق رس��وُل اهلل  عدوًّ
إل��ى القبائل ح��ول َتُبوك، وصالح رس��وُل اهلل  ُيَحنََّة )4( بن 
ُرْؤب��َة)5( صاِحَب َأْيل��َة)6(، وبعث خالد بن الوليد  يف َس��رِيَّة إلى 

انهمر الماء: انسكب بقوة. انظر: المعجم الوسيط )993/2(.   )1(
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )34/15(: أي: بس��اتيَن وُعمراًنا، وهو   )2(

جمع َجنَّة.
والحديث أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - بإثر الحديث رقم )2281(. 

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )14139( - وأبو داود يف ُس��ننه - رقم   )3(
الحديث )1235(.

قال الحافظ يف الفتح )110/4(: ُيَحنَّة: بضم التحتانية، وفتح المهملة، وتشديد النون.  )4(
قال الحافظ يف الفتح )110/4(: ُرؤبة: بضم الراء، وسكون الواو، بعدها موحدة.  )5(

ق��ال الحافظ يف الفت��ح )110/4(: َأْيَلة -بفت��ح الهمزة، وس��كون التحتانية، بعدها الم   )6(
مفتوحة- بلدة قديمة بساحل البحر.
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ُأكي��ِدر)1( ُدوم��َة، وصالحه؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما عن أبي 
ُحَميد الس��اعدي ، ق��ال: غزونا مع النب��ي  َتُبوك، 
وأه��دى ملُك َأْيَلَة للنب��ي  بغلًة بيضاَء)2(، وكس��اه ُبْرًدا)3(، 

وكتب له بَبْحرِهم)4(.

وروى أبو داود يف س��ننه عن أنس بن مالك ، وعن عثمان بن 
أب��ي س��ليمان: أن النبي  بعث خالد ب��ن الوليد  إلى 

قال اإلمام النووي يف تهذيب األسماء واللغات )322/1(: ُأَكْيِدر: بضم الهمزة، وفتح   )1(
الكاف.

* وقال ابن األثير يف ُأس��د الغابة )133/1(: ُأَكْيِدر بن عبد الملك، أهدى لرس��ول اهلل 
��َير في��ه، وَمن قال: إنه   وصالحه ولم ُيس��ِلم، وهذا ال اختالف بين أهل السِّ
أس��لم، فقد أخطأ خطأ ظاهًرا، ثم إن خالًدا  أس��ره لما حصر دومة أيام أبي بكر 

، فقتله مشرًكا نصرانيًّا.
ق��ال الحافظ يف الفتح )168/6(: ومما ُينبَّ��ه عليه هنا أن البغلة التي كان عليها يف ُحنين   )2(
غير البلغة البيضاء التي أهداها له ملك َأْيَلة؛ ألن ذلك كان يف تبوك، وغزوة ُحنين كانت 
قبلها، وقد وقع يف صحيح مسلم - رقم الحديث )1775( )76( من حديث العباس أن 
البغلة التي كانت تحته يف ُحنين أهداها له َفْروُة بن ُنَفاثَة -بضم النون، بعدها فاء خفيفة، 

ثم مثلثة- وهذا هو الصحيح.
الُبْرد: نوع من الثياب معروف. انظر: النهاية )116/1(.   )3(
ببحرهم: أي ببلدهم وأرضهم. انظر: النهاية )100/1(.  )4(

وقال الحافظ يف الفتح )111/4(: أو المراد: بأهل بحرهم؛ ألنهم كانوا سكاًنا بساحل 
البحر، أي: أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية.

والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3161( - ومسلم يف صحيحه 
بإثر الحديث رقم )2281(.
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ُأَكْيِدر ُدومَة، فأخذوه، فأتوه به، فحقن له دمه، وصالحه على الجزية)1(.

وروى اإلم��ام أحم��د يف مس��نده والترمذي وابن حبان بس��ند حس��ن 
ع��ن أنس بن مالك ، قال: بعث رس��ول اهلل  جيًش��ا 
إلى ُأَكْيِدر ُدومة، فأرس��ل إلى رسول اهلل   بُجبٍَّة من ِديباج)2( 
َهب)3(، فلبسها رسول اهلل ، فقام على المنبر،  منسوج فيها الذَّ
أو جل��س، فل��م يتكلم، ثم نزل فجع��ل الناس َيلَمس��ون الُجبَّة، وينظرون 
إليها، فقال رسول اهلل : »أتعجبون منها«، قالوا: ما رأينا ثوًبا 
قطُّ أحَسَن منه، فقال رسول اهلل : »لمناديُل سعِد بن معاذ يف 

ا ترون!«)4(. الجنة أحَسُن ممَّ

أخرجه أبو داود يف ُسننه - رقم الحديث )3037( بإسناد رجاله ثقات غيَر محمد بن إسحاق   )1(
ح بالتحديث يف  -صاحب الس��يرة-، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولم ُيصرِّ
ح بالتَحديث يف رواي��ة البيهقي يف دالئل النبوة )250/5( - وأورد  رواي��ة أبي داود، وَصرَّ

طرقه األلباين يف السلسلة الصحيحة - رقم الحديث )3346( وصححه.
ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )2615( )2616( - ومس��لم يف   )2(

صحيحه - رقم الحديث )2469(: ُسندس.
والسندس: هو ما َرقَّ من الديباج. انظر: النهاية )367/2(.

ويف رواي��ة أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3802( - ومس��لم يف صحيحه 
- رقم الحديث )2468(: حرير. 

زاد اإلم��ام أحمد يف رواية أخرى يف المس��ند - رقم الحديث )13455(: وذلك قبل أن   )3(
ينهى نبيُّ اهلل  عن الحرير. 

أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رق��م الحديث )12223( - والترم��ذي يف جامعه -   )4(
رقم الحديث )1820( - وابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )4037( - وأخرجه 
مخَتَص��ًرا: البخ��اري يف صحيح��ه - رق��م الحدي��ث )2615( )2616( - ومس��لم يف 

صحيحه - رقم الحديث )2469(. 
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L  إىل املدينة  رجوع النيب  J
ا،  أقام رس��ول اهلل  يف َتُبوك عش��رين يوًما، ولم َيْلَق عدوًّ
ثم رجع إلى المدينة؛ فقد روى ابن أبي عاصم يف الس��نة بسند حسن، عن 
أب��ي هريرة  قال: إن رس��ول اهلل  ق��ام فينا يوم َتُبوك، 
فحمد اهلل تعالى، وأثنى عليه، ثم قال: »إن اهلل أذن لكم بهذا المسير، وقد 

أذن لكم بالرجوع«)1(.

***
L   حماولة اغتيال النيب  J

تآم��ر ع��دٌد م��ن المنافقي��ن عل��ى رس��ول اهلل ، وأرادوا 
مزاحمت��ه عل��ى الَعَقب��ة ليقتل��وه، فحفظ اهلل رس��وله  منهم؛ 
فق��د روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن أب��ي الطَُّفيل، قال: 
لم��ا أقبل رس��ول اهلل  من غزوة َتُبوك أم��ر منادًيا، فنادى: إن 
رس��ول اهلل  أخذ الَعَقبة)2(، فال يأخذها أحد، فبينما رس��ول 

أخرجه ابن أبي عاصم يف كتاب السنة - رقم الحديث )414(.   )1(
الَعَقبة: الجبل الطويل. انظر: لسان العرب )306/9(.  )2(

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )105/17(: وهذه الَعَقبة ليس��ت العقبة 
المش��هورة بمنً��ى التي كان��ت بها بيعة األنص��ار ، وإنما هذه عقب��ة على طريق 
َتُبوك، اجتمع المنافقون فيها للغدر برس��ول اهلل  يف غزوة تبوك؛ فعصمه اهلل 

منهم.
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اهلل  يق��وده ُحذيف��ة ، ويس��وق به عم��اٌر  إذ 
اًرا وهو يسوق برسول  أقبل َرهٌط)1( ملثَّمون على الرواحل)2(، َغُش��وا عمَّ
اهلل ، وأقبل عماٌر يضرب وجوه الرواحل، فقال رس��ول اهلل 
 ، لُحذيفة: »َقْد)3(، َقْد«، حتى هبط رسول اهلل 
ار، فقال رس��ول اهلل  فلم��ا هبط رس��ول اهلل  ن��زل ورجع عمَّ
: »ي��ا عم��ار، ه��ل عرفَت الق��وَم؟« ق��ال: قد عرف��ُت عامة 
الرواحل، والقوُم ُمَلثَّمون، فقال رس��ول اهلل : »هل تدري ما 
أرادوا؟«، قال: اهلل ورسوله أعلم، فقال رسول اهلل : »أرادوا 
أن ُينِفروا برس��ول اهلل  فيطرحوه!«. قال: فس��أل عماٌر رجاًل 
م��ن أصحاب رس��ول اهلل ، فقال: نَش��ْدُتك ب��اهللِ، كم تعلم 
كان أصح��اُب الَعَقبة؟ فقال: أربعة عش��ر، فقال: إن كنَت فيهم فقد كانوا 
خمس��ة عشر، فعذر رس��ول اهلل  منهم ثالثة، فقالوا: واهللِ ما 
س��معنا منادي رس��ول اهلل ، وم��ا علمنا م��ا أراد القوم، فقال 
عمار : أشهد أن االثني عشر الباقين حرٌب هلل ولرسوله يف الحياة 

الدنيا ويوم يقوم األشهاد)4(.

الرهط من الرجال: ما دون العشرة. انظر: النهاية )257/2(.  )1(
الراحل��ة من اإلبل: البعير القوي على األس��فار واألحمال، والذكر واألنثى فيه س��واء.   )2(

انظر: النهاية )191/2(.
َقْد: يعني: َحْسُبك، َكَفى َكَفى.  )3(

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )23793( - وأخرجه مختصًرا اإلمام   )4(
مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2779( )11(.
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ونزل يف ذلك قوُله تعالى: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(  )1(.

ق��ال اإلم��ام القرطب��ي يف تفس��يره: يعن��ي المنافقي��ن، من َقْت��ِل النبي 
 ليلة الَعَقبة يف غزوة َتُبوك)2(.

***
L  إىل املدينة  استعجال النيب  J

فلما وصل رسول اهلل  إلى وادي القرى، قال ألصحابه: 

سورة التوبة - آية )74(.   )1(
انظر: تفسير القرطبي )304/10(.  )2(

* فائدة جليلة:
ق��ال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره )278/1(: قول َمن ق��ال: كان  َيعلم 
أعيان بعض المنافقين إنما مس��تنده حديث حذيفة بن اليمان  يف تس��مية أولئك 
وا أن يفتِكوا برس��ول اهلل  يف  األربع��ة عش��ر منافًق��ا يف غزوة تبوك الذي��ن َهمُّ
ظلم��اء الليل عند َعَقبة هنالك، عزموا على أن ُينِفروا به الناقة ليس��قط عنها، فأوحى اهلل 
إلي��ه أمرهم، وأطلع عل��ى ذلك حذيفة ، ولعل الكفَّ عن قتلهم كان لمدرك من 

هذه المدارك أو لغيرها، واهلل أعلم.
* فأما غير ه��ؤالء فقد قال اهلل تعالى: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ(. سورة التوبة - آية )101(.
وقال تعال��ى: ) ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
س��ورة   - ۆئ(  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
األح��زاب - آي��ة )60-61(؛ ففيها دليل عل��ى أنه لم ُيْغرِ بهم، ولم ي��ُدلَّ على أعيانهم، 

وإنما كان ُيذَكر له صفاتهم، فيتوس��مها يف بعضهم، كما قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(- سورة محمد - آية )30(.
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ل«)1(. ل معي فليتعجَّ ل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجَّ »إين متعجِّ

ولما أشرف رسول اهلل  على المدينة، قال: »هذه طابة«، 
نا وُنحبه«)2(. ولما رأى جبل ُأُحد، قال: »هذا ُأُحٌد َجَبٌل ُيحبُّ

قال اإلمام النووي: قوله : »ُيحبنا ونحبه«: الصحيح أنه 
على ظاهره، وأن معناه: ُيحبنا هو بنفسه، وقد جعل اهلل فيه تمييًزا)3(.

وذك��ر رس��ول اهلل  ألصحابه أجور أه��ل األعذار؛ فقد 
روى الش��يخان يف صحيحيهم��ا -واللفظ للبخاري- ع��ن أنس بن مالك 
، ق��ال: إن رس��ول اهلل  رجع م��ن غزوة َتُب��وك فدنا 
م��ن المدينة، فقال: »إن بالمدينة أقواًما ما ِس��رُتم مس��يًرا وال قطعتم وادًيا 
إال كان��وا معكم«، قالوا: يا رس��ول اهلل، وهم بالمدينة؟! فقال رس��ول اهلل 

: »وهم بالمدينة، حَبَسهم الُعذر«)4(.

ق��ال اإلمام النووي: ويف هذا الحدي��ث فضيلة النية يف الخير، وأن َمن 
ن��وى الغزو وغيره من الطاع��ات، فعرض له ُعذٌر منع��ه، حصل له ثواُب 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1481( )1482( )4422( - ومسلم يف   )1(
صحيحه - رقم الحديث )1392(.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1418( )1482( )4422( - ومسلم يف   )2(
صحيحه رقم الحديث )1392(. 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )138/9(.   )3(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4423( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(

الحديث )1911(.
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نيِّته، وأنه كلما كان أكثر من التأس��ف على ف��وات ذلك، وتمنى كونه مع 
الغزاة ونحوهم، َكُثر ثواُبه، واهلل أعلم)1(.

***
L  استقبال أهل املدينة  J

وتس��امع أهُل المدينة بقدوم رس��ول اهلل ، فخرجوا إلى 
ثني��ة الوداع يتلقَّونه بحفاوة وَفَرح وس��رور؛ فق��د روى اإلمام البخاري يف 
صحيحه عن السائب بن يزيد ، قال: أذكر أين خرجت مع الصبيان 

نتلقى النبي  إلى ثنية الوداع َمْقَدَمه من غزوِة َتُبوك)2(.

 : ويف رواي��ة اإلم��ام الترمذي بس��ند صحي��ح، قال الس��ائب
لم��ا قدم رس��وُل اهلل  من َتُبوك خرج الن��اس يتلقونه إلى ثنية 

الوداع، قال: فخرجُت مع الناس وأنا غالم)3(.

***
L  َرار J  حتريق النيب مسجَد الضِّ

َبوي��ة مالَِك بن  أمر رس��ول اهلل  ُقبيل دخول��ه المدينَة النَّ

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )49/13(.   )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4427(.   )2(

أخرج��ه اإلمام الترم��ذي يف جامعه - رق��م الحديث )1815( وق��ال الترمذي: حديث   )3(
حسن صحيح.
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رار،  ْخُشم )1(، وَمْعَن بن َعِدي ) )2، بتحريق وهدم مسجد الضِّ الدُّ
الذي بناه المنافقون؛ للضرر باإلسالم والمسلمين، ففضحهم اهلل سبحانه 

وتعال��ى يف كتابه الكريم، فق��ال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ()3(.

***
ْخُش��م: بالدال المهملة  قال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )169/2(: الدُّ  )1(
َخيِشم  المضمومة، ثم خاء معجمة ساكنة، ثم شين معجمة مضمومة، ثم ميم، وُيقال: الدُّ

ًرا. خيِشن بالنون، ُمكبًَّرا وُمَصغَّ خُشن والدُّ بالتصغير، وُيقال: الدُّ
* وقال يف ش��رحه لصحيح مس��لم )214/1(: واعلم أن مالك بن دخشم  هذا 
من األنصار، ذكر أبو عمر بن عبد البر -يف االستيعاب )406/3(- اختالًفا بين العلماء 

يف شهوده الَعَقبة، قال: ولم يختلفوا أنه شهد بدًرا وما بعدها من المشاهد.
وق��د نص النبي  على إيمان��ه باطنًا وبراءته من النفاق، بقوله  يف 
رواية اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )425(: »أال تراه قد قال ال إله إال اهلل 

يريد بذلك وجَه اهلل؟« 
فهذه ش��هادة من رس��ول اهلل  له بأنه قالها مصدًقا بها معتق��ًدا ِصْدَقها متقرًبا 
بها إلى اهلل تعالى، وشهد له يف شهادته ألهل بدر بما هو معروف، فال ينبغي أن ُيَشكَّ يف 

. صدق إيمانه
قال الحافظ يف الفتح )58/8(: َمْعن: هو بفتح الميم وسكون المهملة.  )2(

 : قال ابن األثير يف جامع األصول )858/2( - قسم التراجم -: معن بن َعدي
أخو عاصم بن َعدي ، ش��هد بدًرا وما بعدها من المشاهد، وشهد العقبة، وُقتَِل 

يق  شهيًدا. دِّ يوم اليمامة يف خالفة الصِّ
سورة التوبة - اآليتان )108-107(.   )3(
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L  من امُلَخلَّفني  موقف النيب  J
كان��ت غ��زوة َتُب��وك لظروفه��ا الخاصة به��ا اختب��اًرا ش��ديًدا من اهلل 
، َميَّ��ز بها المؤمنين من غيرهم؛ فقد خرج لهذه الغزوة كل َمن 
كان مؤمنً��ا صادًقا، حتى صار التخلُف أم��ارة )1( على نفاق الرجل إذا لم 
يك��ن له عذر َيعِذره اهلل به؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما عن كعب 
ب��ن مالك  -وهو أحد الثالثة الذين ُخلِّفوا عن هذه الغزوة- قال: 
فلما قيل: إن رس��ول اهلل  ق��د أَظلَّ قادًم��ا زاح عني الباطل، 
وعرفُت أين لن أخرج منه أبًدا بشيء فيه َكِذٌب، فأجمعُت ِصْدَقه، وأصبح 
رس��ول اهلل  قادًم��ا، وكان إذا قدم من س��فر بدأ بالمس��جد، 
فيرك��ع فيه ركعتين ثم جل��س للناس، فلما فعل ذلك ج��اءه ال�ُمخلَّفون، 
فَطِفق��وا)2( يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجاًل، فقبل 
منهم رس��ول اهلل  عالنيَتهم، وبايَعهم واس��تغَفَر لهم، وَوَكَل 

سرائرهم إلى اهلل)3(.

 ث��م إن اهلل  ت��اب على َمن تخلَّف م��ن الصحابة الصادقين 
؛ لِصْدِقه��م، وعلى رأس��هم: كعُب بن مالك، وهالُل ب��ن ُأَميََّة، 

األمارة -بفتح الهمزة-: العالمة. انظر: النهاية )68/1(.   )1(
َطِفق: جعل. انظر: النهاية )118/3(.   )2(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4418( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(
الحديث )2769(.
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بيِع ، فقال اهلل تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڄ  وُم��َرارُة )1( بُن الرَّ
ڃ ڃ ڃ ڃ چ()2(.

قال الحافظ ابن كثير: فكان عاقبُة صدقهم خيًرا لهم، وتوبًة عليهم)3(.

***
L  ما نزل من القرآن حول غزوة َتُبوك  J

َة سورة التوبة)5(. قال الحافظ ابن كثير: وأنزل اهللُ فيها)4( عامَّ

ى الفاضحَة، والَبُحوَث؛ ألنها تبحث عن  وقال اإلمام القرطبي: ُتس��مَّ
أسرار المنافقين)6(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن سعيد بن ُجبير، قال: قلت البن 
عباس : سورة التوبة؟

ق��ال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل: ومنهم، ومنهم، حتى ظنُّوا 
أنها لم ُتْبِق أحًدا منهم إال ُذكَِر فيها)7(.

ق��ال ابن األثير يف جام��ع األصول )847/2( - قس��م التراجم -: ُم��َرارة: بضم الميم،   )1(
وتخفيف الراء األولى.

سورة التوبة - اآليات )117 -119(.  )2(
انظر: تفسير ابن كثير )469/4(.  )3(

يعني: يف غزوة تبوك.   )4(
انظر: الفصول يف سيرة الرسول، ص )249(.  )5(

انظر: تفسير القرطبي )93/10(.  )6(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4882( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )7(

الحديث )3031(.
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وروى ابن أبي شيبة يف مصنفه بسند حسن عن حذيفة ، قال: 
تقولون سورة التوبة، وهي سورة العذاب)1(.

وروى الحاكم يف المس��تدرك بس��ند صحيح عن ُجبير بن ُنَفير، قال: 
ق��ال رجل للِمْقداد بن األس��ود : لو قعدَت العام عن الغزو! قال: 

َأَبْت علينا الَبُحوُث -يعني س��ورة التوبة-؛ قال اهلل : )ٱ ٻ 
ٻ()2(، وال أجدين إال خفيًفا)3(.

  وقال ابن إس��حاق: وكانت براءة ُتسمى يف زمان النبي
وبعده ال�ُمبعثِرَة؛ لما كش��فت من س��رائر الناس، وكانت َتُبوك آِخَر غزوة 

.)4(
 غزاها النبي

***
L  على احلج  تأمري أبي بكر الصديق  J

َر رس��وُل اهلل  أبا بكر الصدي��ق  على الحج،  َأمَّ
هم، وبقي رسول  وذلك يف السنة التاسعة للهجرة)5(؛ لُيقيم للمسلمين َحجَّ

أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه - رقم الحديث )30898(.  )1(
سورة التوبة - آية )41(.   )2(

أخرجه الحاكم يف المستدرك - رقم الحديث )3321(.  )3(
انظر: سيرة ابن هشام )208/4(.  )4(

قال اإلمام البخاري يف صحيحه: باب حجِّ أبي بكر بالناس يف سنة تسع.  )5(
ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )413/8(: كذا ج��زم به، وُيؤيده أن ابن إس��حاق -يف الس��يرة 
ح بأن النبي  أقام بعد أن رجع من تبوك رمضان وش��وااًل=  )197/4(- َصرَّ
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اهلل  يف المدين��ة النََّبوية ُيتابع الدعوة والوفود التي قدمت إليه 
لُتعِلَن إس��المها، فخ��رج أبو بكر الصدي��ق  يف ثالثمائة رجل من 
المدينة، وبعث معه رس��وُل اهلل  بعش��رين َبَدَن��ة)1( قلَّدها)2( 
وأش��َعَرها)3( بيده الش��ريفة، واس��تعمل عليها ناجية بن ُجنَدب األسلمي 

، وساق أبو بكر  خمَس بدنات )4(.

قال��ت:   ، عائش��ة  ع��ن  صحيحيهم��ا  يف  الش��يخان  وروى 
، ثم َقلَّدها رس��ول  فتل��ُت)5( قالئِ��َد َهدِي رس��ول اهلل  بيديَّ
اهلل  بيدي��ه، ث��م بعث به��ا مع َأبِ��ي)6(، فلم َيح��ُرْم على النبي 

 شيٌء أحله اهلل له حتى ُنِحَر الَهدُي )7(.

= وذا الَقع��دة، ثم بعث أبا بكر  أميًرا على الحج، فهو ظاهر يف أنَّ َبْعَث أبي بكر 
 كان بعد انسالخ ذي الَقعدة، فيكون حجه يف ذي الحجة على هذا. واهلل أعلم. 
يت بدن��ًة؛ لِعَظِمها  الَبَدن��ة: تقع عل��ى الجمل والناقة والبقرة، وهي باإلبل أش��به، وُس��مِّ  )1(

وِسَمنِها. انظر: النهاية )108/1(. 
تقلي��د الَه��ْدِي: أن ُيجَع��ل يف عنقه��ا ِش��عاٌر ُيعَل��ُم به أنه��ا َه��ْدٌي. انظر: لس��ان العرب   )2(

.)276/11(
إش��عار الُبْدن: هو أن ُيش��قَّق أحد َجنْبي َسنام الَبَدَنة حتى َيس��يل دُمها، وُيجَعل ذلك لها   )3(

عالمة ُتعَرف بها أنها َهْدٌي. انظر: النهاية )429/2(.
انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )334/2(.  )4(

فتلُت: لويُت. انظر: لسان العرب )177/10(.  )5(
دة الخفيفة- تريد  قال الحاف��ظ يف الفتح )367/4(: َأبِي -بفتح الهمزة، وكس��ر الموحَّ  )6(

. بذلك أباها أبا بكر الصديق
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1700( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )7(

الحديث )1321( )369(.
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L  بسورة براءة  ٍّبعث علي  J
  ن��زل على النبي  فلم��ا خرج أب��و بكر الصديق
أوُل اآليات من س��ورة التوبة)1(، فبعث رس��ول اهلل  علي بن 

أبي طالب  لُيعِلَن للناس ما فيها من أحكام.

 قال الحافظ يف الفتح: قال العلماء: الحكمة يف إرسال علي  بعد 
أبي بك��ر  أن عادة العرب جرت بأن ال َينُقَض العهد إال َمن عقده 

أو َمن هو منه بسبيٍل من أهل بيته؛ فأجراهم يف ذلك على عادتهم)2(.

وق��ال الحاف��ظ ابن كثي��ر: وأول هذه الس��ورة )3( الكريم��ة نزل على 
رس��ول اهلل  لما رجع من غزوة َتُب��وك، وهم بالحج، ثم ذكر 
أن المش��ركين يحُضرون عامهم هذا الموِس��َم )4( عل��ى عادتهم يف ذلك، 
وأنه��م يطوفون بالبيت ُع��راًة؛ فكره مخالَطَتهم، وبع��ث أبا بكر الصديق 

 أِميًرا على الحج تلك السنة؛ لُيقيم للناس مناسكهم)5(.

قال الحافظ يف الفتح )210/9(: نزل أول براءة َعِقَب فتح مكة يف س��نة تس��ع عام حج   )1(
أب��ي بك��ر  ... ال ش��ك أن غالبها نزل يف غ��زوة تبوك، وهي آخر غ��زوات النبي 

.
انظر: فتح الباري )216/9(.   )2(

يعني سورة التوبة.   )3(
الموِس��م: هو الوقت الذي يجتمع فيه الحاجُّ كل س��نة، كأنه ُوِس��َم بذلك الَوْسِم، وهو   )4(

َمْفِعل منه، اسم للزمان؛ ألنه َمْعَلٌم لهم. انظر: النهاية )162/5(.
انظر: تفسير ابن كثير )244/4(.  )5(
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وروى اإلمام الترمذي يف جامعه والحاكم يف مستدركه بسند صحيح 
ع��ن ابن عباس ، قال: إن رس��ول اهلل  بعث أبا بكر 
 ، وَأَم��َره أن ُين��ادَي به��ؤالء الكلم��ات)1(، فأتبع��ه عليًّا ،
فبين��ا أب��و بكر  ببع��ض الطريق إذ س��مع ُرغاَء)2( ناقة رس��ول اهلل 
، فخ��رج أبو بك��ر َفِزًعا، فظن أن��ه ، فإذا عليٌّ 
ره)3( على الموس��م،  ، فدف��ع إليه كتاب النبي  قد َأمَّ
وأَم��َر عليًّ��ا أن ُينادَي به��ؤالء الكلم��ات، فقام علي  عن��ه يف أيام 

التشريق، فنادى:

﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴾، ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾.- 1

نَّ بعد العام ُمشرٌِك)4(. - 2 ال يُحجَّ

وال يطوَفنَّ بالبيِت ُعريان.- 3

وال يدُخل الجنََّة إال مؤمن.- 4

هي التي نادى بها عليٌّ ، وهي التي يف آخر الحديث.  )1(
غاء -بضم الراء-: هو صوت البعير. انظر: النهاية )218/2(. الرُّ  )2(

يعني تأمير أبي بكر  على الحج.  )3(
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )98/9(: موافق لق��ول اهلل تعالى )ٿ   )4(
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ(، والمراد بالمسجد الحرام 
ن مشرٌك من دخول الحرم بحاٍل، حتى لو جاء يف رسالة أو أمر  هاهنا الحرم كله، فال ُيمكَّ
ن من الدخول، بل ُيْخ��َرج إليه َمن يقضي األمر المتعلِّق به، ولو دخل ُخفيًة  مه��م ال ُيمكَّ

وَمرَِض ومات، ُنبِش وأخرَِج من الحرم.
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فكان علي  ُينادي بها، فإذا َبحَّ قام أبو هريرة  فنادى)1(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا ع��ن أب��ي هري��رة ، ق��ال: 
َرُه عليها رس��ول اهلل  بعثن��ي أب��و بكر الصدي��ق  يف الحجة الت��ي َأمَّ
نون)2( يف الناس يوم النحر:  ة الوداع يف ره��ط ُيؤذِّ ، قبل َحجَّ

ال يُحج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت ُعريان)3(.

  ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح: فالحاصل أن مباش��رة أب��ي هريرة
لذل��ك)4( كان��ت بأمر أبي بك��ر ، وكان ُينادي بم��ا ُيلقيه إليه علي 

 مما ُأِمَر بتبليغه)5(.

وروى اإلم��ام أحمد يف مس��نده والترم��ذي يف جامعه بس��ند صحيح 
عن زيد بن ُيثيع، قال: س��ألنا عليًّا : بأي ش��يء ُبِعْثَت يف الحجة؟ 
ق��ال: ُبعثُت بأربع: أن ال يطوَفنَّ بالبيت ُعري��ان، وَمن كان بينه وبين النبي 
تِه)7(، وَم��ن لم يكن له عه��د، فأَجُله   عه��د، فه��و)6( إل��ى ُمدَّ

أخرجه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )3345( - والحاكم يف مس��تدركه -   )1(
رقم الحديث )4423(.

األذان: هو اإلعالم بالشيء. انظر: النهاية )37/1(.   )2(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1622( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )1347(. 
أي: باإلعالم.   )4(

انظر: فتح الباري )213/9(.  )5(
يف رواية اإلمام أحمد، ورواية أخرى يف جامع الترمذي: فَعْهُده.   )6(

قلت: وقع يف رواية أخرى يف المس��ند - رق��م الحديث )7977( َوْهٌم، وهو قوله: وَمن   )7(
 كان بينه وبين رس��ول اهلل  عهد، فإنَّ أَجَله -أو أَمَده- إلى أربعة أشهر.      =
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أربعة أش��هر، وال يدخل الجن��ة إال نفٌس مؤمنة، وال يجتمع المش��ركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا)1(.

***
L  )2( عام الوفود  J

قال ابن إس��حاق: لما افتتح رس��ول اهلل  مكة، وفرغ من 
َتُبوك، وأس��لمت ثقيٌف وبايع��ت؛ ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، 
وإنم��ا كانت العرب َتَربَُّص)3( باإلس��الم أْمَر هذا الح��يِّ من قريش، وأْمَر 
رس��ول اهلل ؛ وذلك أن قريًش��ا كانوا إماَم الن��اس وهادَيهم، 
 ، وأه��َل البي��ت الح��رام، وصريَح ولد إس��ماعيل ب��ن إبراهيم

= قال اإلمام ابن جرير الطبري يف تفسيره )306/6(: وأخشى أن يكون هذا الخبر وهًما 
من ناقله يف األَجِل؛ ألن األخبار متظاهرة يف األَجِل بخالفه.

* وحكم الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )42/5( على هذه الرواية بالنكارة، فقال: 
وهذا إس��ناد جيد، لكن فيه ن��كارة من جهة قول الراوي: إن َم��ن كان له عهد فأَجُله إلى 
أربعة أش��هر، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن َمن كان له عهد فأَجُله إلى 
أَم��ِده بالًغا ما بلغ، ولو زاد على أربعة أش��هر، وَمن ليس ل��ه أمٌد بالكلية فله تأجيل أربعة 
أش��هر، بقي قس��م ثالث: وهو َمن له أمد ينتهي إلى أقلَّ من أربعة أشهر من يوم التأجيل، 
، وُيحتمل أن ُيقال: إنه  تِه وإن َق��لَّ وه��ذا ُيحَتَم��ل أن يلتحق باألول، فيكون أجُله إلى ُمدَّ

ل إلى أربعة أشهر؛ ألنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية. واهلل أعلم. ُيؤجَّ
أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )594( - والترمذي يف جامعه - رقم   )1(

الحديث )886( )3346( وقال الترمذي يف الموضعين: حديث حسن صحيح. 
قال ابن هشام يف السيرة )214/4(: حدثني أبو عبيدة: أن ذلك يف سنة تسع، وأنها كانت   )2(

ى سنة الوفود.  ُتسمَّ
التربُّص: الُمكث واالنتظار. انظر: لسان العرب )108/5(.  )3(
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وق��ادَة العرب، ال ُينكرون ذلك، وكانت قريش هي التي نصبت)1( لحرب 
رسول اهلل  وخالفه، فلما افُتتحت مكة، ودانت)2( له قريش، 
خه��ا)3( اإلس��الم، وعرفت العرب أنه ال طاقة لهم بحرب رس��ول اهلل  َوَدوَّ
 وال عداوت��ه؛ فدخلوا يف دين اهلل -كما قال - أفواًجا، 

يضربون إليه من كل وجه؛ يقول اهلل تعالى لنبيه : )ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ()4(، أي: فاحَم��ِد اهلل عل��ى م��ا 

أظهر من دينك، واستغِفْره؛ إنه كان تواًبا)5(.

وق��ال الحافظ ابن كثير: وتواترت الوفود يف هذه الس��نة)6( وما بعدها 
عل��ى رس��ول اهلل ، ُمذِعن��ًة باإلس��الم، داخلي��ن يف دي��ن اهلل 

أفواًجا)7(.

مالحظة هامة: �
قال الحافظ ابن كثير: قد قال اهلل تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ناصبه الشر والحرب والعداوة: أظهره له. انظر: لسان العرب )156/14(.   )1(
دانت: خضعت وذلَّت. انظر: لسان العرب )422/4(.  )2(

خها: أذلها وأخضعها. انظر: لسان العرب )437/4(. َدوَّ  )3(
سورة النصر كاملة.  )4(

انظر: سيرة ابن هشام )214/4(.  )5(
يعني: سنة تسع للهجرة.  )6(

انظر: الفصول يف سورة الرسول - ص )251(.  )7(
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ()1(، وقال رس��ول اهلل 
 يوم الفتح: »ال هجرة)2( ولكن ِجهاٌد ونية)3(«؛ فيجب التمييز 
بين الس��ابق من ه��ؤالء الوافدين على زمن الفتح ممن ُيَع��دُّ وفوُده هجرًة، 
وبي��ن الالحق لهم بع��د الفتح ممن وعد اهلل خيًرا وُحس��نى، ولكن ليس يف 

ذلك كالسابق له يف الزمان والفضيلة، واهلل أعلم)4(. 

***
L  َوفُد َثقيٍف  J

َق��ِدم َوفُد ثقيٍف على رس��ول اهلل  يف رمضان من الس��نة 
التاسعة للهجرة)5(، فأسلموا، وكانوا اشترطوا بعض األمور؛ فقد روى أبو 
داود يف سننه بسند صحيح عن وهب، قال: سألُت جابًرا عن شرط َثقيٍف 
إذ بايع��ت، قال: اش��ترَطْت على النب��ي : أْن ال َصدقة عليها 
قون  وال جهاد، وأنه س��مع النبيَّ  بعد ذلك، يقول: »سيتَصدَّ

وُيجاِهدون إذا أسَلموا«)6(.

سورة الحديد - اآلية )10(.   )1(
زاد البخاري يف صحيحه يف رواية أخرى: »بعد الفتح«.   )2(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2825( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(
الحديث )1353(.

انظر: البداية والنهاية )44/5(.  )4(
انظر: سيرة ابن هشام )191/4(.   )5(

أخرجه أبو داود يف ُسننه - رقم الحديث )3025(.  )6(
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��َر رس��ول اهلل  فلم��ا أراد وف��د ثقي��ف االنص��راف إل��ى بالده��م، َأمَّ
 عليهم عثماَن بن أب��ي العاص ، وكان ِمن أحَدثِهم 

ِم القرآِن )1(. ِه يف اإلسالم، وتعلُّ ِسنًّا؛ وذلك أنه كان أحرصهم على التفقُّ

وروى اإلمام مس��لم يف صحيح��ه عن عثمان بن أب��ي العاص الثقفي 
، ق��ال: إن النب��ي  ق��ال ل��ه: »ُأمَّ قوَم��ك«، قلت: يا 
 : رس��ول اهلل، إين أجد يف نفس��ي ش��يًئا )2(، فقال رس��ول اهلل
، ثم قال:  ُه يف صدري بي��ن َثْدييَّ »اْدُن��ْه«، فجلَّس��ني بين يديه، ثم وضع َكفَّ
، ثم قال: »ُأمَّ قوَمك، فمن َأمَّ قوًما  ْل«، فوضعها يف ظهري بين كتِفيَّ »تحوَّ
ْف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن  فلُيخفِّ

فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحُدكم وحده فلُيَصلِّ كيف شاء«)3(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند قوي عن عثمان بن أبي العاص 
، ق��ال: إن آخ��ر كالم َكلَّمن��ي ب��ه رس��ول اهلل  إذ 
َت  ِف الصالَة على الناس«، حتى َوقَّ اس��تعملني على الطائف، فقال: »َخفِّ

لي: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ(، وأشباهها من القرآن )4(.

انظر: سيرة ابن هشام )194/4(.  )1(
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )155/4(: ُيحتمل أن��ه أراد الخوف من   )2(
ِمه على الن��اس، فأذهب��ه اهلل تعالى ببركة  حص��ول ش��يء من الكِب��ر واإلعجاب ل��ه بتقدُّ
كف رس��ول اهلل  ودعائ��ه، ويحتمل أنه أراد الوسوس��ة يف الصالة؛ فإنه كان 

ُمَوْسوًسا، وال َيصُلح لإلمامة الُمَوْسوس.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )468(.   )3(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )17916(.   )4(
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وهكذا اس��تجاب اهلل  دعاء رسوله  بإسالم 
ثقيف؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند قوي عن جابر بن عبد اهلل 

، قال: قال رسول اهلل : »اللهمَّ اْهِد ثقيًفا«)1(.

***
L  وفد بين متيم  J

ق��دم وفد بن��ي تميم على رس��ول اهلل  يف الس��نة التاس��عة 
ْبرِقان بن بدر،  للهجرة، وفيهم: ُعطارد بن حاجب، واألقرع بن حابس، والزِّ

وعمرو بن األهتم، والحبحاب بن يزيد، وُعَيينة بن ِحصن، وغيرهم.

ق��ال اب��ن إس��حاق: فلما دخل وف��د بني تميم المس��ِجَد ناَدوا رس��ول 
اهلل  م��ن وراء ُحُجرات��ه: أِن اخُرْج إلينا ي��ا محمد، فآذى ذلك 
رس��وَل اهلل  من صياحه��م، فخرج إليهم، فقال��وا: يا محمد، 
 : جئن��ا ُنفاِخ��ُرك، َف��ْأَذْن لش��اعرنا وخطيبنا، فقال رس��ول اهلل
»ق��د أِذْن��ُت«، فخطب خطيبهم وه��و ُعطارد بن حاجب، فقال رس��ول اهلل 
 لثابت بن قيس : »أِجْبه«، فأجابه، ثم قالوا: يا محمد 
ْبرِقان بن بدر فأنش��د، فقال رس��ول اهلل  ائ��َذْن لش��اعرنا، ف��أِذَن له، وه��و الزِّ
 لحس��ان بن ثابت: »أِجْبه«، فأجابه بمثل ِشْعرِه، فقالوا: واهللِ 
لخطيُبه أبَلُغ من خطيبنا، ولشاِعُره أشعُر من شاعرنا، ولهم أحَلُم ِمنَّا! ونزل 

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14702(.  )1(
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فيهم: )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ(«)1(.

* واختل��ف أبو بكر وعمر  يف اختيار األمير لوفد بني تميم؛ 
فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن الزبير ، قال: 
 : فقال أبو بكر ، قدم ركب من بني تميم على النبي
ر األقرع بن  ��رِ القعق��اع بن معبد ب��ن ُزرارة، فقال ُعَمر : ب��ل َأمِّ َأمِّ
 : ما أردَت إال خاليف! وقال عمر : حاب��س، فقال أبو بكر
م��ا أردَت إال خ��اليف! فتماَرَيا)2( حتى ارتفع��ت أصواتهما، فنزل يف ذلك: 

)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ()3(، حتى انَقَضت)4(.

***
L  وفد بين حنيفة  J

قدم على رس��ول اهلل  وفد بني حنيفة، فيهم مس��يلمة بن 
اب؛ فقد روى الشيخان يف صحيحيهما عن ابن عباس  حبيب الحنفي الكذَّ
 ، اب على عهد رسول اهلل ، قال: قدم ُمَسيِلمة الكذَّ
فجع��ل يق��ول: إن جعل لي ُمحمٌد األم��َر من بعِده تبِْعُته، وَقِدَمها يف بش��ر 

سورة الحجرات - اآلية )4( - والخبر يف سيرة ابن هشام )222-215/4(.  )1(
قل��ت: اخُتِلف يف س��بب نزول هذه اآلي��ة، وذكرُت ذلك مفص��اًل يف »اللؤلؤ المكنون«؛ 

فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
المماراة: المجادلة. انظر: النهاية )275/4(.   )2(

سورة الحجرات - اآلية )1(.   )3(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4367(.  )4(
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كثير من قومه، فأقبل إليه رسول اهلل  ومعه ثابت بن قيس بن 
اس ، ويف يد النبي  قطعة جريد)1(، حتى وقف  َش��مَّ
على ُمَس��يِلمة يف أصحابه، فقال: »لو س��ألَتني هذه القطع��َة ما أعطيُتكها، 
ول��ن تعدَو)2( أْمَر اهلل فيك، ولئن أدَبْرَت َلَيْعِقَرنَّك)3( اهلل، وإين أَلراك الذي 

ُأريُت فيه ما َرأيُت، وهذا ثابٌت ُيجيبك عني)4(«، ثم انصرف عنه.

قال ابن عباس : فسألُت عن قول النبي : »إنك 
ُأَرى الذي ُأريُت فيه ما ُأريت«، فأخبرين أبو هريرة  أن رس��ول اهلل 
ني  ، قال: »بينا أنا نائم رأيُت يف يديَّ سواريِن من ذهب، فأَهمَّ
ْلُتهما  ش��أُنهما، فُأوحي إليَّ يف المن��ام: أِن انُفْخهما، فنفختهما فط��اَرا، فأوَّ

، واآلخُر ُمَسيلمة )6(«. كذابيِن َيخُرجان بعدي)5( أحُدهما الَعْنِسيُّ

يف رواية اإلمام مسلم: جريدة.  )1(
َعفة، وجمعها جريد. انظر: النهاية )249/1(. الجريدة: السَّ

ى«.  يف رواية اإلمام مسلم: »أتعدَّ  )2(
ق��ال اإلمام اب��ن األثير يف جامع األصول )703/11(: الَعْق��ر يف األصل: هو أن ُتضَرب   )3(

قوائم الفرس أو البعير بالسيف فُتقَطع، ثم اسُتعِمل يف القتل والهالك. 
  قال الحافظ يف الفتح )423/8(: أي: ألنه كان خطيب األنصار، وكان النبي  )4(
قد ُأعطَِي جوامع الكلم، فاكتفى بما قاله لمس��يلمة، وأعلمه أنه إن كان يريد اإلس��هاب 
يف الخطاب فهذا الخطيب يقوم عني يف ذلك، وُيؤَخذ منه استعانة اإلمام بأهل البالغة يف 

جواب أهل العناد ونحو ذلك. 
ق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )28/15(: قال العلم��اء: المراد بقوله   )5(
: »يخرجان بعدي«، أي: ُيظِهران شوكتهما أو محاربتهما ودعواهما النبوة، 

وإال فقد كانا يف زمنه. 
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4373( )4374( - ومسلم يف صحيحه   )6(

- رقم الحديث )2273(.
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اب، عدو اهلل، جمع جموًعا كثيرة من  قال اإلمام النووي: ُمَسيِلمة الكذَّ
بني حنيفة وغيرهم من س��فهاء العرب وغوغائهم، وقصد قتال الصحابة 
��ز إليه أبو بكر الصديق   عل��ى إثر وفاة النبي ، َفَجهَّ
 الجيوش، وأميرهم خالد بن الوليد  س��نة إحدى عش��رة 

من الهجرة، فقاتلوه، فظهروا على مسيلمة، فقتلوه كافًرا)1(.

تنبيه هام: �
ق��ال الحافظ يف الفتح: وس��ياق هذه القص��ة)2( ُيخالف م��ا ذكره ابن 
إسحاق)3( أنه قدم)4( مع وفد قومه، وأنهم تركوه يف رحالهم يحفظها لهم، 
وذكروه لرس��ول اهلل  وأخذوا من��ه جائزته، وأنه قال لهم)5(: 
كم، وأن مس��يلمة لما ادَّعى أنه ُأش��رَِك يف النبوة مع رس��ول  إنه ليس بَش��رِّ
اهلل  احت��ج بهذه المقالة، وهذا مع ش��ذوذه ضعيف الس��ند؛ 
النقطاعه، وَأْمُر مس��يلمة كان عند قومه أكث��ر من ذلك؛ فقد كان ُيقال له: 
رحم��ان اليمامة؛ لِعَظِم َقْدِره فيهم، وكي��ف يلتئم هذا الخبر الضعيف مع 
قوله يف هذا الحديث الصحيح: إن النبي  اجتمع به وخاطبه، 

َح له بحضرة قومه أنه لو سأله قطعة الجريدة ما أعطاه؟!)6(. وَصرَّ

انظر: تهذيب األسماء واللغات )200/2(.   )1(
يعني: رواية البخاري ومسلم يف صحيحيهما.  )2(

يف السيرة النبوية )232/4(.  )3(
يعني: مسيلمة الكذاب.  )4(

. يعني: رسول اهلل  )5(
انظر: فتح الباري )422/8(.  )6(
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L  وفد نران  J
َبوية وف��د نصارى  ق��دم عل��ى رس��ول اهلل  بالمدين��ة النَّ
نجران، ستون راكًبا، فيهم أربعة عشر رجاًل من أشرافهم، وكان من بينهم 
 ، يف أمر عيسى  يِّد، وناقشوا رسول اهلل العاِقُب والسَّ

ون��زل فيهم آيات من س��ورة آل عمران بذلك، فق��ال تعالى: )ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ىئ()1(،  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

فخافوا من المباَهلة )2( ورفضوها )3(.

قال اإلمام القرطبي: ه��ذه اآلية من أعالم نبوة محمد ؛ 
ألن��ه دعاه��م إلى المباَهل��ة فأبوا منها، وَرُض��وا بالجزية بع��د أن أعلمهم 

سورة آل عمران - اآليات )61-58(.   )1(
ق��ال الحافظ ابن كثير يف تفس��يره )353/2(: س��بب نزول هذه المباَهل��ة وما قبلها من 
ون يف عيس��ى  أول الس��ورة إلى هنا: يف وفد نج��ران النصارى حين قدموا فجعلوا ُيحاجُّ

ا عليهم. ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة واإللهية، فأنزل اهلل صدر هذه السورة ردًّ
المباَهل��ة: المالَعنة، وه��و أن يجتمع القوم إذا اختلفوا يف ش��يء، فيقولوا: لعنة اهلل على   )2(

الظالم منا. انظر: النهاية )164/1(. 
انظر: سيرة ابن هشام )185/2(.  )3(
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ًدا  كبيُرهم العاقُب أنهم إن باَهلوه اضطرم)1( عليهم الوادي ناًرا؛ فإنَّ محمَّ
نب��ي مرَس��ل، ولقد تعلمون أن��ه جاءكم بالفص��ل يف أمر عيس��ى، فتركوا 

المباَهلة، وانصرفوا إلى بالدهم)2(.

وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن حذيف��ة ، قال: جاء 
يِّد صاحبا نجران إلى النبي  ُيريدان أن ُيالِعناه،  العاقب والسَّ
فقال أحدهما لصاحبه: ال تفعل؛ فواهلل لئن كان نبيًّا فالَعنَنا، ال ُنْفِلُح نحن 

وال َعِقُبنا ِمن َبْعِدنا)3(.

 ، وروى اإلمام أحمد يف مسنده بسند صحيح عن ابن عباس
قال: لو خرج الذين ُيباِهلون رس��ول اهلل  لرجعوا ال يجدون 

مااًل وال أهال)4(.

فقبل منهم رس��ول اهلل  ذلك، ثم صالحهم على الجزية؛ 
فقد روى أبو داود يف س��ننه بس��ند ضعيف -وله ش��واهد - عن ابن عباس 
، ق��ال: صال��ح رس��ول اهلل  أهل نجران عل��ى ألَفْي 
ٍة  ُحلَّة: النِّْصف يف َصَفر والنصف يف رجب، ُيؤدونها إلى المسلمين، وعاريَّ
ثالثي��ن درًعا، وثالثين فرًس��ا، وثالثين بعيًرا، وثالثين م��ن ُكلِّ ِصنف من 

اضطرم: اشتعل. انظر: لسان العرب )56/8(.   )1(
انظر: تفسير القرطبي )159/5(.  )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4380(.  )3(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )2225(.   )4(
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أصناف السالح، َيْغُزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردُّوها عليهم 
إن كان بالَيَم��ِن َكْيٌد أو َغْدَرة، على أن ال ُتهَدم لهم بِيعٌة )1(، وال ُيخرَج لهم 

با)3(. )2(، وال ُيفَتنوا عن دينهم ما لم ُيحِدثوا َحدًثا أو يأُكلوا الرِّ َقسٌّ

***
L  معهم  َبْعث أبي عبيدة بن اجلراح  J

فلما أرادوا الرجوع إلى بالدهم، قالوا لرس��ول اهلل : إنا 
ُنعطي��ك ما س��أْلَتنا)4(، وابعث معن��ا رجاًل أمينًا، وال تبَع��ْث معنا إال أمينًا، 
فق��ال رس��ول اهلل : »ألبعثنَّ معك��م رجاًل أميًنا ح��قَّ أميٍن«، 
فاستش��رف له��ا أصح��اب رس��ول اهلل ، فق��ال رس��ول اهلل 
: »ُق��ْم يا أب��ا ُعَبيدة بن الجراح)5(«، فلما قام قال رس��ول اهلل 

البِيعة -بكس��ر الباء-: هي كنيس��ة اليهود، وقيل: كنيس��ة النصارى. انظر: لسان العرب   )1(
 .)558/1(

الَق��سُّ -بفت��ح القاف-: هو رئيس من رؤس��اء النصارى يف الدين والعلم. انظر: لس��ان   )2(
العرب )157/11(.

أخرجه أبو داود يف ُسننه - رقم الحديث )3041( - وذكره الحافظ يف التلخيص الَحبير   )3(
نه  ي من ابن عباس نظر، لكن له ش��واهد - وحسَّ ��دِّ )2968/6( وقال: ويف س��ماع السُّ

الشيخ شعيب األرنؤوط يف تحقيقه لسنن أبي داود. 
قال السندي يف شرحه للمسند )357/3(: أي: من الجزية.   )4(

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )155/15(: قال العلماء: األمانة مشتركة   )5(
بين��ه وبي��ن غيره م��ن الصحابة، لكن النب��ي  خص بعضه��م بصفات غلبت 

عليهم، وكانوا بها أخص.
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: »هذا أميُن هذه األمة«)1(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح: ويف الحديث منقب��ة ظاهرة ألب��ي عبيدة بن 
.)2(

 الجراح
***

L   قدوم ِضَمام)3( بن ثعلبة  J
بَعَثت بنو سعد بن بكر ِضماَم بن َثعلبة  وافًدا عنهم إلى رسول 
اهلل ؛ فقد روى الشيخان يف صحيحيهما -واللفظ للبخاري- 
  قال: بينما نحن جلوس مع النبي ، عن أنس بن مالك
يف المس��جد دخل رجل على جمل، فأناخه)4( يف المسجد)5(، ثم َعَقَلُه)6(، 

أخرج ذلك اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4380( - ومسلم يف صحيحه   )1(
- رقم الحديث )2420(.

انظر: فتح الباري )429/8(.   )2(
قال ابن األثير يف جامع األصول )533/1( - قس��م التراجم -: ِضَمام: بكس��ر الضاد،   )3(

وتخفيف الميم األولى.
وقال الحافظ يف الفتح )206/1(: الصواب: أن قدوم ِضمام كان يف سنة تسع، وبه جزم 

ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. 
أناخ اإلبل: أبركها فبركت. انظر: لسان العرب )321/14(.  )4(

يف رواية اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2380( - وأبي داود يف ُس��ننه - رقم   )5(
الحديث )487( من حديث ابن عباس ، قال: فأناخ بعيره على باب المسجد.

قال الحافظ يف الفتح)204/1(: فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد، فعلى هذا 
يف رواية أنس  مجاز حذف، والتقدير: فأناخه يف ساحة المسجد، أو نحو ذلك.

هما جميًعا يف وس��ط ال��ذراع، وذلك الحبل هو  َعَقَل البعير: ثنى َوظِيَفه مع ذراعه وَش��دَّ  )6(
الِعقال. انظر: لسان العرب )327/9(.



تأليف / موسى بن راشد العازمي749

املختصر يف السرية النبوية

ث��م قال لهم: أيُّكم محمٌد؟ -والنبي  ُمتكئ بين ظهراَنْيهم - 
فقلنا: هذا الرجل األبيض المتكئ، فقال له الرجل: ابَن عبدالمطَِّلِب، فقال 
 : قد أَجْبُتك«، فق��ال الرجل للنبي« : ل��ه النبي
ٌد عليك يف المسألة، فال تِجْد عليَّ يف نفسك، فقال النبي  إين سائلك َفُمَشدِّ
: »َس��ْل عما بدا لك«، قال: أس��ألك بربِّك وربِّ َمن َقْبَلك، 
آهللُ أرس��لك إل��ى الناس كلهم؟ فقال النب��ي : »اللهم نعم«، 
َي الصلواِت الخمَس يف اليوم والليلة؟  قال: َأنُشُدك باهلل، آهللُ أمرك أن ُنصلِّ
فق��ال النبي : »اللهم نعم«، قال: َأنُش��ُدك ب��اهلل، آهللُ أمرك أن 
تصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال النبي : »اللهم نعم«، قال: 
َأنُش��ُدك باهلل، آهللُ أمرك أن تأخ��َذ هذه الصدقة من أغنيائنا فَتقِس��َمها على 
فقرائنا؟ فقال النب��ي : »اللهم نعم«، فقال الرجل: آمنُت بما 
جئَت به، وأنا رس��وُل َمن ورائي من قوم��ي، وأنا ِضماُم بن ثعلبة أخو بني 

سعد بن بكر)1(.

ويف لف��ظ آخر يف مس��ند اإلمام أحمد بس��ند حس��ن، ع��ن ابن عباس 
، قال: بَعَثت بنو س��عد بن بكر ِضماَم بن ثعلبة وافًدا إلى رس��ول 
اهلل ، فق��دم عليه، وأناخ بعيره على باب المس��جد ثم َعَقَلُه، 
ثم دخل المس��جد، ورس��ول اهلل  جالس يف أصحابه، وكان 

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )63( - ومسلم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )12(. 
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ِضماٌم رجاًل َجْلًدا)1(أش��َعَر ذا غديرتيِن)2(، فأقبل حتى وقف على رس��ول 
اهلل  يف أصحابه، فقال: أيكم ابُن عبد المطلب؟ فقال رسول 
اهلل : »أن��ا ابن عبد المطلب«، قال: يا محمد؟ فقال رس��ول 
اهلل : »نع��م«، ق��ال: ابَن عب��د المطلب، إين س��ائلك وُمَغلٌِّظ 
يف المس��ألة، ف��ال تِج��َدنَّ يف نفِس��ك، فقال رس��ول اهلل : »ال 
ا بدا لك«، قال: َأنُش��ُدك اهللَ إلَهك، وإلَه َمن كان  أِجُد يف نفس��ي، َفَسْل َعمَّ
قبلك، وإله َمن هو كائن بعدك، آهللُ بعثك إلينا رس��واًل؟ فقال رس��ول اهلل 
: »اللهم نعم«، قال: فأنُشُدك اهللَ إلَهك، وإله َمن كان قبلك، 
وإل��ه َمن ه��و كائن بعدك، آهللُ أم��رك أن تأمرنا أن نعُبَده وحده، ال نش��رُِك 
ب��ه ش��يًئا، وأن نخلع هذه األن��داد التي كان��ت آباؤنا يعب��دون معه؟ فقال 
رس��ول اهلل : »اللهم نعم«، قال: فأنُشُدك اهللَ إلَهك، وإله َمن 
كان قبل��ك، وإله َمن هو كائن بعدك، آهللُ أم��رك أن ُنصلَِّي هذه الصلواِت 

الخمَس؟ فقال رسول اهلل : »اللهم نعم«. 

قال: ثم جعل يذكر فرائض اإلسالم فريضًة فريضًة: الزكاة، والصيام، 
والحج، وشرائع اإلسالم كلها، ُيناشده عند كل فريضة كما ُيناشده يف التي 
قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإين أش��َهُد أْن ال إله إال اهلل، وأش��هد أن محمًدا 
رس��ول اهلل، وس��ُأؤدِّي هذه الفرائض، وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم ال أزيد 

َجْلًدا: أي: قويًّا يف نفسه وجسمه. انظر: النهاية )275/1(.   )1(
الغدائر: هي الذوائب. انظر: النهاية )310/3(.   )2(
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  وال َأنُق��ص، ثم انصرف راجًعا إلى بعيره، فقال رس��ول اهلل
حي��ن َولَّى: »إن َيص��ُدْق ذو الَعِقيَصَتين)1(، يدُخ��ِل الجنة«، قال: فأتى إلى 
بعي��ره، فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان 
ى! قال��وا: َمْه يا ِضمام! اتق  أول م��ا تكلَّم به أن قال: بِْئَس��ِت الالُت والُعزَّ
الَب��َرص والُج��ذام، اتق الجنون! ق��ال: َوْيَلكم! إنهم��ا واهلل ال يضران وال 
ينفعان، إن اهلل  قد بعث رس��واًل، وأنزل عليه كتاًبا استنقذكم به مما 
كنتم فيه، وإين أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأن محمًدا عبده 
ورسوله، وإين قد جئتكم من عنده بما أمركم به، ونهاكم عنه، قال: فواهلل 

ما أمسى من ذلك اليوم ويف حاِضرِه)2( رجل وال امرأة إال مسلًما!

قال ابن عباس : فما سمعنا بوافد قوم كان أفَضَل من ِضماِم 
بن ثعلبة)3(.

***

، وإدخال  الَعقيَصَتي��ن: تثنية الَعِقيصة، وهي: الش��عر المعقوص، وأصل العْق��ص: اللَّيُّ  )1(
أطراف الشعر يف أصوله. انظر: النهاية )249/3(. 

قال السندي يف شرحه للمسند )470/2(: حاِضرِه: أي: َبَلِده.  )2(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2380( - وأخرجه أبو داود يف ُس��ننه   )3(

مختصًرا - رقم الحديث )487(.
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L  )1( يلة J  وفد جَبِ
قدم جرير بن عبد اهلل الَبَجلي  ومعه من قومه مائة وخمس��ون 
رج��اًل، وكان رس��ول اهلل  ذكره قبل دخوله المس��جد؛ فقد 
روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن جرير بن عبد اهلل الَبَجلي 
، قال: لما دنوُت من المدينة أنخُت راحلتي، ثم َحَلْلُت َعيبتي)2(، 
ت��ي، ث��م دخلت، ف��إذا رس��ول اهلل  يخطب،  ث��م لبس��ُت ُحلَّ
فرماين الناس بالَحَدِق)3(، فقلت لجليس��ي: يا عبد اهلل، ذكرين رس��وُل اهلل 
؟ ق��ال: نعم، ذكرك آنًفا بأحَس��ِن ِذكرٍ! فبين��ا هو يخطب إذ 

َع��َرض ل��ه يف خطبته، وقال: »يدخ��ل عليكم من هذا الب��اب -أو من هذا 
- م��ن خيِر ذي يَم��ٍن، أاَل إن على وجهه َمْس��َحَة َمَل��ٍك«، قال جرير  الَف��جِّ

: فحمدُت اهلل  على ما أبالين)4(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما -واللفظ للبخ��اري- عن جرير بن 
عب��د اهلل : بايعُت رس��ول اهلل  على ش��هادة أن ال إله 
إال اهلل، وأن محم��ًدا رس��ول اهلل، وإق��ام الصالة، وإيتاء الزكاة، والس��مع 

قال الحاف��ظ يف الفتح )401/8(: َبِجيلة -بفتح الموحدة، وكس��ر الجيم- رهط جرير   )1(
، وبجيلة: امرأة ُنسبت إليها القبيلة المشهورة. 

َعيبتي -بفتح العين-: ُمستوَدع الثياب. انظر: النهاية )295/3(.  )2(
الَحَدق: جمع َحَدقة، وهي العين، والتحديق: شدة النظر. انظر: النهاية )341/1(.  )3(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )19180(.   )4(
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والطاعة، والنصح لكل مسلم)1(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن جرير بن عبد اهلل ، قال: ما 
حجبني)2( رسول اهلل  منذ أسلمت، وال رآين إال َضِحك)3(.

��م يف  ويف لف��ظ آخ��ر يف الصحيحين، ق��ال : وال رآين إال تبسَّ
وجهي)4(.

تنبيه هام:  �

 روى اإلمام الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار بسند صحيح عن جرير بن 
عبد اهلل ، قال: أسلمُت قبل وفاة النبي  بأربعين يوًما)5(.

قال اإلمام الطحاوي: ففي هذا الحديث أن إسالم جرير  إنما 
كان قبل وفاة النب��ي  بأربعين إما يوًما وإما ليلة، وهذا عندنا 

حديث منَكر)6(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2157( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )56( )97( )98(.

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مسلم )29/16(: معناه: ما منعني الدخول عليه   )2(
يف وقت من األوقات.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3822( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(
الحديث )2475( )134(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3035( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )2475( )135(.

أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )299/6(.   )5(
انظر: شرح مشكل اآلثار )300/6(.  )6(
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وقال الحافظ يف الفتح: اخُتِلف يف إسالمه ، والصحيح أنه يف 
  سنة الوفود سنة تسع، وَوِهَم من قال: إنه أسلم قبل موت النبي
بأربعين يوًما؛ لما ثبت يف الصحيح: أن النبي  قال له يف حجة 
الوداع: »اس��َتْنِصِت الناَس«)1(، وذلك قب��ل موته  بأكثر من 

ثمانين يوًما)2(.

وق��ال يف اإلصابة: جزم الواقدي بأنه َوَفد على النبي  يف 
ث عن الشيباين  ش��هر رمضان سنة عشر، وفيه عندي نظر؛ ألن َشريًكا َحدَّ
عن الشعبي عن جرير ، قال: قال لنا رسول اهلل : »إن 
أخاكم النجاش��ي قد مات، فاستغِفروا له«، أخرجه الطبراين)3(، فهذا يدل 
  كان قبل سنة عشر؛ ألن النجاشي  على أن إس��الم جرير

مات قبل ذلك)4(.

***

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )121( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )65(. 

انظر: فتح الباري )522/7(.  )2(
ن إسناده األلباين يف  وأخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )19186( - وحسَّ  )3(
كتابه أحكام الجنائز - ص )117( - وقال الش��يخ شعيب األرنؤوط يف تحقيقه للمسند 

)522/31(: صحيح لغيره.
انظر: اإلصابة )582/1(.  )4(
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L  )1(إىل اليمن  َبْعُث معاذ بن جبل وأبي موسى األشعري  J
بعث رس��ول اهلل  معاَذ بن جبل وأبا موس��ى األش��عري 
 إل��ى اليم��ن، وأمرهما أن ُيعلِّما الناس الق��رآن؛ فقد روى اإلمام 
أحم��د يف مس��نده والحاكم يف مس��تدركه بس��ند حس��ن عن أبي موس��ى 
األش��عري ، ق��ال: إن رس��ول اهلل  بعث مع��اًذا وأبا 

موسى إلى اليمن، وأمرهما أن ُيعلِّما الناس القرآن)2(.

 ، وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن أبي موسى األشعري
��را وال  ق��ال: إن النب��ي  بعث��ه ومعاًذا إل��ى اليمن، فقال: »َيسِّ

را، وتطاَوعا وال تخَتِلفا«)3(. را وال ُتنفِّ را، وَبشِّ ُتعسِّ

قال اإلمام النووي: ويف هذا الحديث: األمُر بالتبشير بفضل اهلل وعظيم 

ق��ال اإلمام البخ��اري يف صحيحه: ب��اب َبْعث أبي موس��ى ومعاٍذ إلى اليم��ن قبل حجة   )1(
الوداع.

* وقال الحافظ يف الفتح )126/4(: كان َبْعُث معاذ  إلى اليمن س��نة عشر قبل 
حج النبي  كما ذك��ره المصنِّف -أي البخاري- يف أواخر المغازي، وقيل: 
كان ذلك يف أواخر س��نة تسع عند ُمنَصَرفِه  من تبوك. رواه الواقدي بإسناده 

إلى كعب بن مالك  - وأخرجه ابن سعد يف طبقاته )296/3( عنه. 
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )19544( - والحاكم يف مس��تدركه -   )2(

رقم الحديث )2111(.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3038( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )1733(.
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ثوابه، وجزيل عطائه، وس��عة رحمت��ه، والنَّهُي عن التنفير بذكر التخويف 
ها إلى التبش��ير، وفيه تأليُف َمن َقُرب  وأن��واع الوعيد محضًة من غير ضمِّ
إس��المه، وَتْرُك التش��ديد عليهم، وكذلك َمن قارب البلوغ من الصبيان، 
جون يف أنواع  وَمن بلغ وَمن تاب من المعاصي؛ كلُّهم ُيتلطَّف بهم، وُيدرَّ

الطاعة قلياًل قليال)1(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن اب��ن عباس ، قال: قال 
رس��ول اهلل  لمعاذ ب��ن جبل  حين بعث��ه إلى اليمن: 
»إنك س��تأتي قوًما أهل كتاب، فإذا جْئَتهم فاْدُعهم إلى أن يش��هدوا أن ال 
إله إال اهلل، وأن محمًدا رسول اهلل، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبِْرهم أن 
اهلل قد فرض عليهم خمس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك 
بذل��ك فأخبِْرهم أن اهلل ق��د فرض عليهم صدقة ُتؤخذ م��ن أغنيائهم َفُتَردُّ 
على فقرائهم، فإن هم أطاعوا ل��ك بذلك فإياك وكرائَم)2( أموالهم، واتق 

دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين اهلل حجاب«)3(.

***
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )37/12(.   )1(

ق��ال الحافظ يف الفت��ح )129/4(: الكرائم: جم��ع كريمة، أي: نفيس��ة، ففيه ترك أخذ   )2(
خيار المال، والنكتة فيه: أن الزكاة لمواس��اة الفقراء، فال ُيناِس��ب ذلك اإلجحاف بمال 

األغنياء، إال إن َرُضوا بذلك. 
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1496( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )19( )29(.
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L  الوداع األخري يف الدنيا  J
  خ��رج م��ع معاذ ب��ن جبل  ث��م إن رس��ول اهلل
لوداع��ه، وفيه إش��عار بأنه لن يلتق��َي بالنب��ي  يف الدنيا؛ فقد 
 ، روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن مع��اذ بن جبل
ق��ال: لم��ا بعثه رس��ول اهلل  إلى اليمن خرج معه رس��ول اهلل 
 ُيوصي��ه، ومع��اذ راكب ورس��ول اهلل  َيمش��ي 
تح��ت راحلت��ه، فلم��ا فرغ، ق��ال: »يا معاذ، إن��ك عس��ى أن ال تلقاين بعد 
  عامي هذا، وَلعلَّك أن تمرَّ بمس��جدي هذا وقبري!«، فبكى معاذ 
َجَشًعا )1( لفراق النبي ، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة، 

فقال: »إنَّ َأولى الناس بي المتقون؛ َمن كانوا وحيث كانوا«)2(.

ق��ال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث فيه إش��ارة وظهور وإيماء إلى 
أن مع��اًذا  ال يجتمع بالنبي ، وكذلك وقع؛ فإنه أقام 
باليم��ن حتى كانت حجة ال��وداع، ثم كانت وفاته  بعد أحد 

وثمانين يوًما من يوم الحج األكبر)3(.

***
الَجَشع: الجزع لفراق اإللف. انظر: النهاية )265/1(.   )1(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )22052(.   )2(
انظر: البداية والنهاية )106/5(.  )3(
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L  )1( ة الوداع J  َحجَّ
قال اإلمام ابن القيم: ال خالف أنه  لم يحجَّ بعد هجرته 
ة الوداع، وال خالف أنها كانت  إلى المدينة سوى حجٍة واحدة، وهي َحجَّ

سنة عشر)2(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن زي��د بن أرقم ، قال: إن 

َع الناس فيها؛ فق��د روى اإلمام  ُس��ميت حجة ال��وداع؛ ألن رس��ول اهلل  َودَّ  )1(
ًقا بصيغة الجزم- ووصله ابن ماجه يف ُس��ننه - رقم الحديث  البخاري يف صحيحه -معلَّ
)3058( بسند صحيح عن ابن عمر ، قال: وقف النبي  يوم النحر 
بي��ن الجم��رات يف الحجة التي حج فيها، وق��ال: »هذا يوم الحج األكب��ر«، فطفق النبي 

ع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع.  يقول: »اللهم اشهد«، َوَودَّ
* وق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم - رقم الحديث )49/2(: ُس��ميت 
َع الناس فيها، وعلَّمهم يف خطبته أمر دينهم، وأوصاهم  بذلك؛ ألن النبي  َودَّ
ِغ الشاهُد منكم  بتبليغ الشرع فيها إلى َمن غاب عنها، فقال رسول اهلل : »لُيبلِّ

الغائَب«.
* وُتسمى حجة اإلسالم.

قال الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )115/5(: وُس��ميت حجة اإلس��الم؛ ألنه عليه 
الصالة والسالم لم يحجَّ من المدينة غيرها. 

* وُتسمى حجة البالغ.
ق��ال الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )115/5(: وُس��ميت حج��ة البالغ؛ ألنه عليه 
��غ الناس َش��ْرَع اهلل يف الحج ق��واًل وفعاًل، ولم يكن بق��ي من دعائم  الصالة والس��الم بلَّ
اإلس��الم وقواع��ده ش��يء إال وقد بين��ه ، فلما َبيَّ��ن لهم ش��ريعة الحج، 

ووضحه، وش��رحه، أن��زل اهلل  عليه وهو واقف بعرف��ة: )چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(.

انظر: زاد المعاد )122/2(.   )2(
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النبي  غزا تس��ع عش��رة غزوة، وأنه ح��ج بعدما هاجر حجًة 
َة الوداع)1(. واحدة لم يحجَّ بعدها؛ َحجَّ

ق��ال اإلمام الن��ووي: معناه: بع��د الهجرة لم يح��جَّ إال حجًة واحدة، 
ة الوداع سنة عشر من الهجرة)2(. وهي َحجَّ

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن قتادة، قال: سألُت أنًسا: كم حج 
ًة واحدة)3(.  رسول اهلل ؟ قال: حجَّ

قال اإلمام السندي: قوله: كم حج؟ أي: بعد الهجرة)4(. 

ة الوداِع. قلُت: وهي َحجَّ

***
L   إعالم الناس حبج النيب  J

لما عزم رس��ول اهلل  على الحج أعل��م الناَس أنه حاج؛ 
فتجهزوا للخروج معه، وس��مع بذلك َم��ن حول المدينة، فقدموا يريدون 
الحج مع رسول اهلل ، ووافاه يف الطريق خالئُق ال ُيحَصون، 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4404( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1254(.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )192/8(.  )2(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1778( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )1253(. 
انظر: شرح السندي للمسند )215/7(.   )4(
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فكان��وا م��ن بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن ش��ماله َم��دَّ البصر؛ فقد 
روى اإلمام مس��لم يف صحيح��ه عن جابر بن عب��د اهلل ، قال: إن 
)1(، ثم َأذَّن يف الناس  رس��ول اهلل  مكث تسع س��نين لم يُحجَّ
)2(، فقدم المدينة بشر كثير،  يف العاش��رة، أن رسول اهلل  حاجٌّ
كله��م يلتم��س أن يأتمَّ برس��ول اهلل ، ويعمل مث��ل عمله... 
ق��ال: فنظرُت إل��ى َمدِّ بصري بين يديه)3(، من راك��ب وماٍش، وعن يمينه 

مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، وِمن َخْلِفه مثل ذلك)4(.

ويف رواية اإلمام النس��ائي يف الس��نن الكبرى بسند صحيح، عن جابر 
بن عبد اهلل ، قال: فلم َيْبَق أحد يقدر على أن يأتي راكًبا أو راِجاًل 

إال َقِدم)5(.

***
L  من املدينة  خروج النيب  J

َبوي��ة متوجًها إلى مكة  خرج رس��ول اهلل  من المدينة النَّ

ق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )139/8(: يعني: مك��ث بالمدينة بعد   )1(
الهجرة.

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مسلم )139/8(: معناه: أعلمهم بذلك وأشاعه   )2(
بوا للحج معه. بينهم؛ ليتأهَّ

 . يعني: رسول اهلل  )3(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1218(.  )4(

أخرجه النسائي يف السنن الكبرى - رقم الحديث )3727(.  )5(
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-ش��رفها اهلل- يوم الس��بت)1( لخمِس لي��ال َبِقين م��ن ذي الَقعدة، وذلك 
بعدما صلى الظهر بالمدينة أربًعا؛ فقد روى الشيخان يف صحيحيهما عن 
عائشة ، قالت: خرجنا مع رسول اهلل  لخمٍس َبِقين 

.)3( من ذي الَقعدة ال ُنَرى)2( إال الحجَّ

واعتم��د اب��ن إس��حاق )4( ق��ول عائش��ة  يف تاري��خ خروجه 
ه.  من المدينة، ولم يتعدَّ

وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن ابن عب��اس ، قال: 
َه��َن ولبس  ��َل)5( وادَّ انطل��ق النبي  م��ن المدين��ة بعدما َتَرجَّ
إزاره ورداءه ه��و وأصحابه، فلم َينَْه عن ش��يء من األردي��ة واألُُزر ُتلَبس 
إالَّ ال�ُمزْعَف��رَة الت��ي َتْرَدُع)6( على الِجلد، فأصبح ب��ذي الُحَليفة)7(، ركب 

ه��ذا م��ا ذكره ابن س��عد يف طبقات��ه )236/2( يف تحديد ي��وم خروجه  من   )1(
المدين��ة، وجزم بذل��ك الحافظ يف الفت��ح )216/6( )441/8(، والحافظ ابن كثير يف 

البداية والنهاية )118/5(، واإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )124/2 - 127(. 
قال الحافظ يف الفتح )373/4(: ال ُنَرى -بضم النون- أي: ال َنُظن.   )2(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1709( )1720( )2952( - ومسلم يف   )3(
صحيحه - رقم الحديث )1211( )125(.

انظر: سيرة ابن هشام )257/4(.  )4(
َح شعره.  ل: أي: َسرَّ قال الحافظ يف الفتح )176/4(: َترجَّ  )5(

ق��ال اب��ن األثي��ر يف جامع األص��ول )477/3(: ث��وب َردي��ع: أي: َصبيغ، وق��د رَدْعُته   )6(
بالزعفران، والمراد: الذي ُيؤثِّر َصْبُغه يف الجسد، فيصبغه ِمن َلونِه.

ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )203/3(: ذو الُحَليفة: ميقاُت أهل   )7(
المدينة -زادها اهلل شرًفا- بضم الحاء المهملة، وفتح الالم، وإسكان الياء. 
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��َد)1( بَدَنته)2(،  راحلته حتى اس��توى عل��ى البيداء؛ أَهلَّ هو وأصحابه، وَقلَّ
وذلك لخمٍس َبِقين من ذي الَقعدة)3(.

تقلي��د الَه��ْدي: أن ُيجَع��ل يف عنقه��ا ش��عاٌر ُيعَل��ُم به أنه��ا َه��ْدٌي. انظر: لس��ان العرب   )1(
.)276/11(

الَبَدن��ة: تق��ع على الجم��ل والناقة والبقرة، وهي باإلبل أش��به، وُس��ميت بدن��ة لِعَظِمها   )2(
وِسَمنِها. انظر: النهاية )108/1(.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1545(.  )3(
قال الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )117/5(: قوله : وذلك لخمس َبِقين 
م��ن ذي القع��دة؛ إن أراد به صبيحة يومه بذي الُحليفة، صح ق��ول ابن حزم يف دعواه أنه 
 خ��رج من المدينة يوم الخميس، وبات بذي الُحليفة ليلة الجمعة، وأصبح 
به��ا يوم الجمعة، وه��و اليوم الخامس والعش��رين من ذي القع��دة، وإن أراد ابن عباس 
 بقوله: وذلك لخمس من ذي القعدة، يوَم انطالقه  من المدينة بعدما 
َهن، وَلبَِس إزاره ورداءه، كما قالت عائشة وجابر : إنهم خرجوا من  ل وادَّ ترجَّ
المدين��ة لخم��س بقين من ذي القعدة؛ َبُع��َد قوُل ابن حزم، وتع��ذر المصير إليه، وتعين 
الق��ول بغيره، ولم ينطبق ذلك إال على يوم الجمعة إن كان ش��هر ذي القعدة كاماًل، وال 
يجوز أن يكون خروجه  من المدينة يوم الجمعة؛ لما روى البخاري - رقم 
 الحدي��ث )1546( - ومس��لم يف صحيحه - رقم الحدي��ث )690( )10( عن أنس بن 
مال��ك ، ق��ال: صلى رس��ول اهلل  ونحن معه الظه��ر بالمدينة أربًعا، 
والعص��ر بذي الُحليف��ة ركعتين، ويف لفظ آخر يف مس��ند اإلمام أحم��د - رقم الحديث 
)13488(: ق��ال أن��س : صل��ى بنا رس��ول اهلل  الظهر يف مس��جده 
بالمدينة أربع ركعات، ثم صلى بنا العصر بذي الُحليفة ركعتين آمنًا ال يخاف، يف حجة 
الوداع، تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو على شرط الصحيح، وهذا ينفي كون خروجه 
 ي��وم الجمعة قطًع��ا، وال يجوز على هذا أن يكون خروج��ه يوم الخميس، 
كما قال ابن حزم؛ ألنه كان يوم الرابع والعش��رين من ذي القعدة؛ ألنه ال خالف أن أول 
ذي الحج��ة كان يوم الخمي��س؛ لما ثبت بالتواتر واإلجم��اع من أنه  وقف 
 بعرف��ة يوم الجمعة، وهو تاس��ع ذي الحجة بال نزاع، فل��و كان خروجه يوم الخميس =
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L  معه  خروج نساء النيب  J
وخرج رس��وُل اهلل  بجميع نس��ائه ؛ فقد روى 
اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند حس��ن عن أب��ي هري��رة ، قال: إن 
رس��ول اهلل  قال لنسائه عام حجة الوداع: »هذه)1(، ُثمَّ ُظُهوُر 
الُحُص��ِر«)2(، ق��ال: فُكنَّ ُكلُّهن َيْحُجْجَن إالَّ زينَب بنت جحش، وس��ودة 
بن��ت َزمعة، وكانتا تق��والن: واهللِ ال ُتحرُكنا دابٌة بعد أن س��معنا ذلك من 

.)3(
 النبي

=الرابع والعشرين من ذي القعدة، لبقي يف الشهر ست ليال قطًعا: ليلة الجمعة، والسبت، 
واألحد، واالثنين، والثالثاء، واألربعاء؛ فهذه س��ت ليال، وقد قال ابن عباس، وعائشة، 
وجاب��ر: إنه خ��رج لخمس بقين من ذي القعدة، وتعذر أنه ي��وم الجمعة؛ لحديث أنس، 
فتعين على هذا أنه عليه الس��الم خرج من المدينة يوم الس��بت، وظن الراوي أن الش��هر 
ا، فاتفق يف تلك السنة نقصانه، فانسلخ يوم األربعاء، واستهلَّ شهر ذي الحجة  يكون تامًّ
ليل��ة الخميس، ويؤيده ما وقع يف رواية جابر: لَخم��ٍس بقين أو أربٍع، وهذا التقرير على 

هذا التقدير ال محيد عنه، وال بد منه، واهلل أعلم. 
ُتكنَّ هذه.  قال السندي يف شرحه للمسند )45/13(: أي: َحجَّ  )1(

قال اب��ن األثير يف النهاية )380/1(: أي: أنَُّكنَّ ال َتُع��ْدَن َتخُرجن من بيوتكن، وتلَزْمَن   )2(
الُحُصر، وهي جمع حصير: الذي ُيبَسط يف البيوت.

وقال السندي يف شرحه للمسند )45/13 - 46(: لعل المراد به: تطييُب أنفسهن بترك 
هن بعده  ْر، أو جواز الترك لهن، ال النهي عن الحج؛ فقد ثبت حجُّ الحج َبْعُد وإن لم يتيسَّ

.
ها، كما  ٍة َحجَّ قلت: وَأِذَن لهنَّ يف الحج ُعَمُر بن الخطاب  يف خالفته يف آِخرِ َحجَّ

يف صحيح البخاري - رقم الحديث )1860(.
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )26751( - وأورده الحافظ يف الفتح   )3(

)554/4( وصحح إسناده.
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L  إىل ميقات ذي احُلليفة وإحرامه  طريق النيب  J
س��ار رس��ول اهلل  إلى ميقاِت ذي الُحليفة سالًكا طريق 
الشجرة حتى بلغها قبل أن ُيصلي العصر، فصالها ركعتين، ثم بات هناك 
حت��ى أصبح، وصلى بها المغرب، والعش��اء، والصب��ح، والظهر، فصلى 

بذي الُحليفة خمس صلوات.

روى الشيخان يف صحيحيهما عن ابن عمر ، قال: إن رسول 
اهلل  كان يخ��رج م��ن طريق الش��جرة)1(، ويدخ��ل من طريق 

ِس)2(. ال�ُمَعرَّ

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا عن أنس ب��ن مالك ، قال: 
صلى رس��ول اهلل  ونحن معه بالمدينة الظهر أربًعا، والعصر 

بذي الُحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح)3(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )169/4(: أي: إل��ى ذي الُحليفة، فيبيُت به��ا، وإذا رجع بات   )1(
س -بفتح ال��راء المثقلة، وبالمهملتين- وهو مكان  به��ا أيًضا، ودخل على طريق الُمعرَّ
س  س على س��تة أميال من المدينة، لكن الُمَعرَّ معروف أيًضا، وكل من الش��جرة والُمَعرَّ

أقرب. 
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1533( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )1257(.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1551( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )690(.
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وروى اإلمام مسلم يف صحيحه عن ابن عباس ، قال: صلى 
رسول اهلل  الظهر بذي الُحليفة)1(.

وطاف)2( رسول اهلل  يف تلك الليلة على نسائه التسع رضي 
اهلل عنهن؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما عن عائشة ، قالت: 

طيبُت رسول اهلل ، ثم طاف يف نسائه، ثم أصبح محرًِما)3(.

وأتى رسوَل اهلل  يف تلك الليلة آٍت)4( من ربه سبحانه يف ذلك 
الموضع -وهو وادي العقيق - يأمره عن ربه سبحانه أن يقول يف حجته هذه: 
 ، ٍة)5(؛ فق��د روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن عمر عم��رٌة يف َحجَّ
قال: س��معت النبي  بوادي العقيق، يقول: »أتاين الليلة آٍت من 

ٍة«)6(. ربي، فقال: َصلِّ يف هذا الوادي المباَرك، وقل: ُعمرٌة يف َحجَّ

قال الحافظ ابن كثير: الظاهر أنَّ أْمَره  بالصالة يف وادي 
العقيق، هو أمر باإلقامة به إلى أن ُيصلي صالة الظهر؛ ألن األمر إنما جاءه 
يف اللي��ل، وأخبرهم بعد صالة الصب��ح، فلم يبق إال صالة الظهر، فُأِمَر أن 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1243(.  )1(

قال الحافظ يف الفتح )502/1(: طاف: كناية عن الجماع.  )2(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )270( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )1192( )49(. 
قال الحافظ يف الفتح )171/4(: هو جبريل عليه السالم.  )4(

ق��ال الحافظ ابن كثير يف الفصول يف س��يرة الرس��ول - ص )255(: ومعنى هذا: أن اهلل   )5(
أمره أن يقرن الحج مع العمرة.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1534(.  )6(
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َيها هنالك، وأن ُيوِقَع اإلحرام بعدها)1(. ُيصلِّ

***
L  إلحرامه  اغتسال النيب  J

فلما أراد رسول اهلل  اإلحرام، اغتسل غساًل ثانًيا إلحرامه 
غيَر ُغسل الجماع األول، ثم طيََّبْته عائشة  بيدها بَذِريرٍة)2( وبطيٍب 
فيه ِمْس��ك، يف بدنه ورأسه ، حتى كان َوبِيُص)3( الطِّيِب ُيرى 
يف َمفرِِق رأس��ه ؛ فقد روى اإلمام الترمذي يف جامعه بس��ند 
َد  حسن عن زيد بن ثابت ، قال: إنه رأى النبي  َتجرَّ

إلهالله واغتسل)4(.

ق��ال اإلم��ام الترم��ذي يف جامع��ه: وق��د اس��تحب بعض أه��ل العلم 
االغتسال عند اإلحرام، وهو قول الشافعي)5(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن عائش��ة ، قالت: طيبُت 
رسول اهلل  بيدي بَذِريرة يف حجة الوداع للِحلِّ واإلحراِم)6(.

انظر: البداية والنهاية )120/5 - 121(.  )1(
ريرة: نوع من الطيب مجموع يف أخالط. انظر: النهاية )146/2(.  الذَّ  )2(

الَوبِيص: البريق. انظر: النهاية )128/5(.  )3(
أخرجه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )845(.  )4(

انظر: جامع اإلمام الترمذي )356/2(.  )5(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )5930( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )6(

الحديث )1189( )35(.
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وروى الشيخان يف صحيحيهما عن عائشة ، قالت: كأين أنظر 
إلى َوبِيص الطِّيِب يف َمفرِق)1( رسول اهلل  وهو ُمحرٌِم)2(.

َد)3( رس��ول اهلل  َشْعَر رأس��ه حتى ال َيْشَعَث)4(، ثم  ثم َلبَّ
تجرد يف إزاره وردائه، ثم دعا بَهْديِه، ثالث وس��تون َبَدَنة، فأشعره وَقلَّده، 
وجعل عليه ناجية بن جندب األسلمي ، ثم صلى الظهر يف مسجد 

ذي الُحليفة، وذلك قبل إحرامه.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن ابن عمر ، قال: سمعت 
رسول اهلل  ُيِهلُّ ُمَلبًِّدا)5(.

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه عن ابن عم��ر ، قال: كان 

يف رواية أخرى: مفارق.  )1(
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )82/8(: الَمْفرِق: بفتح الميم، وكس��ر 

الراء.
وق��ال الحافظ يف الفتح )178/4(: مفارق: جمع َمْف��رِق: وهو المكان الذي يفترق فيه 

الشعر يف وسط الرأس. 
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )271( )1538( - ومسلم يف صحيحه -  )2( 

رقم الحديث )1190( )39(. 
َتلبيد الشعر: أن ُيجَعل فيه شيء من َصْمغ عند اإلحرام؛ لئال َيشَعَث وَيْقَمَل، إبقاًء على   )3(

الشعر، وإنما ُيَلبَّد َمن يطول مكُثه يف اإلحرام. انظر: النهاية )194/4(. 
ق. انظر: النهاية )428/2(. ال َيشَعث: أي: ال يتَفرَّ  )4(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1540( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(
الحديث )1184( )21(.



768 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

رس��ول اهلل  يركع بذي الُحليفة ركعتين)1(، ثم إذا استوت به 
الناقة قائمًة عند مسجد الُحليفة؛ أهلَّ بهؤالء الكلمات)2(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا -واللفظ لمس��لم- عن ابن عباس 
، ق��ال: صل��ى رس��ول اهلل  الظه��ر ب��ذي الُحليفة، 
ثم دعا بناقته فأش��عرها يف صفحة َس��نامها األيمن، وَس��َلَت الدم، وَقلَّدها 

.)4( نعلين، ثم ركب راحلته)3(، فلما استوت به على البيداء، أهلَّ بالحجِّ

ق��ال الحافظ ابن كثير: وهذا ي��دل على أنه  تعاطى هذا 
اإلش��عار والتقليد بيده الكريمة يف هذه الَبَدنة، وتولى إش��عاَر بقية الَهْدِي 

وتقليَده غيُره؛ فإنه قد كان َهْدٌي كثير إما مائة بدنة أو أقل منها بقليل)5(.

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )75/8(: فيه اس��تحباب صالة الركعتين   )1(
عن��د إرادة اإلح��رام، وُيصليهم��ا قبل اإلح��رام، ويكونان نافل��ة، هذا مذهبن��ا ومذهب 
العلماء كافة، إال ما حكاه القاضي وغيره عن الحس��ن البصري أنه استحب كونهما بعد 
ص��الة فرض، قال: ألنه ُروي أن هاتي��ن الركعتين كانتا صالة الصبح، والصواب ما قاله 

الجمهور، وهو ظاهر الحديث.
يعني: التلبية.  )2(

والحديث أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1184( )21(.
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )186/8(: هي راحلة غير التي أشعرها.   )3(

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1545( - ومس��لم يف صحيحه -   )4(
رقم الحديث )1243(.

انظر: البداية والنهاية )123/5(.   )5(
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ث��م أهلَّ رس��ول اهلل  بالحج والعم��رة يف مصاله، وقرن 
بينهما، ثم خرج فركب ناقته القصواء، َفَأَهلَّ أيًضا، ثم َأَهلَّ لما استقلَّت)1( 

به على البيداء )2(.

 ، روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن عمر ب��ن الخطاب
قال: س��معُت النبي  بوادي الَعقي��ق، يقول: »أتاين الليلَة آٍت 

من ربي، فقال: َصلِّ يف هذا الوادي المبارك، وقل: ُعمرٌة يف حجة«)3(.

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيح��ه عن أنس ، قال: س��معُت 
ا، لبيك  رس��ول اهلل  َأَهلَّ بهم��ا جميًعا: »لبيك عم��رًة وحجًّ

ا«)4(. عمرًة وحجًّ

  قال الحافظ ابن كثير: هذا الذي رواه بلفظه ومعناه )5( عنه
س��تة عش��ر صحابيًّا؛ منهم: خادمه أنس بن مالك ، وقد رواه عنه 
 س��تة عش��ر تابعيًّا، وهو صريح ال يحتمل التأوي��ل، إال أن يكون 
بعي��ًدا، وما عدا ذلك مما جاء من األحاديث الموِهم��ِة التَمتَُّع، أو ما يدل 

على اإلفراد: فلها محلٌّ غيُر هذا ُتذَكُر فيه)6(.

استقلَّت: قامت. انظر: النهاية )91/4(.   )1(
ق��ال الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاي��ة )126/5(: البيداء: يعني األرض، وذلك قبل   )2(

أن يِصَل إلى المكان المعروف بالبيداء. 
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1534(.   )3(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1251(.  )4(
يف كونه  حجَّ قارًنا.  )5(

انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )255(.  )6(



770 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

��ح اإلمام ابن القيم كونه  ح��جَّ قارًنا، فقال: وإنما  ورجَّ
قلن��ا: إن��ه  أح��رم قارًن��ا؛ الثنين وعش��رين حديًث��ا صريحة 

صحيحة يف ذلك)1(.

 ، وروى ابن ماجه يف ُس��ننه بس��ند صحيح عن أنس بن مالك
ق��ال: إين عند َثِفنَات)2( ناقة رس��ول اهلل  عند الش��جرة، فلما 
ة الوداع)3(. استوت به قائمًة، قال: »لبيك بُعمرٍة وحجة مًعا«، وذلك يف َحجَّ

 وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا عن ابن عم��ر ، قال: َأَهلَّ
النبي  حين استوت به راحلُته قائمًة)4(.

وروى أبو داود والحاكم بس��ند حس��ن إن ش��اء اهلل، ع��ن ابن عباس 
ه، وَأَهلَّ حين اس��تقلَّت به  ، ق��ال: وأيُم اهلل، لقد أوجب يف مَصالَّ

ناقته، وَأَهلَّ حين َعاَل َشَرف البيداء.

ولم يتكلَّف رسوُل اهلل  يف إحرامه ودابته، بل كان متواضًعا 

انظر: زاد المعاد )130/2(.  )1(
قل�������ت: ممن رَجَّح كون النيب  كان قارناً يف حجة الوداع: اإلمام النووي يف ش�������رحه 
لصحيح مس�������لم )173/8( - واحلافظ ابن حجر يف الفتح )215/4( - ونصره احلافظ ابن 

كثري يف الفصول يف سرية الرسول - ص )256(.
َثِفنَ��ات -جم��ع َثِفنَة، بكس��ر الف��اء-: ما َولِ��َي األرَض م��ن كل ذات أرب��ع إذا برَكْت،   )2(

كالركبتين وغيرهما. انظر: النهاية )210/1(. 
أخرجه ابن ماجه يف ُسننه - رقم الحديث )2917(.  )3(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1552( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )1187( )28(.
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يف ذل��ك؛ فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن ُثمامَة بن عبد اهلل، قال: 
ث أن  ح��جَّ أنس بن مالك  على َرْحٍل، ولم يكن ش��حيًحا)1(، وَحدَّ

رسول اهلل  َحجَّ على َرْحٍل وكانت زاِمَلَته)2(.

***
L  وأصحابه  تلبية النيب  J

ثم لبَّى رس��وُل اهلل ؛ فقد روى الشيخان يف صحيحيهما 
عن ابن عمر ، قال: سمعُت رسول اهلل  ُيِهلُّ ُمَلبًِّدا، 
يق��ول: »لبيك اللهم لبيك، لبيك ال ش��ريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة 

لك وال�ُمْلك، ال شريك لك«، ال يزيد عن هؤالء الكلمات)3(.

 وروى اإلمام أحمد يف مسنده وابن ماجه يف ُسننه بسند صحيح، عن أبي 
هريرة ، قال: إن رسول اهلل  قال يف تلبيته: »لبيك إلَه 

الحقِّ لبيك«)4(.

ق��ال الحافظ يف الفتح )156/4(: إش��ارة إلى أنه فعل ذل��ك تواضًعا واتباًعا، ال عن قلة   )1(
وبخل.

ق��ال الحافظ يف الفتح )156/4(: الزاملة: البعير الذي ُيحَمل عليه الطعام والمتاع، من   )2(
مل: وهو الَحْمل، والمراد: أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك  الزَّ

محمواًل معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. 
والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1517(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )5915( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(
الحديث )1184( )21(. 

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )8497( - وابن ماجه يف ُس��ننه - رقم   )4(
الحديث )2920(. 
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والن��اس مع رس��ول اهلل  يزيدون يف التلبي��ة وَينُقصون، 
هم عل��ى ذلك؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده  وه��و  ُيِقرُّ
بس��ند صحي��ح ع��ن جابر بن عب��د اهلل ، ق��ال: خرج رس��ول اهلل 
 حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، أهلَّ بالتوحيد: »لبيك 
اللهم لبيك، لبيك ال ش��ريك لك لبي��ك، إن الحمد والنعمة لك والملك، 
ال ش��ريك ل��ك«، وَلبَّى الناس، والناس يزي��دون: ذا المعارج، ونحَوه من 

الكالم، والنبي  َيسمع، فلم َيُقْل لهم شيًئا)1(.

وأت��ى جبري��ل  رس��ول اهلل ، وأم��ره أن يأم��ر 
أصحاب��ه  برف��ع أصواته��م بالتلبية؛ فق��د روى اإلم��ام أحمد يف 
د بن السائب عن أبيه، قال: قال  مس��نده والترمذي بس��ند صحيح عن َخالَّ
رسول اهلل : »أتاين جبريل، فأمرين أن آُمَر أصحابي أن يرفعوا 

أصواَتهم باإلهالل والتلبية«)2(.

وروى اإلمام الترمذي يف جامعه وابن ماجه يف ُس��ننه بس��ند حس��ن يف 
  ق��ال: إن النبي ، الش��واهد عن أب��ي بكر الصدي��ق

ُسئَِل: أي األعمال )3( أفضل؟ 

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14440(.   )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )16557( - والترمذي يف جامعه - رقم   )2(

الحديث )844(.
يف رواية اإلمام الترمذي: الحج.  )3(
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.)2(» )1(والثَّجُّ فقال رسول اهلل : »الَعجُّ

***
L  أصحابه بفسخ احلج إىل العمرة  أْمُر النيب  J

فلم��ا وصل رس��ول اهلل  إلى َس��ِرَف)3( نزل به��ا، وَخيََّر 
هم  أصحابه  عند اإلحرام بين األنساك الثالثة، ثم ندبهم عند دنوِّ
من مكة إلى فس��خ الحج، والِقران إل��ى العمرة لمن لم يكن معه َهدي)4(؛ 
فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما عن عائش��ة ، قالت: خرجنا 
مع رس��ول اهلل  يف أش��هر الحج)5(، وليالي الح��ج، وُحُرم)6( 

الَعجُّ -بفتح العين-: رفع الصوت بالتلبية. انظر: النهاية )167/3(.  )1(
الثَّج -بفتح الثاء-: َسَيالن دماء الَهدي واألضاحي. انظر: النهاية )202/1(.   )2(

والحدي��ث أخرجه الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )841( - وابن ماجه يف ُس��ننه - 
رقم الحديث )2924(.

َسرِف -بفتح السين، وكسر الراء-: موِضٌع على عشرة أميال من مكة. انظر: النهاية )326/2(.   )3(
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )112/8(: ُيقال: َهْدي -بإس��كان الدال   )4(
وتخفيف الياء، وَهِديٌّ -بكسر الدال وتشديد الياء-: لغتان مشهورتان، واألُولى أفصح 
وأش��هر، وهو اس��ٌم لِما ُيهدى إلى الحرم من األنعام، وَس��ْوق الَهْدي ُس��نَّة لمن أراد أن 

ُيحرِم بحج أو عمرة.
ق��ال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )121/8(: اختلف العلم��اء يف المراد   )5(
بأش��هر الحج يف قوله تعالى: )ٱ ٻ ٻ(، فقال الشافعي وجماهير العلماء 
من الصحابة والتابعين، فَمن َبْعَدهم: هي شوال، وذو الَقعدة، وعشُر ليال من ذي الحجة 

تمتد إلى الفجر ليلة النحر. 
قال الحافظ يف الفتح )207/4(: ُحُرم الحج -بضم الحاء المهملة والراء- أي: أزِمنَُته   )6(

وأمكِنَُته وحاالُته، َوُروي بفتح الراء، وهو جمُع ُحْرمة، أي: ممنوعات الحج.
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، فنزلنا َس��رَِف، فخ��رج)1( إلى أصحابه، فقال: »َم��ن لم يكن منكم  الحجِّ
مع��ه َهْدٌي فأَح��بَّ أن يجعلها عمرة، فليفعل، وَم��ن كان معه َهْدٌي فال«، 
  قالت: فاآلخذ بها والتارك لها من أصحابه، فأما رسول اهلل
ورجال م��ن أصحابه فكانوا أهل ُق��وة، وكان معهم الَه��ْدي، فلم َيقِدروا 

على العمرة)2(.

ثم نهض رس��ول اهلل  إلى أن نزل ب��ذي ُطًوى)3(، فبات بها 
ليلة األحد ألربع ليال مضين من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتس��ل 
م��ن يوم��ه ونهض إلى مك��ة، فدخلها نهاًرا م��ن أعالها من الثني��ة العليا التي 
ُتشرِف على الَحُجون )4(، ثم سار حتى دخل المسجد الحرام، وذلك ُضًحى.

 روى الش��يخان يف صحيحيهم��ا ع��ن ابن عمر ، ق��ال: بات 
النبي  بذي ُطًوى حتى أصبح، ثم دخل مكة )5(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا -واللفظ لمس��لم- عن ابن عباس 

. يعني: رسول اهلل  )1(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1560( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(

الحديث )1211( )123(.
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )6/9(: ُطًوى: موضع معروف بقرب مكة،   )3(

ُيقال: بفتح الطاء وضمها وكسرها، والفتح أفصح وأشهر. 
قال الحافظ يف الفتح )189/4(: الَحُجون -بفتح المهملة، بعدها جيم مضمومة-: هو   )4(

الجبل المطلُّ على المسجد بأعلى مكة. 
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1574( - ومس��لم يف صحيحه -   )5(

رقم الحديث )1259( )226(.
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، قال: صلى رس��ول اهلل  الصبح بذي ُطًوى، وقدم 
ألربع مضين من ذي الحجة)1(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا واإلمام أحم��د -واللفظ ألحمد - 
ع��ن نافع، قال: كان ابن عمر  إذا دخل أدنى الحرم، أمس��ك عن 
التلبي��ة، فإذا انتهى إلى ذي ُطًوى بات به حتى ُيصبح، ثم ُيصلِّي الغداة)2(، 
ُث أن رسول اهلل  كان يفعله، ثم يدخل مكة  ويغتسل، وُيحدِّ

ضًحى)3(.
***

L  املسجد احلرام وطواُفه وَسْعُيه  دخوُل النيب  J
ق��ال جاب��ر)4( : حت��ى إذا أتين��ا البي��ت)5( مع��ه)6(، اس��تلم)7( 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1564( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1240( )202(.

هي صالة الفجر.   )2(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1573( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )1259( )228( - واإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )4628(. 
هو ابن عبد اهلل األنصاري ، أحسُن َمن ساق َحجة الوداع.  )4(

ق��ال اإلم��ام الن��ووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )110/8(: فأما جاب��ر  فهو 
أحس��ن الصحابة س��ياقًة لرواية حديث حجة الوداع؛ فإنه ذكره��ا من حين خروج النبي 

 من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره.
يف رواية اإلمام أحمد يف مسنده: الكعبة.  )5(

 . يعني: مع رسول اهلل  )6(
ق��ال الجوهري فيما نقله عن��ه اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )267/3(:   )7(

استلم الحجر: لمسه إما بالُقبلة أو باليد.



776 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

الرك��ن)1( َفَرَم��َل )2( ثالًث��ا ومش��ى أربًعا )3(، ث��م نفذ)4( إلى مق��ام إبراهيم 
عليه السالم، فقرأ: )ۉ ې ې ې ې()5(، فجعل المقام بينه 
وبين البيت -قال جعفر)6(: فكان أبي يقول: وال أعلمه ذكره إال عن النبي 

- كان يق��رأ يف الركعتين: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( و)ٱ ٻ 

ٻ ٻ(، ثم رجع إلى الركِن، فاس��تلمه )7(، ثم خرج من الباب 

المراد بالركن هنا: الحجر األس��ود؛ ففي رواية اإلم��ام أحمد، قال جابر : حتى   )1(
أتينا الكعبة، فاستلم نبي اهلل  الحجر األسود، ثم َرَمَل ثالثة ومشى أربعة.

* وقال اإلمام ابن القيم يف زاد المعاد )275/2(: ثبت عنه  أنه َقبََّل الحجر 
األس��ود، وثبت عنه أنه اس��تلمه بي��ده فوضع يده عليه ث��م َقبَّلها، وثبت عنه أنه اس��تلمه 

بِمْحَجن.
فة الرأس. انظر: النهاية )335/1(.  الِمْحَجن: عصا ُمَعقَّ

َمُل يف الطواف: هو بفتح  قال اإلمام النووي يف تهذيب األسماء واللغات )226/3(: الرَّ  )2(
الراء والميم، وهو إسراع المشي مع تقارب الُخطا دون الوثوب والَعْدو.

* وق��ال اإلمام الترم��ذي يف جامعه )376/2(: والعمل على ه��ذا عند أهل العلم، قال 
َمَل عمًدا، فقد أس��اء، وال ش��يء عليه، وإذا لم َيْرُمْل يف األش��واط  الش��افعي: إذا ترك الرَّ

الثالثة، لم َيْرُمْل فيما بقي. 
ق��ال اإلمام اب��ن القيم يف زاد الميعاد )274/2(: ولم َيْدُع عن��د الباب بدعاء، وال تحت   )3(
َت للطواف ِذك��ًرا ُمَعينًا، ال بفعله وال  المي��زاب، وال عند ظهر الكعب��ة وأركانها، وال َوقَّ

بتعليم��ه، بل ُحِفَظ عن��ه بين الركني��ن: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې(.

يف رواية اإلمام أحمد يف مسنده: َعَمَد.  )4(
َعَمَد إلى الشيء: قصده. انظر: المعجم الوسيط )626/2(. 

سورة البقرة - اآلية )125(.  )5(
زاد اإلمام الترمذي يف جامعه: فصلى ركعتين.

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )143/8(: هو جعفر بن محمد، روى هذا   )6(
. الحديث عن أبيه عن جابر

يف رواية اإلمام الترمذي يف جامعه: ثم أتى الَحَجَر بعد الركعتين، فاستلمه.  )7(
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إلى الصفا، فلم��ا دنا من الصفا قرأ: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ()1(، 
ث��م ق��ال: »أبدأ بما بدأ اهلل به«، فب��دأ بالصفا)2(، فَرِق��َي)3( عليه، حتى رأى 
��َد اهلل وكبره، وقال: »ال إل��ه إال اهلل وحده ال  البي��ت فاس��تقبل القبلة، َفَوحَّ
ش��ريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل ش��يء قدير، ال إله إال اهلل 
وح��ده، أنج��ز وعده، ونصر عب��ده، وهزم األحزاب وح��ده«، ثم دعا بين 
ذل��ك، ق��ال مثل هذا ثالث مرات، ث��م نزل إلى المروة، حت��ى إذا انصبَّت 
قدم��اه يف بطن الوادي س��عى، حتى إذا َصِعَدتا مش��ى، حت��ى أتى المروة، 

ففعل على المروة كما فعل على الصفا)4(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن اب��ن عمر ، قال: طاف 
رس��ول اهلل  حي��ن قدم مكة، فاس��تلم الركن أول ش��يء، ثم 
)5( ثالثة أطواف من الس��بع، ومش��ى أربعة أط��واف)6(، ثم ركع حين  َخبَّ

سورة البقرة - اآلية )158(.   )1(
ق��ال اإلمام الترمذي يف جامع��ه )379/2(: والعمل على هذا عند أه��ل العلم؛ أنه يبدأ   )2(

بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم َيْجِزه، وبدأ بالصفا.
َرِقَي: صعد. انظر: النهاية )232/2(.  )3(

أخرج ذلك إلى هذا القدر: اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1218( )147(،   )4(
واإلم��ام أحمد يف مس��نده - رق��م الحدي��ث )14440( - والترم��ذي يف جامعه - رقم 

الحديث )872(.
َم��ل -بفتح الراء  ق��ال اإلم��ام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )7/9(: الَخبُّ ه��و الرَّ  )5(
َمل والَخبُّ بمعنى واحد، وهو إس��راع المش��ي مع تق��ارب الُخطا وال َيثُِب  والميم- فالرَّ

وثًبا.
: بفتح المعجمة وتشديد الموحدة. وقال الحافظ يف الفتح )311/4(: الَخبُّ

قال الحافظ ابن كثير يف البداية والنهاية )167/5(: حجة الوداع كان فيها ثالثة أطواف:=  )6( 
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َم فانصرف، فأتى الصفا  قض��ى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم َس��لَّ
فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف)1(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن ابن عم��ر ، قال: لم َأَر 
كنين اليمانَِيْيِن )3(. النبي  يستلم )2( من البيت إال الرُّ

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده وأبو داود يف ُس��ننه -واللفظ ألحمد- 
بس��ند حس��ن، عن عبد اهلل بن الس��ائب ، قال: سمعُت رسول اهلل 

 يق��ول بين الركن اليماين واألس��ود: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې()4(.

= األول: طواف القدوم.
والثاين: طواف اإلفاضة، وهو طواف الفرض، وكان يوم النحر.

والثال��ث: طواف الوداع، فلع��ل ركوبه  كان يف أحد اآلخرين أو يف كليهما، 
فأما األول وهو طواف القدوم، فكان ماشًيا فيه، وقد نص الشافعي على هذا كله.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1691( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1227(. 

يف رواية اإلمام مسلم: َيمسح.   )2(
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )13/9(: الركن��ان اليمانَيان: هما الركن   )3(
األس��ود، والركن اليماين، وإنم��ا قيل لهما اليمانيان للتغليب، كم��ا قيل يف األب واألم: 
األبوان، ويف الشمس والقمر: القمران، ويف أبي بكر وعمر : الُعَمران، ويف الماء 

والتمر: األسودان، ونظائره مشهورة.
والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1609( - ومسلم يف صحيحه 

- رقم الحديث )1267( )242(.
س��ورة البقرة - اآلية )201(، والحديث أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث   )4(

)15399( - وأبو داود يف ُسننه - رقم الحديث )1892(. 



تأليف / موسى بن راشد العازمي779

املختصر يف السرية النبوية

L  أصحابه بالتحلل  أْمُر النيب  J
فلما أكمل رس��ول اهلل  سعيه عند المروة أمر ُكلَّ َمن ال 
، قارًنا كان أو ُمف��رًِدا، وأمرهم أن َيِحلُّوا  َه��ِدَي معه أن َيِح��لَّ حتًما وال ُبدَّ
ُه؛ ِمن وطِء النس��اء، والطِّيِب، والمخي��ط، وأن يبقوا كذلك إلى  الِحلَّ ُكلَّ
ي��وم التروي��ة، ول��م َيِحلَّ هو م��ن أجل َهْديِ��ه؛ فقد روى اإلمام مس��لم يف 
صحيح��ه واإلمام أحمد يف مس��نده عن جابر بن عب��د اهلل ، قال: 
 : حتى إذا كان آخر طوافه)1( على المروة)2(، قال رس��ول اهلل
»لو أين اس��تقبلُت من أمري ما استدبرُت لم َأُسِق الَهْدَي، وجَعْلُتها ُعمرًة، 

، وليجَعْلها ُعمرة«)3(. فمن كان منكم ليس معه َهدي فْلَيِحلَّ

ويف رواية أخرى يف الصحيحين عن ابن عباس ، قال: أمرهم 
؟  النب��ي  أن يجعلوها عمرة، قالوا: يا رس��ول اهلل، أيُّ الِحلِّ

ه«)4(. قال رسول اهلل : »الِحلُّ ُكلُّ

ق��ال جابر بن عب��د اهلل : فواَقْعنا النس��اء، وتطيَّْبن��ا بالطِّيب، 

 . يعني: رسول اهلل  )1(
يف رواية اإلمام أحمد: فلما كان السابع عند المروة.  )2(

أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )1218( )147( - واإلمام أحمد يف   )3(
مسنده - رقم الحديث )14440(.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1564( )3832( - ومسلم يف صحيحه   )4(
- رقم الحديث )1240( )198(.
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وَلبِْسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إال أربع ليال )1(، فقام ُسراقة بن مالك 
بن ُجْعُش��م) )2، وهو يف أسفل المروة، فقال: يا رسول اهلل، ألعامنا 
هذا أم لألبد؟ فَشبَّك رسول اهلل  أصابعه واحدة يف األخرى، 

تين- »ال بل ألبد األبد«)3(. وقال: »دخلت العمرُة يف الحج«-مرَّ

 ويف لفظ آخر يف صحيح مس��لم عن ابن عباس ، قال رسول 
اهلل : »فإن العمرة قد دخلت يف الحج إلى يوم القيامة«)4(.

وَحلَّ نس��اء النبي ، إال عائش��ة ، فإنها لم َتِحلَّ 
ر الِحلِّ عليها بحيضتها؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما  من أجل َتعذُّ
ع��ن عائش��ة ، قالت: َفحلَّ َمن لم يكن س��اق الَهدي ونس��اؤه لم 

َيُسْقَن فأحَلْلَن، قالت: َفِحْضُت، فلم أُطْف بالبيت)5(.

***
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1213( )137(.   )1(

ق��ال اإلم��ام الن��ووي يف تهذيب األس��ماء واللغ��ات )503/1(: ُجْعُش��م: بضم الجيم   )2(
والش��ين المعجم��ة، هذا قول الجمهور م��ن الطوائف، وحكى الجوهري: ضم الش��ين 
وفتحها، وُسراقة: من مشهوري الصحابة، أسلم عند النبي  بالِجْعَرانة حين 

انصرف من ُحنَين والطائف.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيح��ه - رق��م الحدي��ث )2505( )2506( - ومس��لم يف   )3(
صحيحه - رقم الحديث )1218( )147( - واإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث 

.)14440(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1241(.  )4(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1561( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(
الحديث )1211( )128(. 
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L  سبب تَردُّد الصحابة يف التحلل  J
روى الش��يخان يف صحيحيهما عن اب��ن عباس ، قال: كانوا 

َيَرون)1( أن العمرة يف أشهر الحج من أفَجرِ الفجور يف األرض!)2(.

ق��ال اإلم��ام الترم��ذي يف جامع��ه: ومعن��ى ه��ذا الحدي��ث: أن أهل 
َص  الجاهلي��ة كان��وا ال يعتمرون يف أش��هر الحج، فلما جاء اإلس��الم َرخَّ
النب��ي  يف ذل��ك، فق��ال: »دخل��ت العمرُة يف الح��ج إلى يوم 
القيامة«، يعني: ال بأس بالعمرة يف أش��هر الحج، وأش��هر الحج: ش��وال، 
وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، ال ينبغي للرجل أن ُيِهلَّ بالحج إال يف 

أشهر الحج)3(.

***
L  مبكة  إقامة النيب  J

ثم س��ار رس��ول اهلل  بعد فراغ��ه من طوافه بي��ن الصفا 
والمروة -وَأْمرِه بفس��خ العمرة عن الحج لمن لم َيُس��ِق الَهدي -والناس 
معه حتى نزل باألبطح ش��رقيَّ مكة، فأقام هناك بقية يوم األحد، واالثنين، 

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )213/4(: َي��رون -بفتح أول��ه- أي: يعتق��دون، والمراد أهل   )1(
الجاهلية.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1564( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(
الحديث )1240( )198(.

انظر: جامع اإلمام الترمذي )433/2(.   )3(
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والثالث��اء، واألربع��اء، حتى صلى الصب��ح من يوم الخمي��س، كل ذلك 
ُيصل��ي بأصحابه هنالك، ول��م َيُعْد إلى الكعبة من تل��ك األيام كلها؛ فقد 
روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس ، قال: قدم النبي 
 مكة، فطاف وس��عى بين الصفا والمروة، ولم َيقَرِب الكعبة 

بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة)1(.

ق��ال الحاف��ظ يف الفتح: فلعل رس��ول اهلل  ترك الطواف 
تطوًعا خش��ية أن يظن أحد أنه واج��ب، وكان ُيحب التخفيف على أمته، 
واجت��زأ عن ذلك بم��ا أخبرهم به من فض��ل الطواف بالبي��ت، وُنِقَل عن 
مال��ك أن الطواف بالبيت أفضل من صالة النافلة لمن كان من أهل البالد 

البعيدة، وهو المعَتَمد)2(.

***
L  وأصحابه إىل مًنى  خروج النيب  J

فلما كان ضحى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة من السنة العاشرة 
للهج��رة -وهو يوم التروية )3(- توجه رس��ول اهلل  بمن معه 

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1625(.  )1(
انظر: فتح الباري )290/4(.   )2(

ق��ال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )230/3(: ي��وم التروية -بفتح التاء،   )3(
وإسكان الراء-: هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ُسمي يوَم التروية؛ ألنهم كانوا َيْرَتوون 
فيه الماء، ويحملونه معهم يف ذهابهم من مكة إلى عرفات، ُيقال: رويُت القوم أرويهم: 

أي: استقيُت لهم.
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من المس��لمين إلى منً��ى، فأحرم بالحج َمن كان َأح��لَّ منهم، فلما وصل 
إل��ى منًى نزل به��ا، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعش��اء قصًرا، 
وب��ات بمنًى تلك الليل��ة)1(، وكانت ليلَة الجمع��ة، وصلى بها الصبح من 
يوم الجمعة، ثم مكث قلياًل حتى طلعت الشمس؛ فقد روى اإلمام مسلم 
يف صحيح��ه ع��ن جابر بن عب��د اهلل ، قال: فلما كان ي��وُم التروية 
توجهوا إلى منًى، فَأَهلُّوا بالحج، وركب رسول اهلل  فصلى 
به��ا الظه��ر والعصر والمغرب والعش��اء والفج��ر، ثم مك��ث قلياًل حتى 

طلعت الشمس)2(.

وروى اإلم��ام الترم��ذي وأب��و داود بس��ند صحي��ح، عن اب��ن عباس 
، قال: صلى رس��ول اهلل  الظهَر يوَم الترويِة والَفجَر 

يوَم عرفَة بمنًى)3(.
***

L  وأصحابه إىل عرفات  خروج النيب  J
فلما طلعت الش��مس من يوم الجمعة التاس��ع من ذي الحجة، س��ار 
رس��ول اهلل  إل��ى عرفة، والن��اس معه منه��م المَلبِّي، ومنهم 

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )147/8(: وهذا الَمبِيُت ُسنَّة ليس بركن   )1(
وال واجب، فلو تركه فال َدَم عليه باإلجماع. 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1218( )147(.  )2(
أخرجه أبو داود يف ُسننه - رقم الحديث )1911( - والترمذي يف جامعه - رقم الحديث   )3(

.)895(
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المَكبِّر، وهو يسمع ذلك وال ُينكر على هؤالء وال على هؤالء؛ فقد روى 
الشيخان يف صحيحيهما عن محمد بن أبي بكر الثقفي، قال: سألت أنًسا 
 -ونح��ن غاديان من ِمنً��ى إلى عرفات- ع��ن التلبية: كيف كنتم 
تصنع��ون مع النبي ؟ فقال: كان ُيلب��ي الملبي ال ُينَكر عليه، 

وُيكبِّر المكبِّر فال ُينَكر عليه)1(.

 ، ويف لفظ آخر يف مس��ند اإلمام أحمد بسند صحيح عن أنس
، ال ُيعاب على  قال: كنا مع رسول اهلل غداة عرفة، منا المكبِّر، ومنا ال�ُمِهلُّ

المَكبِّرِ تكبيُره، وال على ال�ُمِهلِّ إهالُله)2(.

��ٌة بَِنِمرة )3(،  وق��د كان رس��ول اهلل  أمر أن ُتض��َرَب له ُقبَّ
فوج��د القبة ق��د ُضرِبت له، فنزل به��ا، حتى إذا زالت الش��مس أمر بناقته 
القص��واء فُرِحَلت له، ثم س��ار حت��ى أتى بطن الوادي م��ن أرض ُعَرنَة)4(، 
فخطب الناس وهو على راحلت��ه)5( خطبة عظيمة جامعة، قرر فيها قواعد 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )970( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1285(. 

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )12493(.   )2(
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )147/8(: َنِمَرة: هي بفتح النون، وكسر   )3(
المي��م، هذا أصلها، ويج��وز فيها ما يجوز يف نظيرها، وهو إس��كان الميم مع فتح النون 

وكسرها، وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. 
ُعَرنة: هو بضم العين وفتح الراء، موضع عند الموقف بعرفات. انظر: النهاية )202/3(.  )4(
وروى اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )20335( - وأبو داود يف ُس��ننه - رقم   )5(
اء بن ه��وذَة ، قال: رأيت  الحدي��ث )1917( بس��ند صحيح عن خالد ب��ن الَعدَّ

رسول اهلل  يخطب الناس يوم عرفة على بعير.
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مات  ر فيها تحريم المحرَّ اإلسالم، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وَقرَّ
الت��ي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء واألموال واألعراض؛ فقد 
روى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه عن جابر بن عب��د اهلل ، قال: أمر 
رس��ول اهلل  بُقبَّة من َش��َعر ُتضرب له بنَِمرة، فسار رسول اهلل 
 وال تُش��كُّ قري��ش إال أنه واقف عند المْش��َعر الحرام)1( كما 
كانت قريش تصنع يف الجاهلية، فأجاز رس��وُل اهلل  حتى أتى 
عرفاٍت، فوجد القبة قد ُضرِبت له بنَِمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس 
أم��ر بالقصواء فُرِحَلت ل��ه، فأتى بطن الوادي فخطب الن��اَس، فقال: »إن 
دماءك��م وأموالكم حراٌم عليكم كحرمة يومكم هذا، يف ش��هركم هذا، يف 
بلدكم هذا، أال كل ش��يء من أمر الجاهلية تح��ت قَدَميَّ موضوع، ودماء 
الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، 
كان مس��ترَضًعا يف بني س��عد فقتَلْته ُهَذيل، وِربا الجاهلية موضوع، وأول 
رًب��ا أضع ِربانا؛ ِربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا اهلل 
يف النس��اء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان اهلل، واس��تحللتم فروجهن بكلمة اهلل 
)2(، ولك��م عليه��ن أن ال ُيوِطْئن ُفُرَش��كم أحًدا تكرهونه، ف��إن فَعْلَن ذلك 

ح، ولهنَّ عليكم رزُقهن وكسوُتهن بالمعروف،  فاضربوهن ضرًبا غير ُمَبرِّ
وق��د ترك��ُت فيكم ما ل��ن تضلوا بع��ده إن اعتصمتم به: كت��اَب اهلل، وأنتم 

المشعر الحرام: هو ُمزَدلِفة. انظر: النهاية )280/2(.  )1(
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )150/8(: المراد بإباحة اهلل والكلمة، قوله   )2(

تعالى: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک( ، هذا هو الصحيح.
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يَت  ْغ��َت وأدَّ ُتس��ألون عني، فم��ا أنتم قائل��ون؟«، قالوا: نش��هد أنك قد بلَّ
بابة، يرفعها إلى السماء وينكتها)1( إلى الناس:  ونَصْحَت، فقال بإصبعه السَّ

»اللهم اشهد، اللهم اشهد«، ثالث مرات)2(.

��يرة  وروى اإلم��ام أحم��د يف مس��نده والترمذي وابن إس��حاق يف السِّ
-واللفظ البن إسحاق- بسند حسن عن عمرو بن خارجة ، قال: 
بعثن��ي َعتَّاب بن َأِس��يد إلى رس��ول اهلل  يف حاجة، ورس��ول 
اهلل  واق��ف بعرف��ة، فبَلْغُته، ثم وقفُت تحت ناقة رس��ول اهلل 
، وإن ُلعاَبها ليقع على رأس��ي، فس��معته وه��و يقول: »أيها 
ه، وإنه ال تجوز وصيٌة لوارث،  الناس، إن اهلل قد أدى إلى كل ذي حق حقَّ
عى إل��ى غير أبيه، أو  والول��ُد للِف��راش)3(، وللعاهر)4( الَحَج��ر)5(، وَمن ادَّ
تول��ى غير َمواليه؛ فعليه لعن��ة اهلل والمالئكة والناس أجمعين، ال َيقَبل اهلل 

منه َصْرًفا وال عداًل«)6(.

هك��ذا وقع يف صحيح مس��لم: ينكته��ا بالتاء، ووقع يف س��نن أب��ي داود - رقم الحديث   )1(
)1905( بلفظ: وَينُْكُبها بالباء. 

قال ابن األثير يف النهاية )98/5(: أي: ُيميلها إليهم، يريد بذلك أن ُيشِهد اهلل عليهم.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1218( )147(.  )2(

ى فِراًش��ا، ألن  الولد للفراش: أي: لمالِك الفراش، وهو الزوج والَمولى، والمرأة ُتس��مَّ  )3(
الرجل يفترشها. انظر: النهاية )385/3(.

العاهر: الزاين. انظر: النهاية )294/3(.  )4(
الَحَجر: أي الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاين الخيبة   )5(
والحرم��ان، وذه��ب قوم إلى أنه كنَّى بالحجر عن الرج��م، وليس كذلك، ألنه ليس كل 

زان ُيرَجم. انظر: النهاية )331/1(.
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )18082( - والترمذي يف جامعه - رقم الحديث   )6(

)2254( - وابن إسحاق يف السيرة )261/4(، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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L  هر والعصر ووقوُفه بعرفة ُع النيب  الظُّ J  َجْ
ق��ال جابر : ث��م َأذَّن، ثم أق��ام فصلى الظهر، ث��م أقام فصلى 
العصر، ولم ُيصلِّ بينهما ش��يًئا، ثم ركب رس��ول اهلل  حتى 
أتى الموق��ف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل َحْبَل)1( 
المش��اة بين يديه، واس��تقبل القبلة، فلم يزل واقًفا حتى غربت الش��مس، 

فرة قلياًل حتى غاب الُقرص)2(. وذهبت الصُّ

وأمر رس��ول اهلل  الناس أن يرتفعوا عن بطن ُعَرنة، وأنَّ 
عرفة ال تختص بموقفه ذلك؛ فقد روى الطحاوي يف ش��رح مشكل اآلثار 
 : قال: قال رسول اهلل ، بسند صحيح عن ابن عباس

»عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن ُعَرَنة«)3(.

وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل ، قال: 
قال رسول اهلل : »وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف«)4(.

وروى اإلمام الترمذي وابن ماجه بس��ند صحيح عن يزيد بن شيبان، 
ق��ال: أتانا ابن ِمْرَبع األنصاري)5( ونحن وق��وف بالموقف -مكاًنا ُيباعده 

ْمل، وقيل: الضخم منه. انظر: النهاية )321/1(. الَحْبل: المستطيل من الرَّ  )1(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1218( )147(.  )2(
أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار - رقم الحديث )1194(.   )3(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1218( )149(.  )4(

قال ابن األثير يف جامع األصول )412/1( - قسم التراجم -: هو زيد بن ِمْرَبع األنصاري=  )5( 
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عمرو- فقال: إين رسوُل رس��وِل اهلل  إليكم، يقول: »كونوا 
على مشاعركم)1(؛ فإنكم على إرث من إرث إبراهيم«)2(.

وكان رسول اهلل  مشتغاًل يف عرفة بالدعاء، وكان يف دعائه 
رافًعا يديه؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن أسامة بن 
زيد ، قال: كنُت رديف رس��ول اهلل  بعرفات، فرفع 
يدي��ه يدعو، فمالت به ناقته، فس��قط ِخطامه��ا )3(، فتناول الخطام بإحدى 

يديه، وهو رافع يده األخرى )4(.

***
L  )نزول قوله تعاىل: )چ چ چ ڇ  J

وأنزل اهلل على رس��وله  وهو واق��ف بعرفة َقوَله تعالى: 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ 

= ، م��ن بن��ي حارثة، روى عنه يزيد بن ش��يبان، ِعداده يف أه��ل الحجاز، حديثه 
يف الوقوف بعرفة، وِمْرَبع: بكس��ر الميم، وس��كون الراء، وفتح الباء الموحدة، وبالعين 

المهملة.
ق��ال ابن األثي��ر يف جامع األصول )236/3(: مش��اعركم: جمع َمْش��َعر، وهو المْعَلم،   )1(

والمراد به: معالم الحج.
َته. انظر: النهاية )40/1(. إرث إبراهيم: يريد به ميراَثهم ِملَّ  )2(

والحدي��ث أخرجه الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )898( - وابن ماجه يف ُس��ننه - 
رقم الحديث )3011(.

الِخطام -بكسر الخاء-: هو الحبل الذي ُيقاد به البعير. انظر: النهاية )49/2(.  )3(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )21821(.  )4(
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ڌ ڎ()1(؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما عن طارق بن ش��هاب عن 
أمير المؤمنين عمر ب��ن الخطاب : أن رجال)2( من اليهود قال له: 
يا أمير المؤمنين، آيٌة يف كتابكم تقرؤونها لو علينا -معَشَر اليهود- نزلت، 

التخذن��ا ذلك الي��وم عيًدا، فق��ال : َأيُّ آية؟ قال: )چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(، فق��ال عم��ر 
: ق��د عرفنا ذل��ك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رس��ول اهلل 

، وهو قائم بعرفة يوم جمعة)3(.

قال الحافظ ابن كثير: هذه أكبر نَِعِم اهلل تعالى على هذه األمة؛ حيث 
أكم��ل له��م دينهم، فال يحتاجون إل��ى دين غيره، وال إلى نب��ي غير نبيهم 
صلوات اهلل وسالمه عليه؛ ولهذا جعله اهلل تعالى خاتم األنبياء، وبعثه إلى 
اإلنس والجن، فال حالل إال ما أحله، وال حرام إال ما حرمه، وال دين إال 
ما ش��رعه، وكل ش��يء أخبر به فهو حق وصدق ال كذب فيه وال ُخلف، 
كم��ا قال تعال��ى: )ھ ھ ھ ھ ے ()4(، أي: يف األخبار، 

سورة المائدة - آية )3(.  )1(
قال الحافظ يف الفتح )145/1(: هذا الرجل هو كعب األحبار.  )2(

ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )4407(: أن ُأناًسا من اليهود.
ق��ال الحافظ يف الفت��ح )145/1(: ُيحَمل على أنهم كانوا حين س��ؤال كعب عن ذلك 

جماعًة، وتكلم كعب على لسانهم.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )45( )4407( - ومس��لم يف صحيحه -   )3(

رقم الحديث )3017(.
سورة األنعام - آية )115(.   )4(
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ت عليهم النعمة؛  وع��داًل يف األوامر والنواهي، فلما أكمل له��م الدين تمَّ
ولهذا ق��ال: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ(، أي: فارَض��وه أنت��م ألنفس��كم؛ فإنه الدين ال��ذي أحبه اهلل 

ورضيه، وبعث به أفضل الرسل الكرام، وأنزل به أشرف كتبه)1(.

***
L  من عرفة إىل مزدلفة  إفاضة النيب  J

فرة،  فلم��ا غربت الش��مس واس��تحكم غروبه��ا، بحيث ذهب��ت الصُّ
أفاض رسول اهلل  من عرفة إلى مزدلفة، وهو ُيلبي يف مسيره، 
  خلفه، وأفاض رسول اهلل  وقد أردف أسامة بن زيد
��كينة)2(، وجعل رس��ول اهلل  يس��ير الَعنَ��َق)3(، فإذا وجد  بالسَّ
)5(، وه��و فوق الَعنَق، وكلما أتى َحْب��ال)6( من الِحَبال  َفْجَوة)4( س��ار النَّصَّ
ْعب)7(  أرخى لناقته ِزماَمها قلياًل حتى تصعد، فلما كان يف الطريق عند الشِّ
 : فبال وتوضأ ُوُضوًءا خفيًفا)8(، فقال له أسامة ، نزل

انظر: تفسير ابن كثير )314/3(.   )1(
السكينة: أي: الوقار والتأين يف الحركة والسير. انظر: النهاية )346/2(.  )2(

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )330/4(: الَعنَق -بفتح العي��ن والنون- هو الس��ير الذي بين   )3(
اإلبطاء واإلسراع.

الفجوة: المتسع. انظر: النهاية )371/3(.  )4(
: نوع من السير سريع. انظر: النهاية )55/5(.  النَّصُّ  )5(

الَحْبل: القطعة من الرمل ضخمة ممتدة. انظر: النهاية )321/1(.  )6(
ْعب -بكسر الشين-: هو ما انفرج بين جبلين. انظر: لسان العرب )128/7(. الشِّ  )7(

َأ مرة مرة. فه بأن توضَّ قال الحافظ يف الفتح )334/4(: أي: َخفَّ  )8(



تأليف / موسى بن راشد العازمي791

املختصر يف السرية النبوية

الصالَة يا رسول اهلل، فقال رسول اهلل : »الصالُة أمامك«.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما -واللفظ للبخاري- عن ابن عباس 
، قال: إن أسامة  كان ِرْدَف النبي  من عرفة 
إل��ى المزدلفة، ثم أردف الفض��ل من المزدلفة إلى ِمنًى، فكالهما قال: لم 

يزل النبي  ُيلبِّي حتى رمى جمرة العقبة)1(.

 ، وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيح��ه عن عبد اهلل بن مس��عود
قال: ونحن بَجْمع سمعُت الذي ُأنِزَلت عليه سورة البقرة )2( يقول يف هذا 

المقام: »لبيك اللهم لبيك«)3(.

وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل ، قال: 
ف��رة قلياًل حتى  فلم ي��زل)4( واقًف��ا)5( حتى غربت الش��مس، وذهبت الصُّ
غاب الُقْرُص، وأردف أس��امة خلفه، ودفع رسول اهلل ، وقد 
َشنَق)6( للقصواء الزماَم، حتى إن رأَسها لُيصيُب َموِرَك َرْحِله، ويقول بيده 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1543( )1544( - ومسلم يف صحيحه   )1(
- رقم الحديث )1281(.

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )26/9(: وإنما خص البقرة؛ ألن معظم   )2(
أحكام المناسك فيها، فكأنه قال: هذا مقام َمن ُأنِزلت عليه المناسك، وُأِخذ عنه الشرع، 
وَبيَّ��ن األح��كام؛ فاعَتِمدوه، وأراد بذلك ال��رد على َمن يقول بقط��ع التلبية من الوقوف 

بعرفات.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1283(.   )3(

 . يعني: رسول اهلل  )4(
يعني: بعرفة.  )5(

ُيقال: َشنَقُت البعيَر أشنُقه َشنًْقا: إذا كَفْفَته بزماِمه وأنت راكُبه. انظر: النهاية )452/2(.  )6(
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الُيمنى: »أيها الناس، السكينَة السكينَة«، كلما أتى َحْباًل من الحبال أرخى 
لها قلياًل حتى تصعد، حتى أتى مزدلفة)1(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده وأبو داود يف ُس��ننه بسند صحيح، عن 
ابن عباس ، قال: أفاض رسول اهلل  من عرفة وعليه 
الس��كينة، ورديفه أس��امة ، فقال: »أيها الناس، عليكم بالسكينِة؛ 

فإن البر)2( ليس بإيجاف)3( الخيل واإلبل«)4(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن أسامة بن زيد  أنه ُسئَِل: 
كيف كان رس��ول اهلل  يس��ير يف حجة الوداع حين دفع؟ قال 

.)5( : كان يسير الَعنََق، فإذا وجد فجوًة َنصَّ

 ، وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا ع��ن أس��امة ب��ن زي��د
ق��ال: َرِدْفُت رس��وَل اهلل  م��ن عرفات، فلما بلغ رس��ول اهلل 
عب األيس��ر الذي دون المزدلفة، أناخ )6( فبال، ثم جاء   الشِّ

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1218( )147(.  )1(
ب به إلى اهلل من  قال الحافظ يف الفتح )336/4(: البر -بكسر الباء-: اسم لكل ما ُيتقرَّ  )2(

العمل. 
اإليجاف: سرعة السير. انظر: النهاية )137/5(.   )3(

أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رق��م الحديث )2427( - وأبو داود يف ُس��ننه - رقم   )4(
الحديث )1920( - وأخرجه بنحوه: البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1671(.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1666( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(

الحديث )1286( )283(. 
يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )139(: نزل.   )6(
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فصببُت عليه الَوُضوَء )1( فتوضأ وضوًءا خفيًفا، فقلت: الصالَة يا رس��ول 
اهلل، قال: »الصالُة أمامك«)2(.

فلما وصل رسول اهلل  إلى مزدلفة -وهي المشعر الحرام- 
توضأ فأس��بغ الوضوء، وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، 
ول��م ُيَص��لِّ بينهما ش��يًئا، ث��م اضطجع رس��ول اهلل  حتى طلع 
 ، الفجر؛ فقد روى اإلمام مس��لم يف صحيحه ع��ن جابر بن عبداهلل
قال: فصلى بها)3( المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم ُيَسبِّْح بينهما 

شيًئا)4(، ثم اضطجع رسول اهلل  حتى طلع الفجر)5(.

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن أس��امة ب��ن زيد ، قال: 
فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم ُأقيمت الصالة، فصلى 

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )23/9(: الَوضوء هنا -بفتح الواو-: وهو   )1(
الماء الذي ُيتوضأ به. 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1669( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(
الحديث )1280(. 

يعني: بمزدلفة.  )3(
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )154/8(: معناه: لم ُيَصلِّ بينهما نافلًة،   )4(

والنافلة ُتسمى ُسبحًة؛ الشتمالها على التسبيح.
��ْبَحة من  * وق��ال اب��ن األثي��ر يف النهاية )299/2(: ُيق��ال لصالة النافلة: ُس��ْبَحة، والسُّ
��ْبَحة وإن ش��اركتها الفريضة يف معنى التسبيح؛ ألن  ت النافلة بالسُّ التس��بيح، وإنما ُخصَّ
التس��بيحات يف الفرائ��ض نوافل، فقيل لصالة النافلة ُس��ْبَحة؛ ألنها نافلة كالتس��بيحات 

واألذكار يف أنها غير واجبة.
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1218( )147(.   )5(



794 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

ها،  المغرب، ثم أناخ كلُّ إنس��ان بعيَره يف منزله، ثم ُأقيمت العش��اء فصالَّ
ولم ُيَصلِّ بينهما شيًئا)1(.

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عمر ، قال: َجمع 
النب��ي  بين المغرب والعش��اء بَجم��ٍع)2(، كلُّ واحدة منهما 

بإقامة، ولم ُيَسبِّح بينهما، وال على إثر كل واحدة منهما)3(.

***
L  باملشعر احلرام)4(، ثم َدْفُعه إىل مًنى  وقوف النيب  J

فلما طلع الفجر قام رس��ول اهلل  فصلى بالناس الصبح 
يف أول وقته��ا بأذان وإقام��ة، وذلك يوم النحر، وهو ي��وم العيد، وهو يوم 
الح��ج األكبر، وهو يوم األذان ببراءة اهلل ورس��وله من كل مش��رك، وكان 
ي��وَم الس��بت؛ فق��د روى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن جابر ب��ن عبد اهلل 
، قال: صلى)5( الفجر حين تبيَّن له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب 
القصواء، حتى أتى المش��عر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبَّره وَهلَّله 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1672( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1285( )276(.

قال اإلمام النووي يف تهذيب األس��ماء واللغات )95/3(: ُيقال للمزدلفة: َجْمٌع -بفتح   )2(
الجيم، وإسكان الميم- سميت به؛ الجتماع الناس بها.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1673(.  )3(

ق��ال الحافظ يف الفتح )342/4(: الَمش��َعر -بفتح الميم والعين- ُس��مي َمش��عًرا؛ ألنه   )4(
َمعَلم للعبادة، والحراَم؛ ألنه من الَحَرم أو لُحرمتِه. 

  يعني: رسول اهلل  )5(
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ا، فدفع قبل أن تطُلَع الشمس)1(. ده، فلم يزل واقًفا حتى أسفر جدًّ ووحَّ

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده والترمذي يف جامعه بسند صحيح عن 
ابن عباس ، قال: إن النبي  أفاض)2( من مزدلفة قبل 

طلوع الشمس)3(.

وأخبر رسول اهلل  الناس أن المزدلفة كلها موقف؛ فقد 
 ، روى اإلمام أحمد يف مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد اهلل
ق��ال: ق��ال رس��ول اهلل : »وقف��ُت هاهن��ا، والمزدلف��ة كلها 

موقف«)4(.

***
L  اجلمار  ُع النيب J  َجْ

أمر رسول اهلل  الفضل بن عباس  غداة يوم النحر 
أن يلتقَط له حصى الِجمار، فالتقط له سبع َحَصيات من حصى الَخْذِف)5(؛ 
فقد روى ابن ماجه يف ُس��ننه بس��ند صحيح عن ابن عباس ، قال: 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1218( )147(.  )1(
ير بكثرة. انظر: النهاية )436/3(. اإلفاضة: الزحف والدفع يف السَّ  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )2051( - والترمذي يف جامعه - رقم   )3(
الحديث )910(، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14440(.  )4(
غار. انظر: النهاية )343/1(. الَخْذف: الصِّ  )5(
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قال لي)1( رس��ول اهلل  غداة الَعَقبة وهو على ناقته: »اْلُقْط لي 
َحًصى«، فلقطُت له س��بع حَصيات، ُهنَّ حصى الَخْذِف، فجعل ينُفُضهنَّ 
يف كفه، ويقول: »أمثاَل هؤالء فارُموا«، ثم قال: »أيها الناس، إياكم والُغُلوَّ 

يف الدين؛ فإنما أهلك َمن كان قبلكم الُغُلوُّ يف الدين«)2(.

***
L  جرة العقبة يوم النحر  َرْمُي النيب  J

  ثم س��لك رس��ول اهلل : ق��ال جابر بن عبد اهلل
الطريق الوسطى التي َتخُرُج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي 

عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، ُيكبُِّر مع كل حصاة منها)3(.

وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل ، قال: 
رمى رسول اهلل  الجمرة يوم النحر ُضًحى)4(.

قل��ت: كوُن ابن عباس  صاِحَب هذه القصة يحتاج مزيد تأمل؛ ألن رس��ول اهلل   )1(
م��ه مع َضَعفة أهله؛ ولذلك وقع يف رواية اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم   َقدَّ

الحديث )3248( قال يحيى القطان: ال َيدري عوف: عبد اهلل، أو الفضل؟
وأخرج��ه الطب��راين -كم��ا يف التلخيص الحبير- ع��ن ابن عباس، ق��ال: حدثني الفضل 
ب الحافظ يف  بن عباس، قال: قال لي رس��ول اهلل ، وس��اق الحديث، وَصوَّ
التلخي��ص الحبير )1630/4( ه��ذه الرواية، فقال: هي الصواب؛ فإن الفضل هو الذي 

كان مع النبي  حينئذ.
أخرجه ابن ماجه يف ُسننه - رقم الحديث )3029(.   )2(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1218( )147(.  )3(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )129( )314(.   )4(
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وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل ، قال: 
رأيت النبي  َيرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: »لتأُخذوا 

تي هذه«)1(. مناِسَككم؛ فإين ال أدري لعلي ال أحجُّ بعد َحجَّ

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه عن أم الُحَصي��ن ، قالت: 
ة ال��وداع، فرأيُت��ه حين رمى  حجج��ُت مع رس��ول اهلل  حجَّ
جم��رة العقبة وانص��رف، وهو على راحلته ومعه بالل وأس��امة، أحدهما 
  يق��ود به راحلته، واآلخ��ر رافٌع ثوَبه على رأس رس��ول اهلل
من الش��مس، قالت: فقال رسول اهلل  قواًل كثيًرا، ثم سمعته 
ٌع أس��ود، يقودكم بكت��اب اهلل تعالى؛  ��َر عليكم عب��ٌد ُمجدَّ يق��ول: »إن ُأمِّ

فاسمعوا له وأطيعوا«)2(.

***
L  إىل املَنَحر مِبًنى  انصراف النيب  J

ثم انصرف رسول اهلل  إلى المنحر بمًنى، فنحر ُبْدَنُه بيده 
 ، الشريفة؛ فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل
ق��ال: ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثالًثا وس��تين)3( بي��ده، ثم أعطى عليًّا 

أخرجه اإلمام مسلم - رقم الحديث )1297(.   )1(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1298( )311(.  )2(

قال ابن حبان يف صحيحه )252/9(: الِعلة يف نحر المصطفى  ثالًثا وستين   )3(
بدنة بيده دون ما وراء هذا العدد: أن له يف ذلك اليوم كانت ثالًثا وستين سنة، ونحر لكل 

سنة من سنيه بدنًة بيده. 
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، فنحر ما َغَبَر)1(، وأشركه يف َهْديِه، ثم أمر من كل َبَدَنة بَبْضعٍة)2(، 
َفُجِعَلت يف ِقدٍر َفُطبخت، فأكال من لحمها وشربا من َمَرِقها)3(.

ب لرس��ول اهلل  الُبْدُن أرس��ااًل؛ فقد روى  وكان��ت ُتق��رَّ
اإلمام أحمد يف مس��نده وأبو داود يف ُس��ننه بس��ند صحيح عن عبد اهلل بن 
ب لرس��ول اهلل  َبَدَن��اٌت خمٌس أو  ُق��ْرط ، ق��ال: ُقرِّ

، فَطِفْقَن)4( َيزَدلِْفَن)5( إليه بأيتِهنَّ يبدُأ)6(! ِستٌّ

 ، وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن علي بن أبي طالب
ق��ال: أهدى النبي  مائة َبَدَنَة، فأمرين بلحومها فَقَس��ْمُتها، ثم 

أمرين بِجاللها)7( فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها)8(.

ما َغَبَر: أي: ما َبِقَي. انظر: النهاية )304/3(.  )1(
وبقي منها خمس وثالثون َبَدنة؛ ألن مجموع َهدي رس��ول اهلل  وما جاء به 
علي  مائة َبَدنة، فقد روى اإلمام مس��لم يف صحيح��ه - رقم الحديث )1218( 
)147( ع��ن جاب��ر ب��ن عبد اهلل ، ق��ال: كان جماع��ة الَهدي الذي ق��دم به علي 

 من اليمن، والذي أتى به النبي  مائة.
الَبْضعة: القطعة من اللحم، وهي بفتح الباء، وقد ُتكسر. انظر: النهاية )133/1(.   )2(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1218( )147(.  )3(
َطِفق: جعل. انظر: النهاية )118/3(.  )4(

يزدلفن: أي َيقَربن منه. انظر: النهاية )280/2(.  )5(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )19075( - وأبو داود يف ُس��ننه - رقم   )6(

الحديث )1765(.
قال الحافظ يف الفتح )371/4(: الِجالَل -بكس��ر الجي��م وتخفيف الالم- جمع: ُجلٍّ   )7(

-بضم الجيم- وهو ما ُيطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1718(.   )8(
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وروى الش��يخان يف صحيحيهما -واللفظ لمسلم- عن علي بن أبي 
طال��ب ، قال: أمرين رس��ول اهلل  أن أقوم على ُبْدنِه، 
تِها، وأن ال ُأعطي الجزار منها، قال:  وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأِجلَّ

»نحن ُنعطيه من عندنا«)1(.

***
L  يوم النحر  خطبة النيب  J

خطب رس��ول اهلل  يف هذا اليوم الش��ريف خطبة عظيمة 
تواترت بها األحاديث؛ فمن ذلك:

* روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس ، قال: إن 
رس��ول اهلل  خطب الناس يوم النحر، فقال: »يا أيها الناس، 
أي يوم هذا؟« قالوا: ي��وٌم حرام، فقال: »فأي بلد هذا؟« قالوا: بلد حرام، 
فقال: »فأي شهر هذا؟« قالوا: شهر حرام، فقال: »فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم 
هذا«، فأعادها ِمراًرا، ثم رفع رأس��ه، فقال: »اللهم هل بلغُت؟ اللهم هل 

بلغُت؟«. 

قال ابن عباس : فوالذي نفس��ي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1717( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1317( )348(. 
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ِغ الش��اهُد الغائَب، »ال ترجعوا بع��دي كفاًرا يضرب بعضكم رقاب  فلُيَبلِّ
بعض«)1(.

* وروى الش��يخان يف صحيحيهما واإلمام أحمد يف مسنده، عن أبي 
َبك��رَة ، قال: إن النب��ي  َخَطَب يف حجته، فقال: »أال 
إن الزمان قد اس��تدار كهيئته يوم خلق اهلل الس��موات واألرض، السنة اثنا 
عش��ر ش��هًرا، منها أربعة ُحُرم، ثالث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، 
والمحرم، ورجُب ُمَضَر)2( الذي بين ُجمادى وش��عبان«، ثم قال: »أال أي 
يوم هذا؟« قلنا: اهلل ورس��وله أعلم، فس��كت حتى ظننا أنه َسُيس��ميه بغير 
اس��مه، ق��ال: »أليس ي��وَم النحر؟« قلنا: بل��ى، ثم قال: »أي ش��هر هذا؟« 
قلن��ا: اهلل ورس��وله أعل��م، فس��كت حت��ى َظنَنَّا أنه َسُيس��ميه بغير اس��مه، 
فق��ال: »ألي��س ذا الحجة؟« قلنا: بل��ى، ثم قال: »أي بلد ه��ذا؟« قلنا: اهلل 
ورس��وله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه َسُيسميه بغير اسمه، فقال: »أليست 
البل��دة؟« قلنا: بلى، قال: »فإن دماءكم وأموالكم -قال: وأحس��به قال:- 
وأعراضكم  عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم 
اًل  هذا، وسَتْلَقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، أال ال ترِجعوا بعدي ُضالَّ
غ الش��اهد الغائب  يضرب بعضك��م رقاب بعض، أال هل بلغُت؟ أال لُيبلِّ

ُغه يكون أوعى له من بعض َمن يسمُعه«)3(. منكم، فلعل َمن ُيَبلَّ

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1739(.   )1(
قال الحافظ يف الفتح )221/9(: أضافه إليهم؛ ألنهم كانوا متمسكين بتعظيمه، بخالف   )2(

غيرهم. 
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1741( )4406( - ومسلم يف صحيحه   )3(
- رقم الحديث )1679( )29( - واإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )20386(. 
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L  رأسه الشريف  َحْلُق النيب J

فلما فرغ رس��ول اهلل  من نحر هديه وخطبته يوم النحر، 
دع��ا الحالق، فحلق رأس��ه الش��ريف، َحَلق��ه َمْعَمُر بن عب��د اهلل العدوي 

.

ق��ال اإلمام الن��ووي: اختلفوا يف اس��م هذا الرجل ال��ذي حلق رأس 
رس��ول اهلل  يف حجة الوداع، فالصحيح المش��هور أنه َمْعَمر 

.)1(
 بن عبد اهلل الَعَدوي

وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه عن أنس ب��ن مالك ، قال: 
إن رس��ول اهلل  أتى ِمنًى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله 
بمنًى ونحر، ثم قال للحالق: »ُخذ«، وأشار إلى جانبه األيمن، ثم األيسر، 

ثم جعل ُيعطيه الناس)2(.

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك ، قال: 
إن رسول اهلل  لما حلق رأسه)3( كان أبو طلحة أول َمن أخذ 

من َشْعرِه)4(.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )46/9(.   )1(
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1305( )323(.  )2(

قال الحافظ يف الفتح )367/1(: كان ذلك يف حجة الوداع.   )3(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )171(.  )4(
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وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه عن أنس ب��ن مالك ، قال: 
لقد رأيُت رسول اهلل  والحالق يحِلُقه، وأطاف به أصحاُبه، 

فما يريدون أن تقع شعرة إال يف يد رجل)1(.

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح ع��ن محمد بن عبد اهلل 
بن زيد عن أبيه: أنه شهد النبي  عند المنحر، هو ورجل من 
األنصار، فقس��م رس��ول اهلل  ضحايا، فلم ُيِصْبه وال صاِحَبه 
َم أظفاره،  شيٌء، فحلق رأسه يف ثوبه، فأعطاه، وقسم منه على رجال، َوَقلَّ

فأعطاه صاحبه)2(.

وروى اإلم��ام أحمد يف مس��نده بس��ند حس��ن ع��ن جابر ب��ن عبد اهلل 
، قال: نحر)3( رسول اهلل ، ثم َحَلَق وجلس للناس، 
فما ُس��ئَِل عن ش��يء إال ق��ال: »ال حرج، ال حرج«، حتى ج��اءه رجل)4(، 
فق��ال: َحلق��ُت قب��ل أن أنحر، ق��ال: »ال حرج«، ث��م جاء آخ��ر، فقال: يا 
رس��ول اهلل، حلق��ُت قبل أن أرمَي، قال: »ال حرج«)5(، ثم قال رس��ول اهلل 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2325(.   )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )16475(.   )2(

قال السندي يف شرحه للمسند )82/8(: َنَحَر: أي: بمنًى يف حجة الوداع.   )3(
ق��ال الحاف��ظ يف الفتح )397/4(: لم أقف على اس��مه بعد البحث الش��ديد، وال على   )4(
اس��م أحد ممن س��أل يف هذه القصة، وس��ُأبين أنهم كانوا جماعة، لكن يف حديث أسامة 
بن ش��ريك عند الطحاوي وغيره: كان األعراب يس��ألونه، وكأن هذا هو السبب يف عدم 

ضبط أسمائهم.
قال الس��ندي يف شرحه للمسند )82/8(: قوله : »ال حرج«، يدل على عدم   )5(

وجوب الترتيب. 
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: »عرف��ُة كلها موقف، والمزدلفة كله��ا َموِقف، ومًنى كلها 
َمنَحر، وكلُّ ِفجاج مكة طريٌق وَمنَحر«)1(.

***
L  ثيابه وَتطيُُّبه  ُلبُس النيب  J

ث��م لبس رس��ول اهلل  ثياب��ه، وتطيَّب بعدم��ا رمى جمرة 
العقب��ة ونحر َهْدَيه، وقب��ل أن يطوف بالبيت ط��واف اإلفاضة؛ فقد روى 
الش��يخان يف صحيحيهم��ا والترم��ذي -واللف��ظ للترمذي- عن عائش��ة 
، قال��ت: طيب��ُت رس��ول اهلل  قبل أن ُيح��رَِم، ويوَم 

النَّْحرِ قبل أن يطوف بالبيت، بطيٍب فيه ِمسٌك)2(.

قال اإلمام الترمذي يف جامعه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
م��ن أصحاب النب��ي  وغيرهم؛ َي��رون أن ال�ُمح��رَِم إذا رمى 
َر؛ فقد َحلَّ له كل ش��يء  َجم��رة العقبة ي��وم النحر، وذبح، وَحَل��َق أو َقصَّ

َحُرم عليه، إال النساء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق)3(.

***
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )14498(.   )1(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1539( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(
الحديث )1189( - والترمذي يف جامعه - رقم الحديث )934(. 

انظر: جامع اإلمام الترمذي )422/2(.   )3(



804 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

L  اإلفاضَة وإقامته مبًنى  طوافه  J
ثم طاف رس��ول اهلل  ط��واف اإلفاضة عل��ى ناقته؛ فقد 
روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن جابر  قال: ثم ركب رسول اهلل 

 فأفاض إلى البيت)1(، فصلى بمكة الظهر)2(.

 وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن ابن عباس ، قال: طاف 
النبي  يف حجة الوداع على بعير يستلم الركن بِمْحَجنِه)3(.

وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل ، قال: 
طاف رسول اهلل  بالبيت يف حجة الوداع على راحلته، يستلم 
الَحَج��ر بِمْحَجنِ��ه)4(؛ ألن ي��راه الناس، ولُيش��رَِف ولِيس��ألوه؛ فإن الناس 

َغُشوه)5(.

ق��ال اإلم��ام الن��ووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )157/8(: ه��ذا الط��واف هو طواف   )1(
اإلفاضة، وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين. 

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1218( )147(.  )2(
فة الرأس. انظر: النهاية )335/1(. المْحَجن: عصا ُمَعقَّ  )3(

والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1607( - ومسلم يف صحيحه 
- رقم الحديث )1272(.

 : زاد اإلم��ام مس��لم يف رواية أخ��رى - رقم الحديث )1275( ع��ن أبي الطفيل  )4(
وُيَقبِّل المْحَجن.

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )17/9(: َغُشوه: أي ازدحموا عليه.  )5(
والحديث أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1273(.
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ثم صلى رس��ول اهلل  الظه��ر بمكة، ورجع من يومه إلى 
منً��ى، ويف رواية أخ��رى أنه صلى الظهر بمنى؛ فقد روى اإلمام مس��لم يف 
صحيحه عن ابن عمر ، قال: إن رس��ول اهلل  أفاض 

يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنًى)1(.

قال اإلمام الن��ووي: والجمع بينهما أنه  طاف لإلفاضة 
قب��ل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة يف أول وقتها، ثم رجع إلى منًى فصلى 
اًل بالظهر  به��ا الظهر مرة أخرى بأصحابه حين س��ألوه ذلك، فيك��ون متنفِّ

الثانية التي بمنًى)2(.

وكان رس��ول اهلل  يأتي الِجمار يف أيام التش��ريق الثالثة 
بعد زوال الش��مس، ماش��ًيا، فيرمي كل جمرة بس��بع حَصيات؛ فقد روى 
 ، اإلمام أحمد يف مسنده وأبو داود يف ُسننه بسند حسن عن عائشة
قالت: رجع رس��ول اهلل  إلى ِمنًى)3(، فمك��ث بها ليالَي أيام 
التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات ُيكبُِّر 
مع كل حصاة، ويقف عند األولى والثانية، فُيطيل القيام ويتضرع، ويرمي 

الثالثة وال يقف عندها)4(.

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1273(.  )1(
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )158/8(.  )2(

وذلك بعد إفاضته  يوم النحر.  )3(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )24592( - وأبو داود يف ُس��ننه - رقم   )4(

الحديث )1973(. 
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وروى اإلم��ام مس��لم يف صحيحه واإلمام أحمد يف مس��نده -واللفظ 
ألحمد - عن جابر ، قال: رمى رس��ول اهلل  الجمرة 

األولى يوم النحر ُضًحى، ورماها بعد ذلك عند زوال الشمس)1(.

 ، وروى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند حسن عن ابن عباس
قال: رمى رسول اهلل  الجمار)2( حين زالت الشمس)3(.

 وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه ع��ن اب��ن عم��ر : أنه 
كان يرمي الجمرة الدنيا)4( بس��بع حصيات ُيكب��ر على إثر كل حصاة، ثم 
يتقدم حتى ُيْس��ِهل)5(، فيقوم مس��تقبل القبلة، فيقوم طوياًل، ويدعو ويرفع 
��مال، فُيْسِهل ويقوم مستقبل  يديه، ثم يرمي الوس��طى، ثم يأخذ ذاَت الشِّ
القبل��ة، فيقوم طوياًل ويدع��و، ويرفع يديه ويقوم طوي��اًل، ثم يرمي جمرة 
ذات العقبة من بطن الوادي، وال يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا 

رأيُت النبي  يفعله)6(.

أخرجه اإلمام مس��لم يف صحيحه - رقم الحديث )1299( )314( - واإلمام أحمد يف   )1(
مسنده - رقم الحديث )14354(. 

قال السندي يف شرحه للمسند )133/3(: أي: يف غير يوم النحر.   )2(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )2635(.  )3(

قال الحاف��ظ يف الفتح )413/4(: الدنيا -بضم الدال وبكس��رها- أي القريبة إلى جهة   )4(
مسجد الَخيف، وهي أول الجمرات التي ُترمى من ثاين يوم النحر.

ق��ال الحافظ يف الفتح )413/4(: ُيْس��ِهل -بضم أوله، وس��كون المهملة- أي: يقصد   )5(
هَل من األرض، وهو المكان المصطحب الذي ال ارتفاع فيه. السَّ

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1751(.   )6(
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L  ب )1( وطواُفه الوداَع J  نزول النيب  امُلَصَّ
ث��م نه��ض رس��ول اهلل  من مًن��ى يف آخ��ر يوم م��ن أيام 
ب، وهو األَْبَطح، وهو َخيُف )2( بني كِنانة؛  التشريق، فأفاض إلى ال�ُمَحصَّ
فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما وأب��و داود -واللفظ ألبي داود - عن 
َب؛  عائش��ة ، قالت: إنما نزل رس��ول اهلل  ال�ُمَحصَّ
ليكون أسمح لخروجه، وليس بُسنَّة، فمن شاء نزله، وَمن شاء لم ينزله)3(.

وكان أبو رافع  على َثَقل)4( النبي ، فضرب قبة، 
فن��زل بها رس��ول اهلل ؛ فق��د روى اإلمام مس��لم يف صحيحه 
ع��ن أبي رافع ، قال: لم يأمرين رس��ول اهلل  أن أنزل 
األبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبة، فجاء فنزل)5(.

ب: بفت��ح الحاء  ق��ال اإلمام الن��ووي يف ش��رحه لصحي��ح مس��لم )500/9(: الُمَحصَّ  )1(
والصاد.

عب الذي مخرجه إلى األبطح  ب: هو الشِّ وقال ابن األثير يف النهاية )379/1(: الُمَحصَّ
بين مكة ومنًى.

الَخْي��ف -بفت��ح الخاء وس��كون الي��اء-: هو ما ارتفع ع��ن مجرى الس��يل وانحدر عن   )2(
غلظ الجبل، ومس��جد منى ُيس��مى مس��جد الَخْيف؛ ألنه يف س��فح الجبل. انظر: النهاية 

.)88/2(
أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1765( - ومس��لم يف صحيحه -   )3(

رقم الحديث )1311( )339( - وأبو داود يف سننه - رقم الحديث )2008(.
الثََّقل -بفتح الثاء والقاف-: متاع المسافر. انظر: النهاية )211/1(.   )4(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )1313(.   )5(
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ب بقية يومه ذل��ك وليلَته،  فأق��ام رس��ول اهلل  بال�ُمَحصَّ
فصلى الظهر والعصر والمغرب والعش��اء، ثم رقد َرقدًة هناك؛ فقد روى 
  قال: إن النبي ، اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس
ب، ثم  صلى الظهر والعصر والمغرب والعش��اء، ثم رق��د َرقدًة بال�ُمَحصَّ

ركب إلى البيت فطاف به)1(.

وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيح��ه واإلمام أحمد يف مس��نده وأبو 
داود -واللف��ظ ألحم��د- ع��ن اب��ن عمر ، ق��ال: إن رس��ول اهلل 
ب)2(،   صل��ى الظهر والعصر والمغرب والعش��اء بال�ُمَحصَّ

ثم هجع)3( َهجعًة، ثم دخل فطاف بالبيت)4(.

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن عائشة ، قالت: نفرنا 
حمِن)6(، فقال: »اخُرْج بأختك  ب، فدعا)5( عبَد الرَّ من ِمنى فنزلنا ال�ُمَحصَّ
فلُتِه��لَّ بُِعمرة، ث��م اْفُرغا من طوافكم��ا، أنَتِظُركما هاهن��ا«، قالت: فأتينا 
يف جوف الليل، فقال رس��ول اهلل : »فرغُتم��ا؟« قلت: نعم، 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1756(.   )1(
يف رواية أبي داود، ورواية أخرى يف المسند: بالَبطحاء.  )2(

الَهج��ع والَهْجع��ة والَهِجي��ع: طائف��ة م��ن الليل، والُهج��وع: الن��وم ليالً. انظ��ر: النهاية   )3(
.)214/5(

أخرج��ه البخاري يف صحيح��ه - رقم الحديث )1768( - واإلمام أحمد يف مس��نده -   )4(
رقم الحديث )5756( )5892( - وأبو داود يف ُسننه - رقم الحديث )2013(.

. يعني: رسول اهلل  )5(
.- هو ابن أبي بكر الصديق، أخو عائشة  )6(



تأليف / موسى بن راشد العازمي809

املختصر يف السرية النبوية

فن��ادى بالرحيل يف أصحابه، فارتحل الناس وَمن طاف بالبيت قبل صالة 
الصبح، ثم خرج متوجًها إلى المدينة)1(.

ويف لف��ظ آخ��ر يف الصحيحين، قال��ت عائش��ة : فلما قضينا 
الح��ج)2( أرس��لني رس��ول اهلل  م��ع عب��د الرحمن ب��ن أبي 
بك��ر الصدي��ق  إلى التنعي��م )3(، فاعتم��رت، فقال: »ه��ذه مكاُن 
عمرت��ك«)4(، قالت: فط��اف الذي��ن أهلُّوا بالعم��رة بالبيت وبي��ن الصفا 
والم��روة، ثم حلُّوا، ث��م طافوا طواًفا آخ��ر بعد أن رجعوا م��ن ِمنًى، وأما 

الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طواًفا واحًدا)5(.

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1788(.  )1(
نَا.  يف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )1638(: َحجَّ  )2(

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )444/4(: التَّنْعي��م -بفت��ح المثناة، وس��كون النون، وكس��ر   )3(
المهملة-: مكان معروف خارج مكة، وهو على أربعة أميال من مكة.

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )114/8(: معناه: أنه��ا أرادت أن يكون   )4(
له��ا عمرة منفردة عن الحج كما حصل لس��ائر أمهات المؤمني��ن وغيرهن من الصحابة 
الذي��ن فَس��خوا الح��ج إلى العم��رة وأتموا العم��رة وتحللوا منه��ا قبل ي��وم التروية، ثم 
أحرم��وا بالح��ج م��ن مك��ة ي��وم التروية، فحص��ل لهم عم��رة منف��ردة وحج��ة منفردة، 
 وأم��ا عائش��ة  فإنم��ا حص��ل له��ا عم��رة مندرج��ة يف حجة بالِق��ران، فق��ال لها 
ا  رس��ول اهلل  يوم النفر: »َيَس��ُعك طواُفك لحجك وعمرت��ك«، أي: وقد تمَّ
وُحِسبا لِك جميًعا، فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل لباقي الناس، فلما اعتمرت 
عم��رة منفردة ق��ال لها النبي : »هذه مكان عمرت��ك«، أي التي كنت تريدين 

حصولها منفردة غير مندرجة فَمنَعِك الحيُض من ذلك.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )4395( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )5(

الحديث )1211( )111(.
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L  الرخصة للحائض يف ترك طواف الوداع  J
ورخص رس��ول اهلل  للحائض يف ترك ط��واف الوداع؛ 
فق��د روى الش��يخان عن عائش��ة ، قال��ت: حاض��ت صفية بنت 
ُحَييٍّ بعدم��ا أفاضت، فذكرُت حيضتها لرس��ول اهلل ، فقال 
نا هي؟!« قلت: يا رسول اهلل، إنها قد  رسول اهلل : »أحابَِس��تُ
كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد اإلفاضة، فقال رسول اهلل 

: »فلَتنِفْر«)1(.

قال اإلمام الترم��ذي يف جامعه: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن 
الم��رأة إذا طافت طواف الزيارة)2(، ثم حاض��ت؛ فإنها تنِفُر، وليس عليها 

شيء، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق)3(.

***
L  إىل املدينة واستصحاُبه ماء زمزم  رجوُع النيب  J

ثم خرج رس��ول اهلل  من أسفل مكة؛ فقد روى الشيخان 
يف صحيحيهما عن عائشة ، قالت: إن النبي  لما جاء 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1757( )4401( - ومسلم يف صحيحه   )1(
- رقم الحديث )1328( )382(.

َدر.  وُيسمى طواَف اإلفاضة، وطواف الصَّ  )2(
انظر: جامع اإلمام الترمذي )44/2(.  )3(
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مكة دخل من أعالها وخرج من أسفلها )1(.

وقال ابن س��يد الناس: فكانت مدُة إقامته عليه الصالة والسالم بمكة 
من��ذ دخلها إلى أن خرج منها إلى ِمنًى إل��ى عرفة إلى مزدلفة إلى ِمنًى إلى 

ه راجًعا: عشرَة أيام)2(. ب إلى أن َوجَّ ال�ُمَحصَّ

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا ع��ن اب��ن عم��ر ، قال: إن 
رسول اهلل  كان إذا قفل)3( من غزو أو َحجٍّ أو عمرٍة ُيكبُِّر على 
كل َش��َرٍف)4( من األرض ثالث تكبيرات، ثم يقول: »ال إله إال اهلل وحده 
ال ش��ريك ل��ه، له الملك وله الحمد وهو على كل ش��يء قدي��ر، آيبون)5( 
تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق اهلل وعده، ونصر عبده، 

وهزم األحزاب وحده«)6(.

وروى اإلمام الترمذي يف جامعه والحاكم يف مس��تدركه بس��ند حسن 
عن عائشة : أنها كانت تحِمُل من ماء زمزم، وُتخبر أن رسول اهلل 

 كان يحِمُله)7(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1577( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )1258( )224(.

انظر: عيون األثر )368/2(.  )2(
قفل: رجع. انظر: النهاية )82/4(.  )3(

َرف: العلو. انظر: النهاية )414/2(.  الشَّ  )4(
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )95/9(: آيبون: أي: راجعون.  )5(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1797( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )6(
الحديث )1344(.

أخرجه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )984( - والحاكم يف مستدركه - =  )7( 
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L  )1(إىل ُأْبَنى  َبْعُث جيش أسامة  J
قال اإلمام البخاري يف صحيحه: باب َبْعث النبي  أسامة 

بن زيد  يف مرضه الذي ُتويف فيه)2(.

.)3(
 وقال ابن هشام: هو آخر َبْعٍث بعثه رسول اهلل

َن��َدب )4( رس��ول اهلل  الصحابة  لغزو الش��ام، 
وذل��ك يف ي��وم االثني��ن ألرب��ع لي��ال بقي��ن من صفر س��نة إحدى عش��رة 
َر على هذا البعث أس��امَة بن زي��د ، وكان عمره  للهج��رة)5(، وَأمَّ
 ثماين عشرة سنة؛ فقد روى الشيخان يف صحيحيهما عن عبد اهلل 
َر عليهم  بن عمر ، قال: بعث رس��ول اهلل  بعًثا، وَأمَّ

.)6(
 أسامة بن زيد

)7(، فأقام بالمدينة 
 قال ابن إس��حاق: ثم َقَفَل رسول اهلل

= رقم الحديث )1803(.
هيلي يف الروض األنف )385/4(: ُأْبنَى: هي القرية التي عند مؤتة حيث  قال اإلمام السُّ  )1(

رُه على حداثة سنه لُيدِرَك ثأَره.  ُقتَِل أبوه زيد؛ ولذلك أمَّ
انظر: صحيح البخاري )501/8(.   )2(

انظر: سيرة ابن هشام )298/4(.  )3(
ُيقال: َنَدْبُته فانَتَدب: أي: بَعْثُته ودعوُته فأجاب. انظر: النهاية )29/5(.  )4(

انظر: الطبقات الكبرى البن سعد )345/2(.  )5(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3730( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )6(

الحديث )2426(.
أي: رجع من حجة الوداع.  )7(



تأليف / موسى بن راشد العازمي813

املختصر يف السرية النبوية

بقي��ة ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وضرب على الناس بعًثا إلى الش��ام، 
َر عليهم أس��امة مواله بن زيد ، وأَمره أن ُيوطَِئ الخيل تخوَم  وَأمَّ
ز الناس، وأوعب)1( مع أسامة  البلقاء والداروم من أرض فلس��طين، فتجهَّ

بن زيد  المهاجرون األولون)2(.

وقد تكلم الناس يف إمرة أس��امة بن زيد  بس��بب َحداثة سنه، 
فلما بلغ ذلك رسوَل اهلل  قام يف الناس خطيًبا كما سيأتي.

ي��ق  ُيصلي بالن��اس بنصه  دِّ ق��ال الحاف��ظ اب��ن كثي��ر: والصِّ
زه   علي��ه، واس��تثنائه له من جيش أس��امة ال��ذي كان قد جهَّ

رسول اهلل  إلى الشام لغزو الروم)3(. 

مضى أس��امة  بجيشه وعس��كر بالُجْرف)4(، ولكنه لم يمض 
. إلى الشام بسبب ابتداء مرض النبي

ق��ال اب��ن إس��حاق: فبين��ا الن��اس عل��ى ذل��ك)5( ابُت��دئ رس��ول اهلل 
 بَش��ْكوه ال��ذي قبض��ه اهلل في��ه، إلى م��ا أراد به م��ن كرامته 

ورحمته)6(.

أوعب: أي: لم يتخلف منهم أحد عنه. انظر: النهاية )179/5(.  )1(
انظر: سيرة ابن هشام )262/4( )298/4(.   )2(
انظر: الفصول يف سيرة الرسول، ص )259(.  )3(

الُجْرف -بضم الجيم-: موضع قريب من المدينة. انظر: النهاية )254/1(.  )4(
. ز واالستعداد للخروج يف بعث أسامة أي: من التَجهُّ  )5(

انظر: سيرة ابن هشام )299/4(.  )6(
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وق��ال اإلم��ام الذهب��ي: أس��امة ب��ن زي��د ، اس��تعمله النب��ي 
 على جيش لغزو الشام، ويف الجيش ُعَمر  والكِبار، 
  )1(يُق دِّ فلم َيِس��ْر حتى ُتويف رس��ول اهلل ، فبادر الصِّ

ببعثهم، فأغاروا على ُأْبنَى من ناحية البلقاء)2(.

***
L   ابتداء مرض النيب  J

قال الحافظ ابن كثير: س��نة إحدى عش��رة من الهجرة، استهلَّت هذه 
رة  كاب الش��ريف النََّبوي بالمدين��ة النََّبوي��ة ال�ُمطهَّ الس��نة وقد اس��تقر الرِّ
َمرِجَعه من حجة الوداع، وقد وقعت يف هذه السنة أمور عظام؛ من أعظمها 
خطًب��ا: وفاة رس��ول اهلل ، ولكنه  نقله اهلل  من 
ٍة عالية رفيعة، ودرجٍة يف الجنة  هذه الدار الفانية إلى النعيم األبدي يف محلَّ

ال أعل��ى منها وال أس��نى، كما قال تعال��ى: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ()3(.

***
. وذلك يف خالفته  )1(

انظر: سير أعالم النبالء )497/2(.   )2(
س��ورة الضحى - اآليت��ان )4-5( - وانظ��ر: كالم الحافظ ابن كثي��ر يف البداية والنهاية   )3(

 .)226/5(
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L   تاريخ ابتداء شكوى رسول اهلل  J
قال ابن إس��حاق: ابتدئ رسول اهلل  بَشْكِوه الذي قبضه 
اهلل في��ه، إل��ى ما أراد به من كرامته ورحمته، يف لي��ال بقين من صفر، أو يف 

شهر ربيع األول)1(.

وقال الحافظ يف الفتح: اخُتِلَف يف مدة مرضه ، فاألكثر 
على أنها ثالثة عشر يوًما)2(.

ابَتَدأ برسول اهلل  وَجُعه يف بيت أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث ، وكان وجًعا يف رأسه الشريف ؛ فقد روى 
اإلمام أحمد يف مس��نده والبيهقي يف دالئل النبوة -واللفظ للبيهقي- بسند 
  قالت: دخل عليَّ رس��ول اهلل ، حس��ن عن عائش��ة
ُع، وأنا أش��تكي رأس��ي، فقلت: وارأس��اه! فقال رس��ول اهلل  وه��و ُيَص��دَّ
: »بل أنا واهلل -يا عائش��ة- وارأس��اه!«، ثم قال رس��ول اهلل 
: »وم��ا عليِك لو ُمتِّ قبلي فَولِيُت أم��َرِك، وصليُت عليك، 
وواَريُتِك؟!«)3(، فقالت : واهلل إين ألحَسُب أنه لو كان ذلك، لقد 

انظر: سيرة ابن هشام )299/4(.  )1(
انظر: فتح الباري )473/8(.   )2(

يَء: أخَفيُته. انظر: لسان العرب )283/15(. واَرْيُت الشَّ  )3(
= قلت: والمعنى: دَفنُْتِك.       



816 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

خلوَت ببعض نسائك يف بيتي آِخَر النهار، فأعَرْسَت بها! فضحك رسول 
اهلل ، ث��م تمادى برس��ول اهلل  وجعه، فاس��تقر 
برس��ول اهلل  وهو يدور على نسائه يف بيت ميمونة، فاجتمع 

إليه أهله)1(.

***
L   يف بيت عائشة  متريض النيب  J

قالت عائش��ة : وتتامَّ برس��ول اهلل  وجعه، وهو 
يدور على نس��ائه، حتى اس��تعزَّ به)2(، وهو يف بيت ميمونة، فدعا نس��اءه، 

ض يف بيتي، فأِذنَّ له)3(. فاستأذنهن يف أن ُيمرَّ

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا -واللف��ظ لمس��لم- ع��ن عائش��ة 
، قالت: أول ما اشتكى رسول اهلل  يف بيت ميمونة، 
َض يف بيتها )5(، وَأِذنَّ له، قالت: فخرج َوَيٌد له  فاس��تأذن )4( أزواَجه أن ُيمرَّ

ْلُتك  ِك لو متِّ قبلي، فغسَّ = ويف رواية اإلمام أحمد قال رسول اهلل : »ما َضرَّ
نُتك، ثم صليُت عليِك، ودَفنُْتِك؟!«.  وكفَّ

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )25908( - والبيهقي يف دالئل النبوة   )1(
.)169/7(

استَعزَّ به: أي اشتدَّ به المرض. انظر: النهاية )206/3(.   )2(
أخرج ذلك عنها : ابن إسحاق يف السيرة )300/4( وإسناده حسن.   )3(

 . يعني: رسول اهلل  )4(
. قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )117/4(: يعني: بيت عائشة  )5(
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عل��ى الفضل بن عباس )1(، َوَيٌد له على رج��ل آخر)2(، وهو َيُخطُّ برجليه 
يف األرض)3(.

ويف لفظ آخر يف المس��ند بس��ند حس��ن، قالت عائشة : كان 
  ا ُيلقي الكلم��َة ينفع اهلل�� رس��ول اهلل  إذا َم��رَّ ببابي ممَّ
به��ا، َفَمرَّ ذات يوم، فلم َيُقْل ش��يًئا، ثم َمرَّ أيًضا فلم يقل ش��يًئا -مرتين أو 
ثالًث��ا- قلُت: يا جارية، ضعي لي وس��ادة على الباب، وَعصبُت رأس��ي، 
َفَمرَّ بي، فقال: »يا عائش��ُة ما ش��أُنِك؟« فقلُت: أشتكي رأسي، فقال: »أنا 
وارأس��اه!«، فذهب، فلم يلبث إال يسيًرا حتى جيء به محمواًل يف كساء، 
فدخل عليَّ وبعث إلى النس��اء، فقال: »إين قد اش��تكيُت، وإين ال أستطيع 

يف رواية اإلمام البخاري يف صحيحه - ورواية أخرى يف صحيح مس��لم - رقم الحديث   )1(
)418( )92(: العباس بن عبد المطلب.

* قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )117/4(: وجاء يف غير مسلم بين رجلين 
أحدهما: أسامة بن زيد ، وطريق الجمع بين هذا كله: أنهم كانوا يتناولون األخذ 
بي��ده الكريمة  تارة هذا، وتارة ذاك وذاك، ويتنافس��ون يف ذلك، وهؤالء هم 
خواص أهل بيته الرجال الكبار، وكان العباس  أكثرهم مالزمة لألخذ بيده الكريمة 
 المباركة ، أو أنه أدام األخذ، وإنما يتناوب الباقون يف اليد األخرى، وأكرموا 
نِّ والعمومة وغيرهما؛ ولهذا  العباس  باختصاصه بيده، واستمراًرا لما له من السِّ
ى وأبهمت اآلخر؛ إذ لم يكن أحد الثالثة الباقين مالزًما يف  ذكرته عائش��ة  مسمًّ

جميع الطريق، وال معظمه بخالف العباس، واهلل أعلم.
 . هو علي بن أبي طالب  )2(

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )118/4(: قولها: يخطُّ برجليه يف األرض:   )3(
أي ال يستطيع أن يرفعهما ويضمهما ويعتمد عليهما.

والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )198( - ومس��لم يف صحيحه 
- رقم الحديث )418( )91(.
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أن أدور بينكن، فائَذنَّ لي فأَلُكْن عند عائشة«)1(.

زاد أبو داود يف سننه: فَأِذنَّ له.

***
L   شدة الوجع على رسول اهلل  J

��ى على رس��ول اهلل ، حت��ى إن حرارتها  اش��تدت الُحمَّ
لتوجد من فوق الثياب! 

 ، فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما عن عبد اهلل بن مسعود
)2( وهو ُيوَعُك)3(، فَمِسْس��ُته 

 ق��ال: دخلُت على رس��ول اهلل
بي��دي، فقلُت: يا رس��ول اهلل إنك ُتوَعُك َوْعًكا ش��ديًدا، فقال رس��ول اهلل 
: »أَجْل، إين ُأوَعُك كما ُيوَعُك رجالن منكم«، فقلُت: ذلك 
أنَّ لك أجريِن؟ فقال رسول اهلل : »أجل«، ثم قال رسول اهلل 
: »ما من مسلم ُيصيبه أًذى ِمن مرٍض فما سواه، إال َحطَّ اهلل 

به سيئاته، كما َتحطُّ الشجرُة ورقها«)4(.

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )25841( - وأخرجه مختصًرا جًدا:   )1(
أبو داود يف ُسننه - رقم الحديث )2137(. 

زاد البخاري يف رواية أخرى - رقم الحديث )5647(: يف مرضه.   )2(
قال الحاف��ظ يف الفت��ح )250/11(: الَوْعك -بفتح الواو، وس��كون العين المهملة-:   )3(

ى. الُحمَّ
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )5660( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(

الحديث )2571(.
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وروى اب��ن ماج��ه والحاكم بس��ند حس��ن ع��ن أبي س��عيد الخدري 
، قال: دخلُت على النبي  وهو ُيوَعك)1(، فوضعُت 
ُه بين يديَّ فوق اللحاف! فقلت: يا رس��ول اهلل،  يدي علي��ه، فوجدُت َحرَّ
ف  ها عليك! فقال رسول اهلل : »إنا كذلك )2(؛ ُيضعَّ ما أش��دَّ
ُف لنا األجر«، قلت: يا رس��ول اهلل، أيُّ الناس أشد بالًء؟  لنا البالء وُيَضعَّ
فقال رسول اهلل : »األنبياء«، قلت: يا رسول اهلل، ثم َمن؟ قال 
رس��ول اهلل : »ثم الصالحون، إن كان أحدهم لُيبتَلى بالفقر، 
حتى ما يِجُد أحدهم إال العباءَة َيُجوُبها)3(، وإن كان أحدهم لَيفَرُح بالبالء 

كما َيفرح أحدكم بالرخاء!«)4(.

وروى الشيخان يف صحيحيهما عن عائشة ، قالت: ما رأيُت 
.)6(

 أحًدا أشد عليه الوجع)5( من رسول اهلل

***
يف رواية الحاكم: محموم.  )1(

زاد الحاكم: »َمْعَشَر األنبياِء«.  )2(
َيُجوبها: يلَبُسها. انظر: النهاية )299/1(.   )3(

أخرج��ه ابن ماجه يف ُس��ننه - رقم الحديث )4024( - والحاكم يف المس��تدرك - رقم   )4(
الحدي��ث )120( )8045( - وأورده األلب��اين يف السلس��ة الصحيح��ة - رقم الحديث 

)144( وصححه. 
قال الحافظ يف الفتح )249/11(: المراد بالوجع: المرض، والعرب ُتس��مي كل وجع   )5(

مرًضا.
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )5646( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )6(

الحديث )2570(.
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L  »هريقوا عليَّ سبع ِقَرب« : قول النيب  J
وا علي��ه الماء ليعهد  ث��م إن رس��ول اهلل  أمره��م أن يصبُّ
 ، إل��ى الناس؛ فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن عائش��ة
قالت: إن رس��ول اهلل  لما دخل بيتي واش��تدَّ به وجعه، قال: 
ي أعهد إلى  )2(؛ لعلِّ »هريقوا عليَّ من َس��بِع ِق��َرٍب)1( لم ُتْحَل��ْل أوِكَيُته��نَّ
الناس«، فأجلس��ناه يف ِمخَضٍب)3( لحفص��ة زوج النبي ، ثم 
َطِفْقن��ا َنُص��بُّ عليه من تلك الِقَرب، حتى طفق)4( ُيش��ير إلين��ا بيده أن قد 

، قالت: ثم خرج إلى الناس، فصلى بهم وخطبهم)5(. فَعْلُتنَّ

***
L  ِذْكُر فضل أبي بكر واألنصار وأسامة  J

ذك��ر رس��ول اهلل  يف خطبت��ه فض��ل أب��ي بك��ر الصديق 
، وأس��امة بن زيد وأبيه ، وفضل األنصار ؛ فقد 
روى الش��يخان يف صحيحيهما عن أبي س��عيد الخدري ، قال: إن 

الِق��َرب: جم��ع ِقْربة؛ وعاٌء من ِجلد، يس��تعمل لحف��ظ الماء واللب��ن ونحوهما. انظر:   )1(
المعجم الوسيط )723/2(.

الِوكاء -بكسر الواو- هو الخيط الذي يَشدُّ به رأس القربة. انظر: النهاية )193/5(.   )2(
قال الحافظ يف الفتح )402/1(: الِمْخَضُب -بكس��ر الميم، وسكون الخاء المعجمة،   )3(

وفتح الضاد المعجمة-: اإلناء الذي ُيغَسل فيه الثياب. 
َطِفق: جعل. انظر: النهاية )118/3(.  )4(

أخرجه البخاري يف صحيح - رقم الحديث )198( )4442(.   )5(
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رس��ول اهلل  جلس عل��ى المنبر)1(، فقال: »إن عب��ًدا َخيَّره اهلل 
بين أن ُيؤتيه من زهرة الدنيا ما ش��اء وبين ما عنده، فاختار ما عنده«، فبكى 
أب��و بكر ، وقال: فديناك بآبائن��ا وأمهاتنا، فعجبنا له! وقال الناس: 
انظروا إلى هذا الشيخ، ُيخبر رسوُل اهلل  عن عبد َخيَّرُه اهلل بين 
أن ُيؤتي��ه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا! 
فكان رس��وُل اهلل  هو ال�ُمَخيََّر، وكان أب��و بكر هو أعَلَمنا به، 
فقال رس��ول اهلل : »إن ِمن َأَمنَّ الن��اس عليَّ يف صحبته وماله 
َة)4(  أبو بكر، ولو كنُت متخًذا خليال)2( من ُأمتي التخذُت أبا بكر)3(، إال ُخلَّ

اإلسالم، ال يبقينَّ يف المسجد َخوخٌة)5( إال َخوخُة أبي بكر«)6(.

يف رواية أخرى عنه يف مس��ند اإلمام أحمد - رقم الحديث )11863( بس��ند صحيح -   )1(
قال: خرج علينا رس��ول اهلل  يف مرضه الذي مات فيه، وهو عاصب رأس��ه، 

بعُته حتى َصِعد على المنبر. فاتَّ
بْعُت��ه: صيغة المتكلم من  قال الس��ندي يف ش��رحه للمس��ند )62/7(: قوله : فاتَّ

اتَّبع - بالتشديد- كأنه ذكره للتنبيه على تحقُّق سماعه على أحسن وجه. 
زاد البخاري يف رواية أخرى - رقم الحديث )3654(: »َغْيَر َربِّي«.   )2(

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مسلم )123/15(: معنى الحديث: أن ُحبَّ اهلل   )3(
تعالى لم ُيْبِق يف قلبه موضًعا لغيره.

الُخلَّة -بضم الخاء-: الصداقة. انظر: النهاية )68/2(.   )4(
ويف رواية اإلمام مس��لم - ورواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3654(: 

ة«. »ولكن ُأُخوَّ
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )124/15(: الَخْوَخُة -بفتح الخاء-: هي   )5(

الباب الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوه.
ويف رواية أخرى يف صحيح البخاري - رقم الحديث )3654(: »باب«.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3904( - ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث   )6( 
.)2( )2382(
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وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن ابن عب��اس ، قال: 
خ��رج رس��ول اهلل  يف مرض��ه الذي م��ات فيه عاصًبا رأس��ه 
بخرق��ة، فقع��د على المنبر فحم��د اهلل وأثنى عليه، ثم ق��ال: »إنه ليس من 
الناس أحد َأَمنَّ عليَّ يف نفس��ه وماله من أبي بكر بن أبي ُقحافة، ولو كنُت 
ُة اإلس��الم)1(  متخًذا من الن��اس خلياًل التخذُت أبا بكر خلياًل، ولِكْن ُخلَّ

وا عني ُكلَّ َخوخٍة يف هذا المسجد غيَر خوخة أبي بكر«)2(. أفضل، ُسدُّ

وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن ابن عب��اس ، قال: 
خ��رج رس��ول اهلل  يف مرضه الذي م��ات فيه بِمْلَحف��ٍة)3( قد 
��َب بِعصابة)4( دس��ماء)5(، حت��ى جلس على المنبر فحم��د اهلل وأثنى  َعصَّ
عليه، ثم قال: »أما بعد)6(؛ فإن الناس َيكُثرون وَيقل األنصار حتى يكونوا 
يف الناس بمنزلة الِمْلح يف الطعام، فمن َولَِي منكم شيًئا)7( َيُضرُّ فيه قوًما)8( 
وينف��ع آخرين، فْليقَبْل من محِس��نِهم ويتجاَوْز عن مس��يئِهم«، فكان آِخَر 

قال الس��ندي يف شرحه للمسند )488/2(: أي: االقتصار عليها أفضل من التجاوز إلى   )1(
ٍة ال تليق له إال مع اهلل تعالى.  ُخلَّ

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )467(.   )2(
زاد البخاري يف رواية أخرى: ُمتعطًِّفا بها على منكبيه.   )3(

العصابة: هي كل ما َعَصْبَت به رأَسك من عمامة أو ِمنديل أو ِخرقة. انظر: النهاية )220/3(.  )4(
دسماء: سوداء. انظر: النهاية )110/2(.  )5(

زاد البخاري يف رواية أخرى - رقم الحديث )3800(: »أيها الناس«.   )6(
يف رواية أخرى يف صحيح البخاري: »َأْمًرا«.   )7(
يف رواية أخرى يف صحيح البخاري: »أحًدا«.  )8(
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.)1(
 مجلس جلس فيه النبي

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن رجل من أصحاب 
النب��ي : أن النبي  قام يومئ��ذ خطيًبا)2(، فحمد 
اهلل وأثنى عليه، واس��تغفر للش��هداء الذين ُقتُِلوا يوم ُأُحد، ثم قال: »إنكم 
-يا معش��ر المهاجرين- تزيدون، وإن األنص��ار ال يزيدون، وإن األنصار 
َعْيبتي)3( التي أويُت إليها، أكِرموا)4( كريمهم، وتجاَوزوا عن مس��يئِهم)5(؛ 

فإنهم قد قضوا الذي عليهم، وبقي الذي لهم«)6(.

وق��ال ابن إس��حاق: حدثني محم��د بن جعفر بن الزبي��ر، عن عروة بن 
الزبي��ر، وغي��ره من العلماء: أن رس��ول اهلل  اس��تبطأ الناَس يف 
بعث أسامة بن زيد ، وهو يف وجعه، فخرج عاصًبا رأسه حتى جلس 
ر غالًما َحَدًثا على ِجلَّة  على المنبر، وقد كان الناس قالوا يف إمرة أس��امة: َأمَّ
المهاجري��ن واألنصار! فحم��د اهلل وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: »أيها 
الناس، أنِفُذوا َبْعَث أسامة؛ فلَعْمِري لئن قلتم يف إمارته لقد قلتم يف إمارة أبيه 

من قبُل، وإنه لخليق لإلمارة، وإن كان أبوه لخليًقا لها«)7(.

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3628( )3800(.  )1(
زاد اإلمام أحمد يف رواية أخرى: عاصًبا رأسه.  )2(

تي.  قال الحافظ يف الفتح )498/7(: أي: بِطانتي وخاصَّ  )3(
يف رواية أخرى يف المسند: »فأكرِموا«.  )4(

قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )57/16(: المراد بذلك فيما سوى الحدود.  )5(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )16075( )21951(.  )6(

انظر: سيرة ابن هشام )307/4(.   )7(
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وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا، واإلم��ام أحمد يف مس��نده -واللفظ 
ألحمد- عن ابن عمر ، قال: قام رسول اهلل  يف الناس، 
فقال: »أال إنكم َتعيبون أسامة، وتطعنون يف إمارته، وقد فعلتم ذلك بأبيه من 
، وإن ابنه  قب��ل، وإن كان لخليًق��ا لإلمارة، وإن كان ألَحبَّ الناس كله��م إليَّ

؛ فاستوصوا به خيًرا؛ فإنه من خياركم«)1(. هذا من بعده ألَحبُّ الناس إليَّ
***

L  الناس  إمامة أبي بكر الصديق  J
ولم يزل رس��ول اهلل  حريًصا على إمامة الناس بالصالة 
مع ما به من ش��دة الوجع، حتى غلبه الوج��ع وأعجزه عن الخروج؛ فعند 
ذل��ك أم��ر رس��ول اهلل  أبا بك��ر الصدي��ق بإمام��ة الناس يف 
الص��الة؛ فقد روى الش��يخان يف صحيحيهما عن عبي��د اهلل بن عبد اهلل بن 
عتبة، قال: دخلُت على عائش��ة ، فقلُت: أال تحدثيني عن مرض 
 ، بلى، َثُقل النبي : ؟ قالت رسول اهلل
فق��ال: »أصلى الناُس؟« قلنا: ال، هم ينتظرون��ك، قال: »ضعوا لي ماًء يف 
الِمْخَضب«، قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لَِينُوَء)2( فُأغِمَي عليه، ثم أفاق، 
فقال رس��ول اهلل : »أصلى الناس؟« قلنا: ال، هم ينتظرونك 

يف رواية اإلمام مسلم: »صالحيكم«.   )1(
والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3730( )4469( - ومسلم يف 
صحيحه - رقم الحديث )2426( - واإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )5848(.

قال الحافظ يف الفتح )401/2(: لَينُوَء -بضم النون- أي: لَِينَهَض بَجهٍد.   )2(
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يا رسول اهلل، فقال: »ضعوا لي ماًء يف الِمْخَضب«، قالت: فقعد فاغتسل، 
ثم ذهب لَينُوَء فُأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: »أصلى الناس؟« قلنا: ال، هم 
ينتظرونك يا رسول اهلل، فقال: »ضعوا لي ماء يف الِمْخَضب«، فقعد فاغتسل 
ث��م ذهب لَينُوء فُأغمي عليه، ثم أفاق، فق��ال: »أصلى الناس؟« فقلنا: ال، 
هم ينتظرونك يا رس��ول اهلل، والناس عكوف يف المس��جد ينتظرون النبي 
  عليه الصالة والس��الم لصالة العشاء اآلخرة، فأرسل النبي
إلى أبي بكر  بأن ُيصلي بالناس، فأتاه الرسول)1(، فقال: إن رسول 
اهلل  يأم��رك أن ُتصلي بالناس، فقال أبو بكر  -وكان 
رج��اًل رقيًق��ا - يا ُعَم��ُر َصلِّ بالن��اس، فقال له عم��ر : أنت أحقُّ 
بذلك، فصلى أبو بكر  تلك األيام، ثم إن النبي  َوَجَد 
ًة، فخرج بين رجلين -أحدهم��ا العباس-)2( لصالة الظهر،   من نفس��ه ِخفَّ

قال الحافظ يف الفتح )374/2(: أي: بالل؛ ألنه هو الذي أعلم بحضور الصالة.  )1(
واآلخر هو علي بن أبي طالب.  )2(

ويف رواية ابن ماجه يف ُس��ننه - رقم الحديث )1234( بس��ند صحيح عن سالم بن عبيد 
، قال: فجاءت َبريرة ورجل آخر، فاتكأ عليهما.

ويف صحيح ابن حبان - رقم الحديث )2118( بسند حسن عن عائشة ، قالت: 
فخرج بين َبريرة وُنوبة.

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح )375/2(: وُيجمع كما قال النووي: بأنه خ��رج من البيت إلى 
المس��جد بين هذين، وَم��ن ثم إلى مقام الصالة بين العب��اس وعلي ، أو ُيحَمل 

د. على التَعدُّ
* فائدة: قال الحافظ يف الفتح )375/2(: ُنوبة: بضم النون.

. وقال يف اإلصابة )377/6(: ُنوبة األسود، مولى رسول اهلل
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وأب��و بكر  ُيصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر  ذهب ليتأخر، 
فأوم��أ إلي��ه النبي  ب��أن ال يتأخر، وق��ال لهما: »أجِلَس��اين إلى 
 جنبه«، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر ُيصلي وهو قائم بصالة 
النبي ، والناس بصالة أبي بكر، والنبي  قاعد)1(.

***
L  عدد الصلوات اليت صالها أبو بكر  J

ق��ال اإلمام البيهقي: الذي يدل عليه حديث أم الفضل بنت الحارث، 
ثم حديث عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، عن عائشة وابن عباس، ثم حديث 
عب��د العزيز ب��ن ُصهيب، عن أنس ب��ن مالك: أن أب��ا بكر  صلى 
بالناس صالة العش��اء اآلخرة ليلة الجمعة، ثم صلى بهم خمس صلوات 
ي��وم الجمعة، ث��م خمس صلوات يوم الس��بت، ثم خم��س صلوات يوم 
األح��د، ثم صلى بهم الصبح يوم االثني��ن، وُتويف النبي  من 
ذلك اليوم، وكان قد خرج فيما بين ذلك حين َوَجَد من نفسه خفة لصالة 
  الظه��ر إما يوم الس��بت، وإما يوم األح��د، بعدما افتت��ح أبو بكر
صالته به��م، فافتتح صالت��ه، وعلقوا صالتهم بصالت��ه، وهو قاعد وهم 
قي��ام، وصلى م��رًة ُأخرى خلف أب��ي بكر  يف رواي��ة ُنعيم بن أبي 
هند وَمن تابعه، فيكون جملُة ما صلى بهم أبو بكر  يف حياة النبي 

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )687( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )1(
الحديث )418( )90(. 
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 مع ما افتتحها قبل خروجه: َسْبَع عشرَة صالًة«)1(.
***

L  الوصايا األخرية  J
أوصى رس��ول اهلل  أمته وصاياه األخيرة قبل وفاته بأبي 

هو وأمي؛ فمن ذلك:

الركوع والسجود: �
روى اإلم��ام مس��لم يف صحيح��ه ع��ن اب��ن عب��اس ، ق��ال: 
كش��ف رسول اهلل  الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر 
ؤيا  ��رات النب��وة إال الرُّ ، فق��ال: »أيها الن��اس، إنه لم َيْبَق من ُمَبشِّ
الصالحة يراها المسلم، أو ُترى له، أال وإين ُنهيت أن أقرأ القرآن راكًعا أو 
موا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا يف  ساجًدا، فأما الركوع فَعظِّ

الدعاء؛ َفَقِمٌن )2( أن ُيستجاب لكم«)3(.

إحسان الظن باهلل: �
روى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن جاب��ر بن عبد اهلل ، قال: 
س��معُت رس��ول اهلل  قبل موته بثالثة أيام، يقول: »ال يموتنَّ 

انظر: دالئل النبوة لإلمام البيهقي )197/7(.   )1(
قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )165/4(: قوله : »َفَقِمٌن«:   )2(

هو بفتح القاف، وفتح الميم وكسرها: لغتان مشهورتان، ومعناه: حقيٌق وجديٌر. 
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )479(.   )3(
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.)1(» أحُدكم إال وهو ُيحسن الظن باهلل

قال اإلمام النووي: قال العلماء: هذا تحذير من القنوط، وحثٌّ على 
الرجاء عند الخاتمة، ومعنى: حس��ن الظن باهلل تعالى: أن يظن أنه يرحمه 

ويعفو عنه)2(.

الوصية بالصالة: �
روى اإلم��ام أحم��د يف مس��نده واب��ن ماجه بس��ند صحي��ح عن أنس 
  ق��ال: كانت عام��ة وصية رس��ول اهلل ، ب��ن مال��ك
حين حضره الم��وت: »الصالَة وما ملكت أيمانك��م، الصالَة وما ملكت 
أيمانك��م«، حتى جعل رس��ول اهلل  ُيَغْرِغُر به��ا َصْدُره، وما 

يكاد َيِفيُص)3( بها لساُنه)4(.

 وروى اإلمام أحمد يف مسنده وابن ماجه بسند حسن عن علي بن أبي
 طالب ، قال: كان آخر كالم رس��ول اهلل : »الصالَة 

الصالَة، اتقوا اهلل فيما ملكت أيمانكم«)5(.

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )2877( )82(.   )1(
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )172/17(.  )2(

قال اإلمام البغوي يف ش��رح السنة )350/9(: َيفيُص: هو بالصاد غير المعجمة، يعني:   )3(
م��ا ُيبِي��ن كالَمه، ُيقال: فالن ما َيفيُص بكلمة: إذا لم يقِدْر على أن يتكلم ببيان، وفالن ذو 

إفاصة: أي ذو بيان.
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )12169( - وابن ماجه يف ُسننه - رقم   )4(

الحديث )2697(. 
أخرج��ه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )585( - وابن ماجه يف ُس��ننه - رقم   )5(

الحديث )2698(.
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L  النظرة األخرية  J
بات رس��ول اهلل  ليلة االثنين َدنًِفا)1(، فلما طلع الفجر 
أصب��ح ُمفيًقا، فكش��ف س��تر الُحج��رة، ونظر إلى الن��اس وهم صفوف 
ي��ق ، فتبس��م وف��رح بذلك؛ فق��د روى  دِّ خل��ف أب��ي بك��ر الصِّ
الش��يخان يف صحيحيهم��ا واإلمام أحمد يف مس��نده -واللفظ ألحمد - 
عن أنس بن مالك ، قال: لما كان يوُم االثنين، كشف رسول اهلل 
 ِس��تر الُحجرة، فرأى أبا بكر  وهو ُيصلي بالناس، 
ق��ال: فنظرُت إلى وجهه كأنه ورقُة ُمصَحف)2(، وهو يتبس��م، وكدنا أن 
ُنفَتَت��ن يف صالتن��ا فرًحا لرؤية رس��ول اهلل ، ف��أراد أبو بكر 
تر، فُقبَِض   أن َينكَِص)3(، فأشار إليه: أْن كما أنت، ثم أرخى السِّ

من يومه ذلك)4(!

***

رجل َدنِف: اشتد مرُضه حتى َأشفى على الموت. انظر: لسان العرب )417/4(.  )1(
قال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم )118/4(: أي: عبارة عن الجمال البارع،   )2(

وحسن البشرة، وصفاء الوجه واستنارته. 
النكوص: الرجوع إلى وراء. انظر: النهاية )101/5(.   )3(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحدي��ث )680( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )419( - واإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )13028(.



830 تأليف / موسى بن راشد العازمي

املختصر يف السرية النبوية

L   استئذان أبي بكر الصديق  J
استبش��ر الناس لما رأوا رس��ول اهلل  أصبح مفيًقا، وقد 
روى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه عن علي بن أب��ي طالب : أنه 
خ��رج من عند رس��ول اهلل  يف وجع��ه الذي ُت��ويف فيه، فقال 
الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول اهلل ؟ فقال: أصبح 

بحمد اهلل باِرًئا)1(.

ِح)2(،  ��نْ هاب إلى أهله بالسُّ يق  يف الذَّ دِّ واس��َتْأذن أبو بكر الصِّ
ف��َأِذَن له، وذلك بعد صالة الصبح من يوم االثنين الذي ُقبَِض فيه رس��ول 

. اهلل

قال ابن إس��حاق: قال أبو بكر الصديق : يا نبي اهلل، إين أراك 
، واليوُم يوُم بنت خارجة)3(، أفآتيها؟  وقد أصبحت بنعمة من اهلل كما ُنحبُّ
 ، نعم«، ثم دخل رسول اهلل« : فقال رسول اهلل

نِْح)4(. وخرج أبو بكر  إلى أهله بالسُّ

***
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4447(.  )1(

��نْح -بضم السين، وس��كون النون-: موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث  السُّ  )2(
بن الخزرج. انظر: النهاية )366/2(. 

. هي حبيبة بنت خارجة األنصارية  )3(
انظر: سيرة ابن هشام )311/4(.  )4(
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L   اشتداد الوجع على رسول اهلل  J
اش��تد الوجع على رس��ول اهلل  حين رجع إلى الحجرة 
��اه  أش��دَّ ما يك��ون، فاضطج��ع يف ِحْج��رِ عائش��ة ، وجعل يتغشَّ
الَكْرُب الش��ديد، حتى تأذَّت فاطم��ة ؛ فقد روى اإلمام البخاري 
  قال: لما َثُقَل النبي ، يف صحيحه عن أنس بن مالك
جعل يتغش��اه، فقالت فاطمة : واَكْرَب أباه! فقال لها رسول اهلل 

: »ليس على أبيك َكْرٌب بعد اليوم!«)1(.

 : زاد اإلمام أحمد وابن ماجه بسند حسن قال رسول اهلل
»إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارٍك منه أحًدا، الموافاُة يوم القيامة«)2(.

وبينم��ا رس��ول اهلل  ُيعالج َس��َكرات الموت، وعائش��ة 
يق  دِّ  مس��نَِدُته إل��ى صدرها، دخل عبد الرحمن ب��ن أبي بكر الصِّ
  3( به، فكأن رسول اهلل( ، ويف يده سواك َرْطب َيسَتنُّ
 ، أراد الس��واك؛ فقد روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن عائشة
  على النبي  قالت: دخ��ل عبد الرحمن بن أبي بكر
وأن��ا مس��ندته إلى ص��دري، ومع عب��د الرحمن س��واٌك َرْطٌب َيس��َتنُّ به، 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4462(.   )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )12434( - وابن ماجه يف ُسننه - رقم   )2(

الحديث )1629(.
: أي: يستاك.  قال الحافظ يف الفتح )485/8(: َيسَتنُّ  )3(
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ُه)1( رسوُل اهلل  َبَصَره، فأخذُت السواَك فقَضْمُته ونَفْضُته  َفَأَبدَّ
وَطيَّْبُته، ثم دفعُته إلى النبي  فاس��تنَّ به، فما رأيُت رسول اهلل 

 استنَّ استناًنا قطُّ أحَسَن منه)2(.

***
L   وفاة النيب  J

قالت عائش��ُة : وبين يديه  َرك��وٌة )3( أو ُعْلَبٌة)4( 
فيها ماء، فجعل ُيدِخُل يديه يف الماء فيمس��ح بهما وجهه، ويقول: »ال إله 
إال اهلل، إن للم��وت َس��َكرات«، ث��م َنَصَب يديه فجعل يق��ول: »يف الرفيق 

األعلى«، حتى ُقبَِض ومالت يده)5(!

وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا عن عائش��ة ، قالت: كان 
رس��ول اهلل  يق��ول وهو صحي��ح: »إنه لم ُيقَب��ض َنبي حتى 
  ُر«، فلما نزل برس��ول اهلل�� ي��رى َمقَع��َده من الجن��ة، ثم ُيَخيَّ
ورأُسه على َفِخذي، ُغِش��َي عليه، ثم أفاق، فأشخص)6( َبَصَره إلى سقف 

ه -بتشديد الدال- أي: َمدَّ نَظَره إليه.  قال الحافظ يف الفتح )485/8(: َفَأَبدَّ  )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4438(.  )2(

كوة -بفتح الراء-: إناء صغير من ِجلد ُيشَرب فيه الماء. انظر: النهاية )237/2(. الرَّ  )3(
دة. قال الحافظ يف الفتح )168/13(: الُعْلبة: بضم المهملة، وسكون الالم، بعدها موحَّ  )4(

وقال ابن األثير يف النهاية )258/3(: الُعْلبة: َقَدح من خشب.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4449( )6510(.  )5(

قال اإلمام النووي يف ش��رحه لصحيح مس��لم )170/15(: فأشَخَص: هو بفتح الخاء،   )6(
أي: َرَفَعه إلى السماء. 
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البيت، ثم ق��ال: »اللهم الرفيَق األعلى«، فقل��ت: إًذا ال يختاُرنا، وعرفُت 
ُثنا به وهو صحيح، فكان آخر كلمة تكلم بها:  أنه الحديث الذي كان ُيَحدِّ

»اللهم الرفيَق األعلى«)1(!

وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن عائش��ة ، قالت: كنُت 
ُمس��نَِدَته إلى صدري -أو قالت: َحْجري- فدعا بَطْسٍت، فلقد انَخنَث)2( 

يف َحْجري، فما شَعْرُت أنه قد مات )3(!

وروى اإلمام أحمد يف مسنده بسند حسن عن عائشة ، قالت: 
فبينم��ا رأس��ه على منكبي إذ مال رأس��ه نحو رأس��ي، فظننُت أن��ه يريد من 
رأسي حاجًة، فخَرَجت من فيه ُنطفٌة باردٌة، فوَقَعت على ُثْغرة)4( نحري)5(، 

يُته)6( ثوًبا)7(! فاقشَعرَّ لها جلدي، فظننُت أنه ُغِشَي عليه، فَسجَّ

 : وروى اإلم��ام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن عائش��ة
ُقبَِض رسول اهلل  ورأسه بين َسْحري وَنْحري، فلما خَرَجت 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4437( )4463( - ومسلم يف صحيحه   )1(
- رقم الحديث )2444( )87(.

انخنث: مال وانثنى السترخاء أعضائه عند الموت. انظر: النهاية )78/2(.  )2(
أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )2741( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )3(

الحديث )1636(.
الثُّْغرة: ُنْقرة النحر فوق الصدر. انظر: النهاية )208/1(.  )4(

النَّحر: أعلى الصدر. انظر: النهاية )23/5(.  )5(
ْيُته: َغطَّيُته. انظر: النهاية )310/2(. َسجَّ  )6(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )25841(.  )7(
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نفُسه لم أِجْد ريًحا قطُّ أطيَب منها)1(.

وروى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن عائش��ة ، قالت: إن 
من نَِعِم اهلل عليَّ أن رسول اهلل  ُتويف يف بيتي ويف يومي، وبين 

َسْحري وَنْحري، وأن اهلل جمع بين ريقي وريقه عند موته)2(!

***
L  وُعُمُره  الوقُت الذي ُتويف فيه رسول اهلل  J

ُتوفِّي رس��ول اهلل  يوم االثنين الثاين عش��ر من شهر ربيع 
األول من السنة الحاديَة عشرَة للهجرة.

ق��ال الحاف��ظ يف الفت��ح: كان��ت وفاته  ي��وم االثنين بال 
خالف من ربيع األول، وكاد يكون إجماًعا، وعند ابن إسحاق والجمهور 

أنها يف الثاين عشر)3( منه)4(.

وروى اإلم��ام أحم��د يف مس��نده وابن ماجه يف ُس��ننه بس��ند صحيح، 
ع��ن أن��س ب��ن مالك ، ق��ال: آِخ��ُر نظ��رة نظرُتها إلى رس��ول اهلل 
��تارة يوم االثنين، فنظرُت إلى وجهه كأنه ورقة   َكَش��ف السِّ

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )24905(.  )1(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4449(.   )2(

قال الحافظ ابن كثير يف الفصول يف س��يرة الرس��ول - ص )260(: المش��هور أنه الثاين   )3(
عشر.

انظر: فتح الباري )473/8(.  )4(
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مصح��ف، والناس خلف أبي بكر  يف الصالة)1(، فأراد أن يتحرك 
ْجَف)2(، ومات من آخر ذلك اليوم)3(! فأشار إليه: أِن اثُبْت، وألقى السِّ

َحاُء  وقال ابن إس��حاق: ُتويف رسول اهلل  حين اشتد الضَّ
من ذلك اليوم)4(.

ق��ال الحافظ يف الفتح: وُيجمع بينهما بأن إط��الق اآلخر بمعنى ابتداء 
الدخ��ول يف أول النص��ف الث��اين من النهار، وذل��ك عند الزوال، واش��تداد 
ح��ى يقع قبل الزوال، ويس��تمر حتى يتحقق زوال الش��مس، وقد جزم  الضُّ
موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه  مات حين زاغت الشمس، 

وكذا ألبي األسود عن عروة؛ فهذا ُيؤيد الجمع الذي أشرُت إليه)5(.

وكان عمر رس��ول اهلل  يوم تويف ثالًثا وس��تين سنة؛ فقد 
روى الش��يخان يف صحيحيهم��ا ع��ن عائش��ة ، قال��ت: إن النبي 

 ُتويف وهو ابن ثالث وستين)6(.

ًحا به يف رواية اإلمام البخاري - رقم الحديث )754(. هي صالة الفجر كما وقع ذلك مصرَّ  )1(
ْجف -بكسر السين، وسكون الجيم-:  قال الس��ندي يف شرحه للمسند )129/7(: السِّ  )2(

تر. هو السِّ
أخرج��ه اإلم��ام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )12072( - وابن ماجه يف ُس��ننه -   )3(
رقم الحديث )1624( - وأخرجه بنحوه: اإلمام البخاري يف صحيحه - رقم الحديث 

)754( - ومسلم يف صحيحه - رقم الحديث )419( )98(.
يعني: من يوم االثنين. وانظر: سيرة ابن هشام )312/4(.  )4(

انظر: فتح الباري )491/8(.  )5(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3536( )4466( - ومسلم يف صحيحه -  )6( 

رقم الحديث )2349(.
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وروى الش��يخان يف صحيحيهما عن ابن عباس ، قال: ُبعث 
رس��ول اهلل  ألربعين س��نة، فمكث بمكة ثالث عش��رة سنة 
ُيوحى إليه، ثم ُأِمَر بالهجرة فهاجر عش��ر س��نين)1(، ومات وهو ابن ثالث 

وستين)2(.

قال اإلمام البيهقي: ورواية الجماعة عن ابن عباس يف ثالث وستين: 
؛ فهم أوثق وأكثر، وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة، عن  أصحُّ
عائشة ، وإحدى الروايتين عن أنس ، والرواية الصحيحة 
عن معاوية ، وهو قول س��عيد بن المسيب، وعامر الشعبي، وأبي 

.)3(
 جعفر محمد بن علي

ها وأشهرها، رواه مسلم  وقال اإلمام النووي: ثالث وستون هي أصحُّ
هنا يف رواية عائشة، وأنس، وابن عباس -- واتفق العلماء على 

أن أصحها ثالث وستون)4(.

وقال الحافظ ابن كثير: أما إقامته  بالمدينة عشًرا، فهذا 
مم��ا ال خالف فيه، وأما إقامته بمكة بعد النبوة، فالمش��هور ثالث عش��رة 

ق��ال الحاف��ظ يف الفتح )636/7(: أي: أقام مهاجًرا عش��ر س��نين، وه��و كقوله تعالى:   )1(
)ھ ھ ے ے(.

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )3902( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )2(
الحديث )2351(.

انظر: دالئل النبوة للبيهقي )241/7(.  )3(
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )81/15(.  )4(
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سنة؛ ألنه  أوِحَي إليه وهو ابن أربعين سنة، وُتويف وهو ابن ثالث 
وستين سنة على الصحيح)1(.

***
L  َهُول الفاجعة  J

ِزيَّة )2( بموته ، وَعُظَم  قال الحافظ ابن كثير: فاشتدت الرَّ
!)3(

 الَخْطب وَجلَّ األمر، وُأصيب المسلمون يف نبيهم

وروى اإلمام أحمد يف مسنده بسند حسن عن عائشة ، قالت: 
جاء عمر والمغيرة بن شعبة ، فاستأذنا، فأذنُت لهما، وَجَذبُت إليَّ 
الحجاب، فنظر عمر  إليه، فقال: واَغْش��ياه، ما أشد َغْشَي رسوِل 
 : ث��م قاما، فلم��ا َدَنَوا من الباب، ق��ال المغيرة ! اهلل
ي��ا عم��ر، م��ات رس��ول اهلل ! ق��ال: كَذْبَت، ب��ل أنت رجل 
  ُال يموت حتى ُيفني اهلل  َتُحْوُسك)4( فتنة! إن رسول اهلل 

المنافقين)5(!

 ويف لف��ظ آخ��ر يف صحي��ح البخاري، قال��ت عائش��ة : فقام 

انظر: تفسير ابن كثير )20/1(.   )1(
ِزيَّة: الُمصيبة. انظر: لسان العرب )200/5(.  الرَّ  )2(

انظر: الفصول يف سيرة الرسول - ص )261(.   )3(
تحوُسك: أي: تخالُِطك وتَحثُّك على ركوبها. انظر: النهاية )442/1(.   )4(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )25841(.  )5(
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عم��ر  يقول: واهلل ما مات رس��ول اهلل ، وليبعثنَّه اهلل 
فلَيْقَطَعنَّ أيدَي رجاٍل وأرُجَلهم)1(!

***
L   قدوُم أبي بكر الصديق  J

��د المنص��ور أواًل وآخًرا،  يق  المؤيَّ دِّ ث��م أقب��ل أبو بك��ر الصِّ
وظاه��ًرا وباطنًا، فأقام األََود، وصدع بالحق؛ فقد روى اإلمام البخاري يف 
صحيحه عن عائش��ة ، قالت: أقبل أبو بكر  على فرس��ه 
��م الناس حتى  ��نِْح حتى نزل، فدخل المس��جد، فلم ُيَكلِّ من مس��كنه بالسُّ
ى)3(  م)2( النبيَّ  وهو ُمسجًّ دخل على عائش��ة ، فتيمَّ
بُِبْرٍد)4( ِحَبَرٍة)5(، فكش��ف عن وجهه، ثم َأكبَّ عليه فقبََّلُه، ثم بكى، فقال: 
بأب��ي أنت وأمي يا نب��ي اهلل! واهلل ال يجمع اهلل عليك موتتين)6(، أما الموتُة 

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3667(.   )1(
ه: َقَصَده. انظر: النهاية )70/1(.  َأمَّ  )2(

ى: ُمَغطًّى. انظر: النهاية )310/2(. ُمَسجًّ  )3(
الُبردة: نوع من الثياب معروف. انظر: النهاية )116/1(.  )4(

قال الحافظ يف الفتح )451/3(: ِحَبَرة -بكسر الحاء، وفتح الباء، بوزن ِعنَبة- نوع من   )5(
برود اليمن مخطَّطة.

قال الحافظ يف الفتح )450/3(: هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على َمن زعم   )6(
أنه سيحيا، فيقطع أيدَي رجال؛ ألنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه 
أك��رُم عل��ى اهلل من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما عل��ى غيره: كالذين خرجوا من 

ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية، وهذا أوضح األجوبة وأسلمها. 
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التي ُكتِبت عليك فقد ُمتَّها)1(.

***
L  يف الناس  خطبة أبي بكر  J

يق  إل��ى الن��اس، وأخبرهم بموت  دِّ ثم خ��رج أبو بك��ر الصِّ
رس��ول اهلل ؛ فقد روى اإلم��ام البخاري يف صحيحه عن ابن 
عب��اس ، ق��ال: إن أب��ا بكر  خ��رج، وعمر ب��ن الخطاب 
��م الناس، فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل   ُيكلِّ
ا بع��ُد؛ َم��ن كان منكم يعبد   الن��اس إلي��ه وترك��وا عمر، فقال أب��و بكر: أمَّ
محم��ًدا ، فإن محمًدا قد مات، وَم��ن كان يعبد اهلل، فإن اهلل 

حي ال يم��وت! قال اهلل تعالى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڑ ڑ ک ک ک ک()2(.

قال ابن عباس : فنََشَج النَّاُس َيبكون)3(!

ق��ال: واهللِ لكأنَّ الناَس ل��م يعلموا أن اهلل أنزل ه��ذه اآلية حتى تالها 
أبو بك��ر ! فتلقاها الناس منه كلُّهم، فما أس��مُع بش��ًرا من الناس 

يف رواية ابن إسحاق يف السيرة )313/4(: ُذْقَتها.  )1(
والحديث أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1241( )1242( )4452( )4453(.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1241( )1242( )4452( )4453(.   )2(

أخرج ذلك البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3668(.   )3(
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إال يتلوها، وقال عمر : واهلل ما هو إال أن س��معُت أبا بكر تالها، 
فَعِق��ْرُت)1( حتى ما ُتِقلُّني)2( رج��الي، وحتى أهويُت)3( إلى األرض حين 

سمعُته تالها َعِلْمُت أن النبي  قد مات)4(.

 ، ًقا- عن عائش��ة وروى اإلم��ام البخ��اري يف صحيحه -ُمَعلَّ
ف عمُر  قال��ت: فما كانت من ُخطبتِهما من ُخطبٍة إال نفع اهلل بها؛ لقد َخوَّ
َر أب��و بكر الناَس  الن��اَس وإن فيه��م لنفاًقا، فَردَّهم اهلل بذل��ك، ثم لقد َبصَّ

فه��م الحق الذي عليهم، وخرجوا ب��ه َيْتلون: )ڄ ڄ ڄ  الُهَدى، وَعرَّ
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( )5(.

***
L  وغسله وتكفينه  جهاز النيب  J

فلم��ا ُبويع أبو بكر الصدي��ق  بالخالفة، أقب��ل آُل بيت النبي 

َر. انظر:  َم أو يتأخَّ ْوُع فَيدَهَش وال يس��تطيَع أن يتقدَّ الَعَق��ر -بفتحتي��ن-: هو أن يفَجَأه الرَّ  )1(
النهاية )247/3(.

ُتِقلُّني: تحِمُلني. انظر: النهاية )91/4(.   )2(
َهَوى: سقط. انظر: لسان العرب )167/15(.  )3(

أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )1241( )1242( )4452( )4453(.  )4(
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )3669( )3670(.  )5(

ق��ال الحافظ يف الفت��ح )385/7(: وهذه الطري��ق لم يوردها البخ��اري إال معلَّقًة، ولم 
َيُسْقها بتمامها، وقد وصلها الطبراين يف مسند الشاميِّيَن.
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 عل��ى جهازه وغس��له، واختلفوا يف ذلك؛ فق��د روى اإلمام 
 ، أحمد يف مس��نده وأبو داود يف ُس��ننه بس��ند حس��ن عن عائش��ة
قالت: لما أرادوا َغْسَل رسول اهلل  اختلفوا فيه، فقالوا: واهلل 
ُد موتانا،  ُد رس��ول اهلل  كما ُنَجرِّ ما ندري كيف نصنع، أُنَجرِّ

ُله وعليه ثياُبه؟ أم ُنَغسِّ

نََة)1( حتى واهلل ما ِمن القوم  قالت: فلما اختلفوا أرس��ل اهلل عليهم السِّ
م��ن َرُجٍل إال َذَقنُ��ه يف صدره نائًم��ا! قالت: ثم كلمهم م��ن ناحية البيت، 
ال ي��درون َمن هو، فقال: اغِس��لوا النبي  وعليه ثيابه، قالت: 
فثاروا إليه، فغس��لوا رسول اهلل  وهو يف قميصه، ُيفاُض عليه 

در، وَيدُلُكه الرجال بالقميص)2(. الماء والسِّ

وروى اإلم��ام أحم��د يف مس��نده بس��ند حس��ن لغيره عن اب��ن عباس 
، قال: لما اجتمع القوم لَِغْس��ل رسول اهلل ، وليس 
يف البي��ت إال أهله: عمه العباس بن عبد المطل��ب، وعلي بن أبي طالب، 
والفض��ل ب��ن العباس، وُقَث��ُم)3( بن العباس، وأس��امة بن زي��د بن حارثة، 
وصال��ح مواله)4(، فلم��ا أجمعوا الَغْس��َل نادى من وراء الب��اب أوُس بن 

نة: النعاس من غير نوم. انظر: لسان العرب )303/15(.  السِّ  )1(
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )26306( - وأبو داود يف ُس��ننه - رقم   )2(

الحديث )3141(.
قال ابن األثير يف جامع األصول )787/2( - قسم التراجم -: ُقَثم: بضم القاف وفتح الثاء.  )3(

. يعني: مولى رسول اهلل  )4(
 قال اإلمام النووي يف تهذيب األسماء واللغات )577/1(: ُشْقران -بضم الشين المعجمة-=
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خولي األنصاري ، ثم أحد بني عوف بن الخزرج -وكان بدريًّا- 
عليَّ بن أبي طالب ، فقال له: يا عليُّ َنَشْدُتك اهلل وَحظَّنا من رسول 
اهلل ، فق��ال له علي: ادُخْل، فدخل فحضر َغْس��َل رس��ول اهلل 
، ول��م َيِل من َغْس��ِله ش��يًئا، قال: فأس��نده إلى ص��دره وعليه 
قميُصه، وكان العباس والفضل وُقَثُم ُيقلِّبونه مع علي بن أبي طالب، وكان 
أسامة بن زيد وصالح موالهما َيُصبان الماء، وجعل عليٌّ َيْغِسُله، ولم ُيَر من 
رسول اهلل  شيء مما ُيَراُه من الميِت، وهو يقول: بأبي وأمي، 
 ، م��ا أطَيَبك حيًّا وميًتا! حتى إذا فرغوا من َغْس��ِل رس��ول اهلل

ُفوه، ثم ُأدرج يف ثالثة أثواب)1(. در، َجفَّ وكان ُيغَسل بالماء والسِّ

َن  وروى الش��يخان يف صحيحيهم��ا عن عائش��ة ، قالت: ُكفِّ
رسول اهلل  يف ثالثة أثواب بِيٍض َسُحوليٍة)2(، من ُكْرُسٍف)3(، 

ليس فيها قميص وال ِعمامة )4(.

 = مول��ى رس��ول اهلل  مش��هور به��ذا اللق��ب، واس��مه صال��ح، وكان عب��ًدا 
حبش��يًّا لعبد الرحمن بن ع��وف ، أهداه للنبي ، وقيل: بل اش��تراه، 

فأعتقه بعد بدر، وكان فيمن حضر َغْسَل رسول اهلل ، ومات يف المدينة.
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )2357(.  )1(

َسُحوليَّة -بفتح السين-: نسبة إلى قرية باليمن ُتنسب إليها الثياب، وُرِوَي بضم السين،   )2(
وهو جمع َسْحل، وهو الثوب األبيض النقي. انظر: النهاية )313/2( - جامع األصول 

.)78/11(
الُكرُسف: القطن. انظر: النهاية )142/4(.   )3(

أخرج��ه البخ��اري يف صحيحه - رقم الحديث )1264( - ومس��لم يف صحيحه - رقم   )4(
الحديث )941( )45(.
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  ق��ال اإلمام الترمذي يف جامعه: وقد ُروي يف كفن النبي
رواي��ات مختلفة، وحديث عائش��ة أص��حُّ الروايات الت��ي ُرويت يف كفن 
النبي ، والعمل على حديث عائش��ة عند أكثر أهل العلم من 

أصحاب النبي  وغيرهم)1(.

***
L   الصالة على رسول اهلل  J

َن رس��ول اهلل  ُأِذن للناس بالصالة عليه ُفرادى،  فلما ُكفِّ
ه��م أحد؛ فقد روى اإلمام أحمد يف مس��نده بس��ند صحيح عن أبي  ال َيُؤمُّ
َعس��يب  أنه ش��هد الصالة على رس��ول اهلل ، قالوا: 
كيف ُنصلي عليه؟ قال: ادخلوا أرس��اال)2( أرسااًل، قال: فكانوا يدخلون 

من هذا الباب، َفُيصلون عليه، ثم يخرجون من الباب اآلخر)3(.

  قال الحافظ ابن كثير: وهذا الصنيع، وهو صالتهم عليه
هم أحد عليه: أمر مجمع عليه ال خالف فيه)4(. ُفرادى لم َيُؤمَّ

***
انظر: جامع اإلمام الترمذي )485/2(.  )1(

أرساالً: أي: أفواًجا وفَِرًقا متقطِّعة، َيْتَبع بعضهم بعًضا. انظر: النهاية )202/2(.   )2(
أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )20766(.  )3(

انظر: البداية والنهاية )278/5(.  )4(
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L   دفن النيب  J
ُدِفَن رس��ول اهلل  يف الموضع الذي ُقبَض فيه؛ فقد روى 
اإلمام أحمد يف مسنده والترمذي يف جامعه بسند صحيح بطرقه وشواهده، 
عن عائشة ، قالت: لما ُقبض رسول اهلل  اختلفوا يف 
دفنه؛ فقال أبو بكر : سمعت من رسول اهلل  شيًئا ما 
نس��يُته، قال: »ما َقَبَض اهلل نبيًّا إال يف الموضع ال��ذي ُيِحبُّ أن ُيدَفَن فيه«، 

ادفنوه يف موضع فراشه)1(.

 وروى اإلمام الترمذي يف الش��مائل بس��ند صحيح عن سالم بن ُعبيد 
األش��جعي ، قال: قالوا ألبي بك��ر الصديق : يا صاحب 
رس��ول اهلل ، أُيدَف��ُن رس��ول اهلل ؟ ق��ال: نعم. 
قالوا: أين؟ قال : يف المكان الذي َقَبَض اهلل فيه ُروَحه؛ فإن اهلل لم 

يقبض روحه إال يف مكان َطيٍِّب)2(.

 وروى اإلمام أحمد يف مسنده وابن ماجه يف ُسننه بسند حسن عن أنس بن 
مالك ، قال: لما ُتويف رسول اهلل  كان بالمدينة رجل 

أخرج��ه اإلم��ام أحمد يف مس��نده - رقم الحدي��ث )27( - والترم��ذي يف جامعه - رقم   )1(
الحديث )1039(.

أخرجه اإلمام الترمذي يف الش��مائل - رقم الحديث )396( - وأورده الحافظ يف الفتح   )2(
)96/2( وصحح إسناده. 
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َيلَحُد وآَخُر َيضَرُح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيُّهما َسَبَق تركناه، 
.)1(

 فُأْرِسَل إليهما، َفَسَبَق صاِحُب اللَّحِد؛ فَلَحدوا للنبي

 ، وروى اب��ن حب��ان يف صحيحه بس��ند جيد عن اب��ن عباس
ى  قال: دخل َقْبَر رس��ول اهلل  العباُس وعليٌّ والفضُل، َوَسوَّ

ى لحود الشهداء يوم بدر)3(. َلْحَده رجل من األنصار)2(، وهو الذي َسوَّ

وروى اإلمام مس��لم يف صحيحه عن ابن عباس ، قال: ُجِعَل 
يف قبر رسول اهلل  قطيفٌة)4( حمراُء)5(.

وروى اإلمام الترمذي يف جامعه بسند حسن عن ُشقران ، قال: 
أنا -واهللِ- َطَرْحُت)6( القطيفة تحت رسول اهلل  يف القبر)7(.

وروى ابن ماجه بس��ند حس��ن لغيره عن ابن عب��اس ، قال: 
كان ُش��قران م��واله أخذ قطيف��ة كان رس��ول اهلل  َيلَبُس��ها، 

أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )12415( - وابن ماجه يف ُسننه - رقم   )1(
الحديث )1557(. 

هو أبو طلحة زيد بن س��هل األنصاري  -كما يف رواية اإلمام أحمد يف مسنده -   )2(
رقم الحديث )2357(.

أخرجه ابن حبان يف صحيحه - رقم الحديث )6633(.  )3(
القطيفة: كساٌء له َخْمل. انظر: النهاية )75/4(.   )4(

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه - رقم الحديث )967(.  )5(
َطَرْحُت: َرَميُت. انظر: لسان العرب )137/8(.  )6(

أخرجه اإلمام الترمذي يف جامعه - رقم الحديث )1068(.  )7(
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فدفنها يف القبر، وقال: واهلل ال َيلبس��ها أحد بعدك أبًدا؛ فُدفِنَت مع رسول 
.)1(

 اهلل

وكان دف��ُن رس��ول اهلل  ليلة األربع��اء؛ فقد روى اإلمام 
أحمد يف مس��نده بس��ند حس��ن ع��ن عائش��ة ، قالت: ت��ويف النبي 

 يوم االثنين، وُدفِن ليلة األربعاء)2(.

 وروى اإلمام أحمد يف مسنده بسند حسن عن عائشة ، قالت: 
ما َعِلْمنا بدفن رس��ول اهلل  حتى َسِمْعنا صوَت المساحي)3( 

من آخر الليل ليلة األربعاء)4(!

ق��ال الحافظ اب��ن كثير: الصحي��ح أنه  مك��ث بقية يوم 
االثنين، ويوم الثالثاء بكماله، وُدفَِن ليلة األربعاء)5(.

وقال اإلمام السندي: وسبب تأخير دفنه  بسبب اشتغال 
الصحابة  باألمور العظام؛ كالَبيعة التي خافوا الِفَتن بتأخيرها)6(.

***
أخرجه ابن ماجه يف ُسننه - رقم الحديث )1628(.   )1(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )24790(.   )2(
المساحي: جمع ِمسحاة، وهي الِمْجَرفة من الحديد. انظر: النهاية )280/4(.   )3(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )24333(.  )4(
انظر: البداية والنهاية )284/5(.   )5(

انظر: شرح السندي للمسند )273/14(.   )6(
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L  يف كفنه وقربه  من خصائص النيب  J
قال اإلمام الذهبي: وأما َدْفنُه  يف بيت عائش��ة -صلواُت 
اهلل عليه وس��الُمه- فُمختصٌّ به، كما ُخصَّ ببس��ط قطيفة تحته يف لحده، 
وكم��ا ُخصَّ بأن َصلَّوا عليه ُفرادى بال إمام، فكان هو إماَمهم حيًّا وميًتا يف 
ته؛ ألنه  الدنيا واآلخ��رة، وكما ُخصَّ بتأخير دفنه يومين، وُيك��َره تأخير أمَّ
روه حتى َصلَّوا ُكلُّهم عليه داخل  هو ُأِمَن عليه التغير بخالفنا، ثم إنهم أخَّ
دوا شطر اليوم األول يف موته حتى قدم  بيته؛ فطال لذلك األمر، وألنهم تردَّ

نْح، فهذا كان سبب التأخير)1(. يق  من السُّ دِّ أبو بكر الصِّ

وروى اإلم��ام أحم��د يف مس��نده بس��ند صحي��ح عن أنس ب��ن مالك 
، ق��ال: م��ا رأيُت يوًما قطُّ أنَوَر وال أحَس��َن من يوم دخل رس��ول 
اهلل  وأبو بكر المدينة)2(، وشهدُت وفاَته، فما رأيُت يوًما قطُّ 

أظَلَم وال أقَبَح من اليوم الذي ُتويف رسول اهلل  فيه)3(!

وروى اإلمام أحمد يف مس��نده وابن ماجه يف ُسننه بسند صحيح، عن 
أن��س بن مال��ك ، قال: لم��ا كان اليوُم الذي دخل فيه رس��ول اهلل 
 المدينة، أضاء منها كلُّ ش��يء، فلم��ا كان اليوُم الذي مات 

انظر: سير أعالم النبالء )30/8(.   )1(
يعني: بعد الهجرة.  )2(

أخرجه اإلمام أحمد يف مسنده - رقم الحديث )12234(.  )3(
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فيه، أظلم منها كلُّ شيء، وما نفضنا عن رسول اهلل  األيدي 
حتى أنكرنا قلوَبنا)1(!

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك ، قال: 
قال��ت فاطمة  لما مات رس��ول اهلل : يا أبتاه أجاب 

ربًّا دعاه، يا أبتاه جنُة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه)2(!

ا إلي��ه راجعون، وُنش��ِهُد اهللَ  بأنَّ رس��وَله  ��ا هلل وإنَّ ــُت: إنَّ قل
��غ الرس��الة، وأدَّى األمان��ة، ونصح لألم��ة، وترَكنا على   بلَّ
د  ِة البيضاء ليُلها كنهارها، وصلَّى اهللُ وسلَّم وبارك على نبينا محمَّ المحجَّ

وعلى آله وصحبه أجمعين.

رية تَّ بفضِل اهلل تعاىل املخَتَصُر يف السِّ
يف ليلة االثنني - الساعة 11:40 

4 جادى الثانية 1442هـ
17 يناير 2021م

واحلمُد هلِل َربِّ العاملني

***
أخرجه اإلمام أحمد يف مس��نده - رقم الحديث )13830( - وابن ماجه يف ُسننه - رقم   )1(

الحديث )1631(.
أخرجه البخاري يف صحيحه - رقم الحديث )4462(.  )2(
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