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فصل

َيا          والّسرا والمَغازى الجَهاد فى وسإلم عليه الله صلى َهْديه فى

ُبُعوث َوال

المنازل                    أعلى أهله ِزُل ومنا َته، ّب ُق و السلم ِم َنا َس َة ِذرو َهاد الِج كان لما

كان             ِة، والِخر َيا ّن الد فى ْوَن َل ْع َل ا فهم الدنيا، فى الّرفعُة لهم كما الجنة، فى

أنواعه             على واْستولى منه، ُعليا ال ِة ّذرو ال فى وسلم عليه الله صلى الله رسوَل

والسيِف،           والبيان، ّدعوة، وال والَجناِن، بالقلب، جهاده حّق ِه ّل ال فى فجاهد ّلها ُك

  . كان         ولهذا ويده ولسانه، بقلبه، الجهاد، على موقوفًة ساعاته وكانت َناِن، والّس

ًا       . قدر الله عند وأعظَمهم ًا، ِذكر َلِميَن َعا ال َع أرف

َنا                          : {   ْث َع َب َل َنا ْئ ِش ْو َل َو وقال بعثه، حيَن ِمن بالِجهاد تعالى الله وأمره

: ] { الفرقان    *        ًا ِبير َك ًا َهاد ِج ِه ِب ُهم ْد ِه َوَجا ِريَن ِف َكا ْل ا ِطِع ُت َفلَ ًا ِذير ّن ٍة َي َقْر ُكّل ِفى

وتبليِغ]          51-52 والبيان، بالُحجة، الكفار، بجهاد فيها أمر مكية سورة فهذه ،

أهِل             قهر تحت فهم وإل الُحّجة، بتبليغ هو إنما ِقيَن، المناف ُد جها وكذلَك القرآن،

ِهْم،   : {        ْي َل َع ُلْظ ْغ َوا ِفِقيَن َنا َوالُم ّفاَر ُك ال ِد ِه َجا ِبّى ّلن ا َها ّي َأ َيا تعالى قال السلم،

 : ] { التوبة    الَمِصيُر ْئَس ِب َو ّنُم، َه َج ُهْم َوا ْأ ِمن].    73َوَم أصعُب المنافقين ُد فجها

فى            ٌد أفرا به والقائمون الّرسل، ِة وورث المة، خواّص ُد جها وهو الكفار، جهاد

فهم           ًا، عدد القلين ُهم كانوا وإن عليه، والمعاونون فيه، ُكون ِر والمشا َلم، العا

. ًا    قدر الله عند العظمون

تتكلم                      أن مثَل ِرِض، الُمعا شدة مع ّق الح قوُل الجهاد أفضل ِمن كان ولما

ِمن               وسلُمُه عليهم الله صلواُت ِلرسِل ل كان وأذاه، َسطوتُه ُتخاف َمن عند به

أكمُل              ذلك من عليه وسلُمه الله صلواُت لنبينا وكان َفُر، الو الحّظ ذلك

. وأتّمه  الجهاد

نفسه                               العبد ِد جها على ًا فرع الخارج فى الله ِء أعدا جهاد كان ولما

   )) : ْفَسُه          َن َد َه َجا َمْن ُد ِه المجا وسلم عليه الله صلى النبّى قال كما الله، ذاِت فى

    .(( ًا          ّدم َق ُم النفس ُد جها كان عنه الله َنَهى ما َهَجَر َمْن والُمهاِجُر الله، ِة َع َطا فى

ما               ِلتفعل ّولً أ نفسه ْد ِه ُيجا لم ما فإنه له، وأصلً الخارج، فى العدّو ِد َها ِج على



فى              عدوه ُد جها ْنُه ِك ُيم لم الله، فى ْبَها ِر ُيحا و عنه، ُنهيْت ما وتترَك به، ُأِمَرْت

قاهٌر            جنبيه بين الذى وعدّوه منه، والنتصاف عدوه ُد جها ُنُه ِك ُيم فكيف الخارج،

إلى              الخروُج ُيمكنه ل بل الله، فى ُيحاربه ولم ُيجاهده، لم عليه، ّلٌط متس له،

الخروج      . على نفَسه َد ِه ُيجا حتى ّوه، عد

يمكنه                     ل ثالث، عدٌو وبينهما بجهادهما، ُد العب ُتِحَن اْم قد ّواِن عد فهذان

ُله،           ّذ ُيَخ و جهادهما، عن َد العب ّبُط َث ُي بينهما واقف وهو بجهاده، إل ُدهما جها

الحظوظ،             وترِك المشاق، ِمن جهادهما فى ما له ّيل ُيَخ يزاُل ول به، ُيرِجُف و

بجهاده،           إل ْيِن العدو ِنَك ْي َذ َد ِه ُيجا أن ُيمكنه ول والمشهيات، اللذاِت، وفوِت

َطاَن         : {  ْي الّش إّن تعالى قال الشيطان، وهو لجهادهما، الصَل هو ُده جها فكان

 : ] { فاطر    ًا ّو ُد َع ُه ُذو ّتِخ فا ٌو ُد َع ُكْم استفراغ].       6َل على تنبيه ًا عدو باتخاذه والمر

العبد             محاربة عن ُيقّصر ول ُتر، ْف َي ل عدو ّنُه كأ ومجاهدته، ُمحاربته فى ُوسع ال

. النفاس   عدد على

فى                    بمحاربتها ُبلى وقد وجهادها، بمحاربتها ُد العب ُأِمَر أعداء، ثلثة فهذه

ًا             مدد َد العب ّلُه ال فأعطى ًء، وابتل له الله من ًا امتحان عليه َطْت ّل وُس الدار، هذه

ًا،           وِسلح ًا وأعوان ًة ّد ُع و ًا مدد أعداءه وأعطى ِد، َها الِج لهذا ًا وسلح ًا وأعوان ًة ّد ُع و

ويمتِحَن           أخبارهم، ُلَو ْب َي ِل فتنة لبعض بعَضهم وجعل بالخر، الفريقين َد أح َبلَ و

: تعالى           قال كما وِحزبه، الشيطاَن ّلى يتو ممن َلُه رُس ّلى ويتو َيتولّه، من

 : ] { الفرقان{        ًا َبِصير ّبَك َر َكاَن َو ِبُروَن، َتْص أ َنًة ْت ِف ْعٍض َب ِل ُكْم ْعَض َب َنا ْل َع وقال] 20َوَج ،

: ] { محمد: {          َعٍض َب ِب ُكْم ْعَض َب ْا َو ُل ْب َي ِل ِكْن َل َو ُهْم ْن ِم َتَصَر لن اللُه ُء َيَشا ْو َل َو ِلَك، َذ تعالى

4      } : ْا]   َو ُل ْب َن َو ِريَن ِب َوالّصا ُكْم ُن ِم ِديَن ِه الُمَجا َلَم ْع َن ّتى َح ُكْم ّن َو ُل ْب َن َل َو تعالى وقال ،

 : محمد} [ ُكْم َباَر َوى،].      31َأْخ ُق وال ُعقول وال والبصاَر، َع السما عباده فأعطى

} : ّنى          َأ لهم وقال بملئكته، ّدهم وأم َله، رُس إليهم وأرسَل َبه، ُت ُك عليهم وأنزل

 : ] { النفال    ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا ْا ُتو ّب َث َف ُكْم َع أعظم]       12َم ِمن هو بما أمره من وأمرهم ،

لم             به، أمرهم ما امتثلوا إن ّنهم أ وأخبرهم عدوهم، حرب على لهم العوِن

ما            بعَض فلتركهم عليهم، ّلطه س إن وأنه وعدّوهم، عدوه على منصورين يزالوا

ُلوا             ِب ْق َت يْس أن أمرهم بل ُهْم، ْط ّن ُيق ولم ُهم، ُؤيس ُي لم ثم له، ولمعصيتهم به، ُأمروا



عليهم،         فينَصرهم عدوهم ِة ُمناهض إلى ُعودوا َي و ُهم، ِجَراَح ُيداووا و أمرهم،

َع          وم المحسنيَن، َع وم ِمنهم، المتقين َع م أنه فأخبرهم بهم، ُيظفَرهم و

عن            يدافعون ل ما المؤمنين عباده عن ُيدافع وأنه المؤمنين، ومَع الصابرين،

ّطفهم           لتخ عنهم، ُعه دفا ولول ّوهم، عد على انتصروا عنهم بدفاعه بل أنفسهم،

. واجتاحهم  ّوهم، عد

اليماُن،                   َى ِو َق فإن ِه، ِر ْد َق وعلى ِنهم، إيما بحسب عنهم المدافعُة وهذه

يلومّن             فل ِذلَك، غيَر وجد وَمن الله، ِد فليحَم ًا، خير وجد فَمن الُمدافعة، قويِت

. نفسه  إل

ُتقاته،                      ّق ح ّتقوه ي أن أمرهم كما جهاده، حّق فيه ُيجاهدوا أن وأمرهم

ُيكفر،              فل َكر ُيش و ُينسى، فل َكَر ُيذ و ُيعصى، فل ُيطاع أن ُتقاته ّق ح أن وكما

فيكون             ِه لل ِرحه وجوا ِلسانه و قلبه ِلم ُيْس ِل نفَسه العبد َد ِه ُيجا أن جهاده ّق فح

ِة            ومعصي ِه، ِد وع ِذيِب بتك شيطانه َد ُيجاه و بنفسه، ول لنفِسه، ل ِه، وبالل لله، ّله ُك

ويأمُر           َقر، الف ُد ِع َي و ُغروَر، ال ّنى ُيَم و ِنّى، الما ُد ِع َي فإنه نهيه، وارتكاِب ِه، أمر

َها،          ّل ُك اليمان وأخلِق ِر، والصب ِعفة وال ُهدى، وال ّتقى ال عن وينهى بالفحشاء،

ٌة           قو الجهادين هذين من له ُأ فينش أمره، ِة ومعصي وعده، ِذيِب بتك فجاهده

ِله،            وما ويده ولسانه بقلبه الخارج فى اللِه َء أعدا بها ُيجاهد ّدة ُع و وسلطان،

. العليا     هى الله كلمُة ِتكوَن ل

الجهاد               : ّق ح فى َلف الَس عباراُت واختلفت

        )) : لومَة            ِه الل فى َيخاَف وأل فيه، الطاقة ُغ استفرا هو عباس ابن فقال

  . ((       )) : عبد)) .   وقال ِعبادته ّق ح ُدوه واعب عمله، ّق ح ِه لل اعملوا مقاتل وقال لئم

 :     .((    )) : إن   قال َمن ُيِصْب ولم والهوى النفس ُة مجاهد هو المبارك بُن الله

ّق            وح ُتقاته ّق وح ُيطاق، ل بما المر تضمنتا أنهما لظنه منسوختان اليتين

أحوال:            باختلِف ِتلف يخ وذلك نفسه، فى عبد كّل ُيطيقه ما هو جهاده

    . الجهاد      ّق وح التقوى، فحّق والجهِل ِم، والعل ِز، والعج ِة، ُقدر ال فى ّلفين المك

الجاهل          العاجز إلى وبالنسبة شىء، ِلم العا المتمكن القادر إلى بالنسبة

. شىء  الضعيف



    } : ُكْم                         ْي َل َع َعَل َج َوَما ُكْم َبا َت اْج َو ُه بقوله بذلك المر ّقب ع كيف وتأمل

 : ] { الحج    َحَرٍج ِمْن ّديِن ال ُكّل]  :      78ِفى ُع يَس ًا واسع جعله بل ُق، الّضي والَحَرج

ما               َد َعب ال ورزق ُد، العب يسعه بما َد العب ّلف وك حى، ُكّل يسع ِرزقه جعل كما أحد،

من              الدين فى عبده على جعل وما ُقُه، رز ويسعه َفه، تكلي يسُع فهو العبد، يسُع

((   )) : ِة         الّسْمَح ِة ّي ِف ِني ِبالَح ْثُت ِع ُب وسلم عليه الله صلى النبّى قال ما، بوجه َحَرج

. العمل :         فى سمَحٌة التوحيد، فى ّية حنيف فهى ّلة، بالِم أى

دينه،                    فى ّتوِسعة ال غايَة عباده على وتعالى سبحانه الله وّسع وقد

الجسد،           فى الروُح دامت ما التوبَة عليهم وبسط ِتِه، ومغفر وعفوه، ِرزْقه، و

لكّل               وجعَل َمغربها، ِمن الشمُس َع ُل ْط َت أن إلى عنهم ُقُه ِل ْغ ُي ل لها ًا باب لهم وفتح

ّفرة،             َك ُم ُمصيبة أو ماحية، حسنة أو صدقة، أو توبة، من ُتكفرها ًة كفار سيئة

ّذ،             وأل َيَب، وأط منه، لهم َع أنف الحلل ِمن ًا ِعوض عليهم حّرم ما بكل وَجعل

عنه،           ُق َيضي فل الحلل، ويسعه الحرام، عن ُد العب ِليستغنى مقامه فيقوُم

ُعْسٌر         ((   ِلَب ْغ َي فلن بعده، ًا ُيسر و قبله، ًا ُيسر به ُنهم يمتح ٍر ُعْس ِلكل وجعل

يسعهم))             ل ما ُفهم ّل ُيك فكيف عباده، مع سبحانه شأنه هذا كان َذا فإ ْيِن ُيسَر

. عليه       ِدُروَن يق ول ُيطيقونه ل فضلًعما

فصل 

الجهاد  مراتب

    : الشيطان،               ُد وجها النفس، ُد جها مراتب أربع ُد فالجها هذا، ِرَف ُع َذا إ

. المنافقين    ُد وجها الكفار، ُد وجها

: ًا               أيض مراتب ُع أرب النفس فجهاد

            : ول          لها، فلح ل الذى الحق ودين الُهدى، ّلم تع على َدها ِه ُيجا َأْن إحداها

. ّدارين            ال فى شقيت ِعلُمه، فاتها ومتى به، إل ومعادها معاشها فى سعادة

            : عمل          بل العلم ُد فمجّر وإل علمه، بعد به العمل على ُيجاهدها أن الثانية

. ْعها     ينف لم َيُضّرها لم إن



             : ِمن          كان وإل يعلمُه، ل َمْن ِه وتعليِم إليه، الدعوة على ُيجاهدها أن الثالثة

ِمن              ُينِجيه ول علُمُه، ُعُه ينف ول والبينات، الُهدى ِمن الله أنزل ما ُتمون يك الذين

. الله  عذاب

          : وأذى          الله، إلى الدعوة مشاّق على الصبر على َدها ِه ُيجا أن الرابعة

       . من     صار الربع، المراتب هذه استكمل فإذا لله كله ذلك ويتحّمل الخلق،

ًا            ّباني ر ُيسمى أن ّق َيستِح ل ِلَم َعا ال أن على ُعوَن ُمجِم السلَف فإن ِنييَن، ّبا الر

ُيدعى            فذاَك ّلَم َع و َعِمَل َو علم فَمن ّلَمه، َع ُي و به، ويعمَل ّق، الح ِرَف يع حتى

. السموات    ملكوِت فى ًا عظيم

فصل 

(... يتبع(

@

      : إلى              ُيلقى ما دفع على ُده جها إحداهما فمرتبتان، الشيطان، ُد جها وأما

. اليمان       فى القادحة والّشكوِك الشبهات ِمن العبد

          : والشهواِت،          الفاسدة الرادات من إليه ُيلقى ما دفع على ُه جهاد الثانية

:   . تعالى         قال الصبر َده بع يكون والثانى اليقين، بعده يكون الول ُد فالجها

: ] { السجدة{          ُنوَن ِق ُيو َنا ِت َيا ِبآ ُنوا َكا َو ْا، َبُرو َص َلّما َنا ِر َأْم ِب ُدوَن ْه َي ِئّمًة َأ ُهْم ْن ِم َنا ْل َع َوَج

الشهواِت]           24 يدفع فالصبر واليقين، بالصبر ُتنال إنما الدين، إمامة أن فأخبر ،

. والشبهات      الشكوك يدفع واليقيُن الفاسدة، والرادات

فصل 

   : والماِل،               ّلسان، وال بالقلب، مراتب فأربع والمنافقين، الكفار ُد جها وأما

. باللسان         أخّص المنافقين ُد وجها باليد، أخّص الكفار ُد وجها والنفِس،

فصل 

 :  : ِد                 بالي الولى مراتَب فثلث والمنكرات، ِبدِع، وال الظلم، أرباب ُد جها وأما

عشَر              ثلثَة ِه ِذ فه بقلبه، جاهد َعَجَز، فإن ّلسان، ال إلى انتقل َعَجَز، فإن َدَر، َق إذا

َلى    ((          َع َماَت ِو، َغْز ِبال ْفَسُه َن ّدْث ُيَح َلْم َو ْغُز، َي َلْم َو َماَت َمْن و الجهاد، من مرتبًة

.(( َفاِق   ّن ال ِمَن ٍة َب ْع ُش



فصل

والّراُجوَن                    باليَماِن، إل ُد والجها ِهْجرة ال ول ِة، ِهْجر بال إل ُد ِها الج ِتّم َي ول

   } :   . ِذيَن       ّل َوا ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا إّن تعالى قال الثلثة ِذِه به قاموا الذين هم الله رحمة

{ ّرِحيٌم            ُفوٌر َغ َواللُه ِه، الل َرْحَمَت َيْرُجوَن ِئَك َل ُأو ِه الل ِبيِل َس ِفى ْا ُدو َه َوَجا ْا َهاَجُرو

 : ].218البقرة[

: وقت              كل فى ِهجرتان ِه علي ففرٌض أحد، كل على فرٌض اليمان فصلن وكما

والخوِف،          ّكِل، ّتو وال والنابة، والخلص، ِد، بالتوحي وجّل عّز الله إلى ٌة هجر

لمره،         ِد والنقيا بالُمتابعة، رسوله إلى ٌة ِهجر و ِة، والتوب ِة، والمحب ِء، والّرجا

 )) : كانت         فَمن وخبره ِه ِر غي أمر على وخبره أمره وتقديم بخبره، ِديق ّتص وال

إلى            ُتُه ِهْجر كانت وَمن ِه، ِل ورسو الله إلى ُتُه ِهْجر َف ِه، ِل ورُسو الله إلى ُتُه ِهجر

 .(( إليه          هاجر ما إلى ِهْجرته َف َها، ّوُج يتز ٍة امرأ أو ُيصيبها، ُدنيا

ل              عيٍن فرُض ُلُه ُك فهذا شيطانه، َد وِجها الله، ذات فى نفسه َد جها عليه وفرَض

. أحد     عن ٌد أح فيه ينوُب

َحَصَل                    إذا ِة الّم ببعِض فيه ُيكتفى فقد والمنافقين، ُكفار ال ُد َها ِج وأما

. الجهاد   مقصود منهم

فصل         

كلها      الجهاد مراتب كّمل َمن فى

ِوتوَن                    متفا والخلق ّلَها، ُك الجهاد ِتَب مرا َكّمَل من الله، عند ْلِق الَخ وأكمُل

الخلِق            أكمَل كان ولهذا الجهاد، مراتب فى تفاوتهم الله، عند منازلهم فى

فى            وجاهد الجهاد، مراتَب كّمل فإنه ِه، ِل وُرُس ِئه أنبيا ِتُم خا الله على وأكرمهم

وجّل،               عّز الله ُه ّفا تو أن إلى ِعَث ُب ِحيَن من الجهاد فى وشرع جهاده، حّق الله

{    *   *   *   } : ّهْر    َط َف َبَك َيا ِث َو ّبر َك َف ّبَك َوَر ِذْر ْن َأ َف ُقْم ّثُر ّد الُم َها ّي َأ َيا عليه نزل لما ّنه فإ

 : إلى]            4-1المدثر[ ودعا قيام، أتّم الله ذاِت فى وقام الدعوة، ساق عن َشّمر

: ] {   } : الحجر        ْؤَمُر ُت ِبَما ْع َد َفاْص عليه نزل ولـّما ًا، وجهار ًا وّسر ًا، ونهار ليلً الله

والكبيَر،]              94 الصغيَر الله إلى فدعا لئم، لومة فيه تأخذه ل الله بأمر فصدع ،

. والنَس        والِجّن َد، والسو والحمَر ُلنثى، وا َكر والذ َد، والعب والحّر



آلهتهم،                   بسّب وناداهم ّدعوة، بال لقومه وصّرَح الله، ِر بأم َع َد َص ولما

ونالوهم            ونالوه أصحابه، ِمن له استجاب ولمن له، أذاهم اشتد دينهم، َعيِب و

  } : َلَك            َقاُل ُي َما تعالى قال كما خلقه فى وجّل عّز الله ّنة ُسـ ِه وهذ الذى، بأنواع

 : ] { فصلت       ِلَك ْب َق ِمن ِللّرُسِل ِقيَل ْد َق َما : {   43إلّ ِبّى].  َن ُكّل ِل َنا ْل َع َج ِلَك َذ َك َو وقال

 : ] { النعام    ْلِجّن َوا ْنِس ال ِطيَن َيا َش ًا ّو ُد : {    112َع ِمن].  ِذيَن ّل ا َتى أ َما ِلَك َذ َك وقال

{ ُغوَن        *       َطا ْوٌم َق ُهْم َبْل ِه، ِب ْوا َواَص َت َأ ُنوٌن َمْج ْو أ َساِحٌر ْا ُلو َقا ِإلّ َرُسوٍل ّمْن ِهم ِل ْب َق

 : ].53-52الذاريات[

المرسلين،                    من ّدمه تق بمن ًة ُأسو له وأن بذلك، ّيه نب سبحانه َفعّزى

         } : ْوا   َل َخ ِذيَن ّل ا َثُل ّم ُكم ِت ْأ ي َلّما َو ّنَة الَج ْوا ُل ْدُخ َت َأن ُتْم ْب َحِس َأْم بقوله أتباعه وعّزى

ُنوا           آَم ِذيَن ّل َوا الّرُسوُل ُقوَل َي ّتى َح ْا ُلو ِز ْل َوُز ُء َوالّضّرا ُء ْأَسا َب ال ُهُم ْت ّمّس ُكم، ِل ْب َق ِمْن

 : ] { البقرة         ِريٌب َق ِه الل َنْصَر ِإّن َأل ِه، الل َنْصُر َتى َم َعُه ].214َم

*           * } : ُنوَن          َت ْف ُي ل ُهْم َو ّنا آَم ُلوا ُقو َي َأن ُكوا ْتَر ُي َأْن ّناُس ال َأَحِسَب آلم وقوله

أْم           *  ِبيَن ِذ ّكا ْل ا َلَمّن ْع َي َول ْا ُقو َد َص ِذيَن ّل ا اللُه َلَمّن ْع َي َل َف ِهْم، ِل ْب َق ِمن ِذيَن ّل ا ّنا َت َف ْد َق َل َو

ْا         *    َيْرُجو َكاَن َمْن ُكُموَن َيْح َما َء َسا َنا، ُقو ِب َيْس َأن ّيئاِت الّسـ ُلوَن ْعَم َي ِذيَن ّل ا َحِسَب

ُد         *     ِه ُيَجا ّنَما َفإ َد َه َجا َوَمْن ِليُم َع ال ُع الّسِمي َو ُه َو لٍت، ِه الل َأَجَل َفإّن ِه الل َء َقا ِل

ّفَرّن      *      َك ُن َل ِلَحاِت الّصا ُلوا َعِم َو ُنوا آَم ِذيَن ّل َوا َلِميَن َعا ال َعِن ِنٌى َغ َل اللَه ِإّن ِه، ْفِس َن ِل

النَساَن       *   َنا ْي َوّص َو ُلوَن ْعَم َي ُنوا َكا ِذى ّل ا َأْحَسَن ُهْم ّن َي ِز َنْج َل َو ِهْم ِت ّيئا َسـ ُهْم ْن َع

َلّى              ِإ ُهَما، ْع ِط ُت َفل ْلٌم ِع ِه ِب َلَك ْيَس َل َما ِبى ِرَك ُتْش ِل َداَك َه َجا َوإن ًا، ُحْسن ِه ْي َد ِل َوا ِب

ِلَحاِت     *     الّصا ُلوا َعِم َو ُنوا آَم ِذيَن ّل َوا ُلوَن ْعَم َت ُتْم ْن ُك ِبَما ُكْم ُئ ّب َنـ أ
ُ َف ُكْم ُع َمْرِج

ِه،   *           الل ِفى َى ِذ ُأو َذا َفإ ِه ّل ِبال ّنا آَم ُقوُل َي َمن ّناِس ال َوِمَن ِلِحيَن الّصا ِفى ُهْم ّن َل ْدِخ ُن َل

َو               َأ ُكْم، َع َم ّنا ُك ّنا ِإ ُلّن ُقو َي َل ّبَك َر ّمن َنْصٌر َء َجا ِئْن َول ِه الل َذاِب َع َك ّناِس ال َنَة ْت ِف َعَل َج

 : ] { العنكبوت       َلِميَن َعا ال ِر ُدو ُص ِفى ِبَما َلَم ْع َأ ِب اللُه ْيَس ].10-1َل

َكم،                     الِح ُنوز ُك و ِر َب ِع ال من ّنته تضم وما الياِت، ِه ِذ ه َق سيا ُد العب فليتأمِل

  :     : وإما        آمنا، أحدُهم يقوَل أن إما أمرين بين الّرُسُل إليهم ُأرِسَل َذا إ الناَس فإّن

   : ّبه،          ر امتحنه آمنا، قال فَمن ُكفر، وال ّيئاِت الس على يستمّر بل ذلك، يقوَل أل

         : لم   وَمن ِذب، الكا ِمن ُق ِد الصا ليتبيَن والختبار، البتلء والفتنة وفتنه، وابتله،



المراِحَل:             يطوى إنما فإنه ُقه، ِب َيس و ُته ويفو الله ْعِجُز ُي أنه َيْحَسْب فل آمنا، يقل

. يديه  فى

المَراِحُل                            ِه ْي َد َي فى ْطوى ُت َكاَن َذا ِإ ِه ِب ْنـ َذ ِب ْنُه َعـ ُء المْر َيِفـّر َكيـَف و

ِلمه،                   ُيؤ بما ُتلى فاب وآذوه، أعداؤهم عاداه وأطاعهم، بالّرُسِل آمن فَمن

ُيؤلمه،              ما له َفَحَصَل والخرة، الدنيا فى ِقَب ُعو ُيطعهم، ولم بهم ُيؤمن لم وإن

اللم               حصول من بد فل ّتباعهم، ا ألم ِمن وأدوَم ًا ألم َظَم أع له المؤلُم هذا وكان

الدنيا              فى اللم له يحصل المؤمن لكن اليمان، عن رغبت أو آمنت نفٍس لكل

له             تحصُل اليمان عن ِرُض والُمع والخرة، الدنيا فى العاقبُة له تكون ثم ًء، ابتدا

      . أفضُل       ّيما أ الله رحمه الشافعى وسئل الدائم اللم إلى َيصير ثم ًء، ابتدا ُة ّلذ ال

    .     : ابتلى       تعالى والله ُيبتلى حتى ّكن ُيم ل فقال ؟ ُيبتلى أو ّكن ُيم أن للرجل،

اللم              من يخلص أنه أحد ُظّن َي فل ّكنهم، م َبُروا َص فلما الرسل ِمن ِم َعْز ال ُأولى

ًا            مستِمر ًا ألم باع َمْن ُلهم فأعق ُقول، ُع ال فى اللم أهُل يتفاوُت وإنما البتة،

باللم           اليسير، ِطَع المنق َلَم ال باع َمْن ُهم وأشقا يسير، منقطع بألم ًا، عظيم

. المستمر  العظيم

     :       : ُد،           ْق ّن ال هذا على له الحامُل قيل ؟ هذا العاقُل يختار كيف قيل فإن

ّنسيئة. وال

َعاِجِل *     * ال ِبُحّب ُموكلٌة ْفُس ّن وال

 : ] { القيامة         {    *   َة الِخَر َذُروَن َت َو َلَة َعاِج ال ّبوَن ُتِح َبْل ِء] { 21-20َكلّ ُؤل َه ِإّن ،

 : ] { النسان      ِقيًل َث ًا ْوم َي ُهْم َء َوَرا َذُروَن َي َو َلَة َعاِج ال ّبوَن ].27ُيِح

مع                        يعيَش أن له ُبد ل ّطبع، بال مدنى النسان فإن أحد، لكل يحُصل وهذا

فإن           عليها، ُيواِفقهم أن منه ُبون فيطل وتصورات، إرادات لهم والناُس الناس،

منهم،            ًة تار والعذاُب، الذى له َحَصَل وافقهم، وإن ّذبوه، وع ْوه آذ يوافقهم، لم

يتمكنون              ول َلَمٍة، َظ ٍر ُفّجا قوم بين حّل ُتقى و ِديٌن عنده كمن غيرهم، ِمن ًة وتار

أو            وافقهم، فإن عنهم، ِته سكو أو لهم، بموافقته إل ُظلمهم و فجورهم ِمن

والذى            بالهانة عليه ُطوَن ّل يتس ثم البتداء، فى شرهم ِمن ِلَم َس ْنهم، ع سكت

بد              فل منهم، ِلَم َس وإن وخالفهم، عليهم أنكر لو ابتداء، يخافُه كان ما أضعاَف



قالت             بما الخذ فى الحزم ُكّل فالحزُم غيرهم، يد على ُيعاَقب و ُيهان أن

       )) : َنَة    ْؤ ُم الله ُه َفا َك ّناِس، ال ِبَسَخِط الله َأْرَضى َمْن لمعاوية المؤمنين أم عائشة

.(( ًا            َئ ْي َش الله ِمَن ْنُه َع ُنوا ْغ ُي لم الله ِبَسَخِط ّناَس ال َأْرَضى َوَمْن ّناِس، ال

على                    َء الرؤسا ُيعيُن فيمن ًا كثير هذا رأى َلم، العا أحواَل تأمل وَمْن

ُعقوبتهم،           من ًا َهَرب ِبدعهم على َدِع ِب ال أهَل ُيعيُن وفيمن الفاسدة، أغراضهم

على            الموافقة ِمن امتنع نفسه، شّر ووقاه ُرشده، وألهمه الله، هداه فَمْن

والخرة،            الدنيا فى العاقبُة له تكوُن ثم ُعدوانهم، على َبَر وَص المحّرم، ِفعل

العلماء،          ِمن ُتلى اب وَمن والنصار، كالمهاجرين، وأتباعِهم، ِللّرسل كانت كما

. وغيرهم     والتجار، الُولة، وصالحى ّباد، ُع وال

لنفسهم،                      هو إنما فيه، ِجهادهم أن وهو آخر، ٍء بعزا تعالى عّزاهم ثّم

ُع           ترج الجهاد، هذا ومصلحُة العالمين، عن غنى وأنه عليهم، عائدة وثمرته

ُزمرة            فى وإيمانهم بجهادهم ُيدخلهم ّنه أ أخبر ثم ُسبحانه، إليه ل إليهم،

الصالحين.

فى                                 ُأوذى إذا وأنه بصيرة، بل اليمان فى ّداخل ال حال عن أخبر ثم

بالمكروه             إياه ُلهم وني له، أذاهم وهى الله، كعذاب له الناِس فتنَة جعل الله

فراره              فى ذلك جعل خالفهم، ممن وأتباعهم الرسُل يناله أن بد ل الذى واللم

باليمان،            المؤمنون منه فّر الذى الله كعذاِب ناله، الذى السبب ِكِه وتر منهم،

ما            ُلوا وتحّم اليماِن، إلى الله عذاب ألم ِمن فّروا بصيرتهم، ِلكمال فالمؤمنون

ألم             من فّر بصيرته، لضعف وهذا قريب، عن الُمفارق الزائل اللم من فيِه

ِم            أل إلى عذابهم ِم أل ِمن ففّر ومتابعتهم، موافقتهم إلى الرسل أعداء عذاب

الله،             عذاب ألم بمنزلة منه، الِفرار فى الناس فتنة ألَم فجعل الله، عذاب

ألم              إلى ساعة ألم ِمن وفّر بالنار، الّرمضاء ِمن استجار إذ َغبن ال ُكّل ِبَن ُغ و

      : بما       عليم والله معكم، كنُت إنى قال وأولياءه، ُجنده الله نصر وإذا البد،

. النفاق     من صدُره عليه انطوى

           : النفوَس          يمتحن أن بد ل أنه حكمتُه اقتضت سبحانه الله أن والمقصود

وكراماته،          لموالته ُلح يص وَمْن خبيثها، ِمن َبها ّطي بالمتحان ِهَر ْظ ُفي َتليها، ويب



المتحان،           ِكير ِب ّلصها ُيخ و له ُلح تص التى النفوَس ُيمّحص ول ُلح، يص ل وَمْن

الصل              فى النفُس إذ بالمتحان، إل ِغشه، ِمن يصفو ول ُلص يخ ل الذى ّذهب كال

إلى             خروجه يحتاُج ما الُخبث ِمن والظلم بالجهل لها حصل وقد ظالمة، جاهلة

ّذب             ُه فإذا جهنم، ِكير ففى وإل الدار، هذه فى خرج فإن والتصفية، الّسبِك

. الجنة       دخوِل فى له ِذَن ُأ ّقَى، ُن و ُد العب

فصل          

[ والصبيان[        والنساء الرجال من السلم إلى السابقين ذكر

الله                       ُد ِعبا له استجاب وَجّل، عّز الله إلى وسلم عليه الله صلى دعا ولما

السلم،            إلى ُقها وأسب ُلمة، ا ُق ّدي ِص ِهم، ِق ْب َس قصِب ِئَز حا َكاَن َف قبيلة، كل ِمن

بصيرة،               على الله إلى معه ودعا الله، دين فى فآزره عنه، الله رضى بكر أبو

          : أبى   بُن ُد وسع الله، ُعبيد بن وطلحُة عفان، بن عثماُن بكر لبى فاستجاَب

وقاص.

 : خديجُة                     ّنساِء ال َقُة ّدي ِص وسلم عليه الله صلى له الستجابة إلى وبادر

.((    )) : ْفسى       َن َلى َع َخِشيُت ْد َق َل لها وقال ِة، ّي ّديق الّص بأعباء وقامت ُخويلد، بنت

     ((      )) : من  فيه بما ّلت َد َت اس ثم ، ًا َبد أ الله ِزيَك ُيْخ لَ ِه ّل َوال َف ْبِشْر َأ َلُه َلْت َقا َف

ًا،            َد َب أ ُيخَزى ل كذلك كان َمْن أن على والشيم، والخلق الفاضلة، الصفات

الفاضلة،         والخلق الصالحة، العمال أن وِفطرتها، عقلها بكمال فعلمت

ول          وإحسانه، وتأييده، الله، كرامة من أشكالها ُتناِسُب الشريفة، والّشيم

أحسِن           على الله ّكبه ر فَمن ُدها، أضدا ُيناسبه وإنما والِخذلن، َى الخز ُتناِسُب

عليه،           نعمته وإتماُم كرامتُه به ُق يلي إنما والعمال الخلق وأحسن الصفات

ُبها،             يناس ما به يليق إنما والعمال الخلق ِإ َو َأْس و الصفاِت أقبح على ّكبه ر وَمْن

ِه             ْي َل َرُسو َع َم ْنُه ِم ِم بالّسلَ ّبها َر َها ْي َل ِإ ُيْرِسَل أن ّقت استح ّديقية والص العقل وبهذا

. وسلم      عليه الله صلى ٍد َوُمَحّم ِريل ْب ِج

فصل 



ثمان                      ابَن وكان عنه الله رضى طالب أبى بُن علّى السلم إلى وبادر

           : عليه  الله صلى الله رسول كفالِة فى وكان ذلك، من أكثَر وقيل سنين،

. َمْحٍل           ِة َن َس فى له إعانًة طالب أبى عمِه من أخذه وسلم،

ًا                      ُغلم وكان وسلم، عليه الله صلى الله رسوِل ِحّب حارثة بُن ُد زي وبادر

أبوه            ِدَم َق و ّوَجها، تز لما وسلم عليه الله صلى الله لرسول فوهبته لخديجة،

  : فى           هو فقيل وسلم، عليه الله صلى النبّى عن فسأل ِفدائه، فى وعّمه

          : ِد    ّي س ابَن يا هاشم، ابَن يا المطلب، عبد ابَن يا فقال عليه، فدخل المسجد،

جئناَك           السير، ِعُموَن ُتط و العانى ّكون تف وجيرانه، الله َحَرم أهُل ُتم أن قومه،

:   ((  )) : قالوا          ؟ هو وَمن قال ِئه، ِفدا فى إلينا َأْحِسْن و علينا، ُنن فام ِعندك، ابننا فى

 ((   )) : ؟          ِلك ذ ْيَر َغ َهلّ َف وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال حارثة، بُن ُد زي

       )) : َتاَرنى،:     اْخ ِإن َو ُكم، َل َو ُه َف ُكم، اْختاَر َفإن ّيُره، ُأخ ف ُه ُعو ْد َأ قال ؟ هو ما قالوا

    :  (( ّنَصِف،         ال على رددتنا قد قال ًا َد أَح َتاَرنى اْخ َمن َلى َع َتاُر َأْخ ِذى ّل با َنا َأ َما ِه ّل َوال َف

 ((   )) :   :   ((   )) : ؟   َذا ه َمن قال نعم، قال ؟ هؤلء ِرُف تع هل فقال فدعاه وأحسنَت،

      )) : صحبتى:      وعرفَت ورأيَت، علمَت قد َمن فأنا قال عمى، وهذا أبى، هذا قال

         :  (( منى    أنَت ًا، أبد ًا أحد عليك أختاُر بالذى أنا ما قال اخترهما أو فاخترنى لك،

         : أبيك    وعلى الحرية، على العبودية أتختاُر زيد، يا ويحَك فقال والعم، الب مكان

         : أنا      ما ًا شيئ الرجل هذا من رأيُت قد نعم، قال ؟، بيتك أهل وعلى وعمك،

ذلك،              وسلم عليه الله صلى الله رسوُل رأى فلما ًا، أبد ًا أحد عليه أختاُر بالذى

  ((      )) : رأى    فلما ُثه ِر وأ ُثنى ِر َي ابنى، ًا َد ْي َز أّن ُكم ُد ِه ُأْش فقال الِحجْر، إلى أخرجه

جاء            حتى محمد، بن َد زي ودعى فانصرفا، نفوُسهما، طابت وعّمه، أبوه ذلك

 : ] {  } : الحزاب   ِهْم ِئ َبا ل ُهْم ُعو ْد ا فنزلت بالسلم، : 5الله َد]    زي َيومئذ من ُدِعَى َف ،

    )) :   (( ))    . قبل  أسلم ًا أحد علمنا ما الزهرى عن جامعه فى معمر قال حارثة بن

عليه               وأنعم عليه، أنعم أنه كتابه فى عنه الله أخبر الذى وهو حارثة، بن زيد

         .(( ًا   َع َذ َج ُكوَن َي َأْن ّنى وتم نوفل، بُن ورقُة القّس وأسلم باسمه وسماه رسوله،

 (( أن          ((  الترمذى جامع وفى قوُمه، وسلم عليه الله صلى الله رسوَل ِرُج ُيخ إذ



حديث              وفى حسنة، هيئة فى المنام فى رآه وسلم عليه الله صلى الله رسول

.(( بياض: ((     ثياب فى رآه أنه آخر

ذلك،                                 ِكُر ُتن ل وقريٌش واحد، بعد ًا واحد الدين فى الناُس ودخل

شّمروا             فحينئذ ُع، تنف ول َتُضّر ل وأنها آلهتهم، وسّب ِدينهم، بعيب بادأهم حتى

كان             لنه طالب، أبى بعّمه َلُه رسو الله فحمى العداوة، َساِق عن ولصحابه له

على            يتجاَسروَن ل مكة وأهل أهله، فى ًا ُمطاع قريش، فى ّظًما مع ًا شريف

. الذى    من ٍء بشى ُمكاشفته

من                      ذلك فى لما قومه، دين على ُؤه بقا الحاكمين أحكم حكمِة ِمن وكان

. تأّملها     لمن تبدو التى المصالح

له            ْوا ّد َتَص ُهم وسائر بعشيرته، امتنع تحميه، ٌة عشير له كان فَمن ُبه، أصحا وأما

الله،             فى ّذبوا ُع بيته، وأهُل ّية، ُسَم وأّمه ياسر، بن عّمار منهم والعذاب، بالذى

)) : ًا             ْبر َص يقول ّذبون ُيع وهم بهم مّر إذا وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وكان

.(( ّنُة      الَج ُكُم َد ْوِع َم ِإّن َف ٍر، َياِس آَل يا

على                        فهاَن العذاب، ّد أش الله فى ّذَب ُع فإنه رباح، بُن بلُل ومنهم

)) : ٌد            أح يقول العذاُب عليه ّد اشت كلما وكان الله، فى ْفُسُه َن عليه وهانت قومه،

         :  . ِئن.      َل ِه والل أما ٌد، أح ٌد أح بلل يا ِه والل إى فيقول نوفل بن ورقُة به فيمّر ٌد أح

.(( ًا   َنان َح ّنه َذ ّتِخ ل ُه، ُتمو ُل قت

فصل

عليهم         الذى اشتد حين الحبشة إلى المسلمين هجرة فى

حتى                     ِتَن، ُف َمن منهم ِتَن ُف و أسلم، َمن على المشركين أذى ّد اشت ولما

   :         : إن  وحتى نعم، فيقول ؟ الله دون ِمن ُهَك إل ُعّزى وال اللُت لحدهم يقولوا

  .  :       : ّو    عد ومّر نعم فيقول الله، دون ِمن ُهَك إل وهذا فيقولوَن بهم، ليُمّر َعَل الُج

فطعنها             وابنها، وزوُجَها ّذُب، ُتع وهى ياسر، بن عمار أم ّية بُسَم جهل أبو الله

. قتلها     حتى َفْرجها فى ٍة َب َبَحْر

منهم                      وأعتقه، منهم، ُه اشترا ّذب، ُيع العبيد من ٍد بأح ّمر إذا ُق ّدي الّص كان

لبنى           وجارية وابنتها، والنهدية ّنيَرة، ِز و ُعبيس، وأم َة، ْيَر َه ُف بن وعاِمُر بلُل،



   : أراك           بنّى يا أبوه له وقال إسلمه، قبل السلم على ّذبها ُيع عمر كان عدى

يمنعونك،             ًا َد ْل ُج ًا قوم أعتقَت فعلَت ما فعلَت إذ أنك فلو ًا، ِضعاف ًبا ِرقا ُق ِت ْع َت

.     : ُد    ِري ُأ ما ُد ِري ُأ إنى بكر أبو له فقال

أرض                               إلى الولى بالِهجرة لهم سبحانه الله ِذَن أ ُء، البل اشتد فلما

بنُت             ّيُة ُرق زوجتُه ومعه عفان، بن عثماُن إليها هاجر َمن ّوَل أ وكان الحبشة،

عَشَر             اثنى الولى الهجرة هذه أهُل وكان وسلم، عليه الله صلى الله رسول

        : سهيل،   بنت سهلة وامرأتُه حذيفة، وأبو وامرأته، عثماُن، نسوة وأربع رجلً،

ومصعب             ّعوام، ال بن والزبير أمية، أبى بنت هند سلمة أم ُتُه وامرأ سلمة، وأبو

ربيعة،            بن وعامر مظعون، بن وعثماُن عوف، بن الرحمن ُد وعب عمير، بن

عمرو،،             بن وحاطب ُرْهم، أبى بن َة ْبَر َس وأبو َحثمة، أبى بنت ليلى ُتُه وامرأ

     . الله       ّفق فو ًا، سر متسللين وخرجوا مسعود بن الله وعبد وهب، بن وسهيل

أرِض           إلى فيهما ُلوهم فحم للتجار، سفينتين الساحل إلى وصولهم ساعة لهم

وخرجت           المبعث، من الخامسة السنة فى رجب فى مخرُجهم وكان الحبشة،

أن             بلغهم ثم ًا، أحد منهم ُكوا ِر ُيد فلم البحَر، جاؤوا حتى آثارهم فى قريٌش

مكة              دون كانوا فلما فرجعوا، وسلم، عليه الله صلى النبى عن ّفوا ك قد ًا قريش

الله              صلى الله لرسول ًة عداو ُنوا كا ما ّد أش ًا قريش أن بلغهم نهار، من بساعة

ّلم             فس مسعود، ابن دخل المرة تلك وفى بجوار، دخل َمْن فدخَل وسلم، عليه

ذلك              َظَم فتعا عليه، ّد َيُر فلم ِة، الّصل فى وهو وسلم عليه الله صلى النبى على

  )) : ْد           َق اللَه إّن وسلم عليه الله صلى النبّى له قال حتى مسعود، ابن على

      (( سعد        ابُن وزعم الصواُب، هو هذا ِة الّصل فى ّلُموا َك َت لَ أن ِه ِر َأْم ِمْن َدَث َأْح

المرة              فى ِدَم َق حتى ِة الحبش إلى رجع وأنه يدُخْل، لم مسعود ابن أن وجماعُة

وأجهز              ًا، بدر شهد مسعود ابن بأن َذا ه ّد وُر ِدَم، َق َمْن َع م ِة المدين إلى الثانية

أبى             بن جعفر مع المدينة ِدُموا َق إنما ِهْجرة ال ِه هذ وأصحاُب جهل، أبى على

. خمس        أو سنين بأربع بدر بعد ِبِه وأصَحا طالب

:            :   : أرقم          ابن ِد زي قوَل ُيوافق سعد ابُن ذكره الذى َذا َه بل قيل فإن قالوا

ّتى             َح الصلة فى جنبه إلى وهو صاحبه، الّرُجُل ّلم ُيك الّصلة، فى ّلم نتك ّنا ك



 : ] { البقرة: {   ِتيَن ِن َقا ِه لل ْا ُقوُمو َو َلْت َعِن]    238َنَز َنا ِهي ُن َو ُكوِت، بالّس َنا ُأِمْر ف ،

مسعود))           فابن وحينئذ مدنية، والّسورة النصار، من أرقم بن ُد وزي ، ِم َكلَ ال

ِم              بتحري وأعلمه ّلم، س حتى عليه ّد َيُر فلم الصلة، فى وهو قدَم لما عليه ّلم س

. أرقم      ابن وحديث حديثه فاتفق الكلم،

           : ِدُموا          َق إنما الثانية الِهجرة وأهُل ًا، بدر مسعود ابن شهود هذا ِطُل ُيب قيل

لكان              بدر، قبل ِدَم َق ممن مسعود ابُن كان ولو وأصحابه، جعفر مع خيبر عاَم

الولى            ِة ْدَم َق ال فى إل الحبشة مهاجرى قدوَم أحد يذكر ولم ِذكر، ِلقدومه

هاتين             غير فى مسعود ابن قدم فمتى جعفر، مع خيبر عاَم والثانية بمكة،

 : وبلغ             قال إسحاق، ابن قال ذلك فى قلنا الذى وبنحو ؟ من ومع المرتين

إسلُم            الحبشة إلى خرجوا الذين وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاَب

إسلَم               أن بلغهم مكة، من َنْوا َد إذا حتى ذلك، من بلغهم لما ُلوا فأقب مكة، أهل

  . ممن            فكان ًا مستخفي أو بجوار، إل ٌد أح ِمنهم يدخل فلم باطلً، كان مكة أهِل

منهم             فذكر ًا ُأُحد و ًا بدر فشهد المدينة، إلى هاجر حتى بها فأقام منهم، قدم

. مسعود    بن الله عبد

   :         : عنه           ُأجيب قد قيل ؟ أرقم بن زيد بحديِث تصنعون فما قيل فإن

            : ثم  بالمدينة، فيه ِذَن ُأ ثم بمكة، ثبت قد عنه النهُى يكون أن أحدهما بجوابين،

           :  . وجماعٌة  هو وكان الصحابة، صغار ِمن كان أرقم بْن َد زي أن والثانى عنه ِهَى ُن

وزيد            ْوا، َه َت ان بلغهم فلما النهُى، يبلغهم ولم عادتهم، على الصلة فى ّلمون يتك

حين             إلى الصلة فى ّلمون يتك كانوا بأنهم ّلهم ُك المسلمين جماعة عن ُيخبر لم

. منه           ًا وهم لكان بذلك أخبر أنه ّدَر ُق ولو الية، هذه نزول

ِرهم،                      وغي الحبشة مهاجرى من ِدَم َق َمن على قريش ِمن ُء البل اشتد ثم

صلى            الله رسوُل لهم ِذَن َأ ف ًا، شديد ًى أذ منهم ُقوا َل و ِئُرهم، عشا بهم وسطت

خروجهم            وكان ثانية، مّرة الحبشة أرِض إلى الخروج فى وسلم عليه الله

بالذى،           ونالوهم ًا، شديد ًا تعنيف قريش من ُقوا َل و وأصعَب، عليهم ّق أش الثانى

َمن             ُة ّد ِع وكان لهم، جواره حسن ِمن النجاشى عن بلغهم ما عليهم ُعب وَص



فإنه              ياسر، بن عّماُر فيهم كان إن رجلً، وثمانين ثلثًة المرة هذه فى خرج

. امرأة          عشرة َع ِتس النساء وِمن إسحاق، ابن قاله فيه، ُيشك

           : ممن          وجماعٌة عفان بن عثماُن الثانية الهجرة هذه فى ُذكَر قد قلُت

بدر،               قبل أخرى قدمٌة لهم يكوَن أن وإما ًا، وهم هذا يكوَن أن فإما ًا، بدر شهد

        : عاَم    وقدمة بدر، قبل وقدمة الِهجرة، قبل َقدمة قدمات ثلُث لهم فيكون

       : صلى      الله رسوِل َهاَجَر ُم ُعوا َسِم لما إنهم وغيُره سعد ابُن قال ولذلك خيبر،

ثماُن             النساء ومن رجلً، وثلثون ثلثٌة منهم رجع المدينة، إلى وسلم عليه الله

أربعٌة            منهم ًا بدر َد ِه وَش سبعة، بمكة ِبَس وُح بمكة، رجلن منهم فمات نسوة،

. رجلً  وعشرون

الله                      صلى الله رسول ِهجرة من سبٍع سنة الول ربيع شهُر كان فلما

إلى             ًا كتاب وسلم عليه الله صلى الله رسوُل كتَب المدينة، إلى وسلم عليه

فلما            ِرى، الّضْم ّية ُأم بن عمرو مع به وبعث ِم، السل إلى يدعوه ّنجاشّى ال

.((     )) : ّنُه     َي ِت ل َيه ِت آ َأْن َدْرُت َق ِئْن َل وقال أسلَم، الكتاُب، عليه ُقِرىء

إلى                      هاَجَر فيمن وكانت ُسفيان، أبى بنَت حبيبة أّم ّوَجه ُيَز أن إليه وكتب

ّوَجُه            فز وماَت، َناك ُه َفتنّصر جحش، بِن الله ِد ُعبي زوجها مع ِة َبَش الح أرِض

بُن            خالد تزويَجها َولى الذى وكان ٍر، ِدينا ِئة َعما َأرب عنه وأصدقها إياها، النجاشّى

. العاص   بن سعيد

َده                       ِعن بقى َمْن ِه إلي َعَث ْب َي أن وسلم عليه الله صلى الله رسول إليه وكتب

ّية           ُأم بن عمرو مع سفينتين فى وحملهم ففعل، َلهم، ويحِم أصحابه، من

قد            ُدوه فوج َبر، ْي بَخ وسلم عليه الله صلى الله َرُسوِل على ِدُموا َق َف ِرى، الّضْم

فى            ُلوهم ُيدِخ أن ِلميَن الُمْس وسلم عليه الله صلى اللِه َرُسوُل ّلم فك َها، َتَح َف

. ُلوا  َع َف َف َهاِمهم، ِس

أرقم،                     بن ِد وزي مسعود ابِن حديِث بيَن الذى الشكال فيزول هذا وعلى

المدينة،             إلى بدٍر قبل ِهجرة ال بعد الوسطى المرة فى ِدَم َق مسعود ابُن ويكون

قال             كما الكلم، بتحريم ًا حديث ُد العه وكان عليه، ّد ير فلم حينئذ، عليه ّلَم وس

الذى             بالنسخ أنسُب وهذا بمكة، ل بالمدينِة، ِم الكل تحريُم ويكون أرقم، بن ُد زي



ركعتين،            كانت أن بعد ًا أربع كجعلها الهجرة، بعد والتغيير الصلة فى وقع

. لها   الجتماع ووجوب

 :             : ما           قال قد إسحاق بن محمد أن لول وأثبته جمع ِمن أحسنه ما قيل فإن

إلى              هاجر حتى الحبشة ِمن رجوعه بعد بمكة أقام مسعود ابن أن عنه ُتم حكي

. ذكر       ما يدفع وهذا ًا، بدر وشهد المدينة،

              : فى          سعد بن محمد قال فقد هذا، قال قد إسحاق بن محمد كان إن قيل

           :(( أرض(( إلى رجع ثم مقدمه، بعد ًا يسير مكث مسعود ابَن إن طبقاته

وما              َيحميه، َمن بمكة له يكن لم مسعود ابن لن الظهر، هو وهذا الحبشة،

لم              إسحاق وابُن إسحاق، ابن على خفى أمر زيادة تضّمن قد سعد ابُن حكاه

بن               الله عبد بن المطلب إلى حكاه ما أسند سعد بن ومحمد ّدثه، ح َمن يذكر

ولله          الشكال، عنها وزاَل ًا، بعض بعضها ّدق وص الحاديُث، فاتفقت حنطب،

. والمنة  الحمد

الشعرى                     موسى أبا الحبشة إلى الهجرة هذه فى إسحاق ابُن ذكر وقد

عمر              بن محمد منهم َير، الّسـ أهل ذلك عليه َكَر ْن َأ وقد قيس، بن الله عبد

            : ؟   دونه َمن على أو إسحاق ابن على ذلك يخفى كيف وقالوا وغيُره، الواقدى

            : فضلًعنه،          إسحاق بن محمد دون َمْن على يخفى مما ذلك وليس قلُت

عند              إلى الحبشة أرض إلى اليمن من هاجر موسى أبا أن الوهُم نشأ وإنما

عليه              الله صلى الله رسول إلى معهم ِدَم َق ثم بهم، سمع لما وأصحابه جعفر

     (( لبى       (( إسحاق ابن ذلك فعد الصحيح فى به ًا مصّرح جاء كما بخيبر، وسلم

     : مكة    من هاجر إنه يقل ولم ِهجرة، موسى

. عليه     لينكر الحبشة أرض إلي

فصل 

ِلَمْت                  َع فلما ِنين، آِم النجاشى أصحمة مملكة إلى المهاجرون فانحاز

العاص،             بن وعمرو ربيعة، أبى بن الله َد عب أثرهم فى بعثت بذلك، قريٌش

عليهم،           ذلك فأبى عليهم، ّدهم لير النجاشى إلى بلدهم ِمن ُتَحٍف و َيا بهدا

  : هؤلء           أن إليه َوَشْوا َف طلبوا، ما إلى يجبهم فلم بطارقته، بعظماء إليه وَشَفُعوا



     : المهاجرين      فاستدعى الله، عبد إنه يقولون ًا، قولًعظيم عيسى فى يقولون

قال            عليه، الدخوَل أرادوا فلما طالب، أبى بن جعفر ّدُمهم َق وُم مجلسه، إلى

     : فأعاده:       استئذانه، ُيعيد له قل ِذِن لل فقال الله، ِحْزُب عليك ِذُن يستأ جعفر

          : من     ًا صدر جعفر عليه فتل ؟ عيسى فى تقولون ما قال عليه دخلوا فلما عليه،

    :       (( َلى (( َع عيسى زاد ما فقال الرض من ًا ُعود النجاشى فأخذ كهيعص سورة

 :    : اذهبوا        قال نخرتم، وإن فقال عنده، بطارقتُه فتناخرت العود، َذا ه ول هذا

     : قال       ثم لسانهم، فى المنون والسيوم ُغّرم ّبكم س من بأرضى، َسيوم فأنتم

      : أسلمتهم:        ما ذهب جبلًمن يقول ذهب من ًا ْبَر َد أعطيتمونى لو للرسولين

. مقبوحين        ورجعا هداياهما، عليهما ّدت َفُر أَمر ثم إليكما،

فصل 

قريٌش                    رأت فلما السلم، وفشا كثيرون، وجماعة عّمه حمزة أسلم ثم

أن             على أجمعوا تتزايد، والمور يعلو، وسلم عليه الله صلى الله رسوِل أمَر

ُيبايعوهم،             ل أن مناف، عبد وبنى المطلب، عبد وبنى هاشم، بنى على يتعاقدوا

الله           رسوَل إليهم ّلموا ُيس حتى ُهم، ِلُسو ُيجا ول ّلموهم، ُيك ول ِكحوهم، ُينا ول

: يقال            ِة، الكعب سقِف فى ّلقوها وع صحيفة، بذلك وكتبوا وسلم، عليه الله صلى

   : الحارث،         بن ّنضُر ال ويقال هاشم، بن عامر بن عكرمة بن منصور كتبها

عليه:              الله صلى الله رسوُل عليه فدعا هاشم، بن عامر بن بغيض أنه والصحيح

أبا            إل وكافرهم، ُنهم مؤم المطلب وبنو هاشم بنو فانحاز ُه، ُد َي ّلْت َفَش وسلم

هاشم،             وبنى وسلم عليه الله صلى الله رسول على ًا قريش ظاهر فإنه لهب،

فى            معه وَمْن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ِبَس وُح المطلب، وبنى

َقِت            ّل ُع و ِبعثة، ال ِمَن سبع سنَة المحّرم، ِهلل َلَة ْي َل طالب أبى ْعب ِش الّشعب

ًا،          جد عليهم ًا ّيق مض ومحصوريَن، محبوسيَن ُقوا وب الكعبة، جوف فى الصحيفُة

َع           وُسِم ُد، ْه الَج بلغهم حتى سنين، ثلِث َو نح ُة، والماد ُة الِمير عنهم ًا مقطوع

قصيدته           طالب أبو َعِمَل وهناك الّشعب، وراء ِمن ُبكاء بال ِنهم ِصبيا أصواُت

: أولها   المشهورة اللميَة

آِجِل                                     ْيَر َغ َعاجلً َشـّر َبـَة ُقو ُع َفلً ْو َن َو َشْمٍس َد ْب َع ّنا َع الله َجَزى



َمْن                      ِة الصحيف نقِض فى فسعى وكاره، راٍض بين ذلك فى قريش وكانت

بن              حبيب بن الحارث بن عمرو بن هشاَم بذلك القائُم وكان لها، ًا ِره كا كان

قريش،             من وجماعة عدى بن الُمطِعم إلى ذلك فى مشى مالك، بن نصر

عليها             أرسل وأنه صحيفتهم، أمر على َله رسو اللُه َع أطل ثم ذلك، إلى فأجابوه

وَجّل،              َعّز الله ذكر إل ٍم، ُظل و ٍة وقطيع ِر ْو َج من فيها ما جميع فأكلت الَرَضَة

وكذا،              كذا قال قد أخيه ابَن أن فأخبرهم قريش إلى فخرج عّمه، بذلك فأخبر

ُظلِمنا،             و قطيعتنا عن ُتم رجع ًا، صادق كان وإن وبينه، بينكم ّلينا خ ًا كاذب كاَن فإن

الله:             رسوُل به أخبر كما المَر رأوا فلما الّصِحيفَة، ُلوا فأنز أنصفت، قد قالوا

الله             صلى الله رسوُل وخرج ُكفرهم، إلى ًا ُكفر ازدادوا وسلم، عليه الله صلى

    :     . من      أعوام عشرة بعد البر عبد ابن قال الّشعب ِمَن َعُه َم وَمْن وسلم عليه

أيام،             بثلثة بعده خديجُة وماتت أشهر، بستة ذلك بعد طالب أبو ومات المبعث،

. ذلك:   غير وقيل

فصل           

(... يتبع(

@

وبينهما                   خديجة، وموت طالب أبى موُت وافق الصحيفُة، ِقَضِت ُن فلما

قومه،             سفهاء من وسلم عليه الله صلى الله رسوِل على ُء البل فاشتد يسير،

إلى            وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فخرج بالذى، ُفوه فكاش عليه، وتجرؤوا

الله            إلى ودعاهم منهم، ويمنعوه قومه، على َينصروه و ُيؤووه أن َء رجا الطائِف

منه                ُلوا ونا الذى، ّد أش ذلك مع َذوه وآ ًا، ناِصر ير ولم ُيؤوى، َمن َيَر فلم وجّل عّز

ل               أيام عشرة بينهم فأقام موله، حارثة بن زيد معه وكان قوُمه، ينله لم ما

     : به        ْوا وأغَر بلدنا، ِمن اُخرج فقالوا ّلمه، وك جاءه إل أشرافهم من ًا أحد يدع

َدماه،          َق َيْت دِم حتى ِة بالِحَجاَر يرُمونه وجعلوا ْين، َط سَما له فوقفوا ُسفهاءهم،

من             ًا راجع فانصرَف رأسه، فى ِشجاج أصابه حتى بنفسه َيقيِه حارثة بن ُد وزي

ُدعاء           ِر المشهو بالدعاء دعا ذلك مرجعه وفى ًا، محزون مكة إلى الطائِف

َيا: ((           ّناس، ال َلى َع َوانى َه و ِتى، َل ِحي ّلَة ِق َو ِتى، ّو ُق ْعَف َض ُكو َأْش ْيَك َل ِإ ُهّم ّل ال ِئِف ّطا ال



ٍد            ِعي َب َلى ِإ ِنى، َل ِك َت َمْن َلى إ ّبى، َر ْنَت َأ و ِفيَن، َع َتْض الُمْس َرّب ْنَت َأ الّراِحِميَن، َأْرَحَم

ْيَر                َغ ِلى، َبا ُأ َفلَ َلّى َع َغَضٌب ِبَك ُكْن َي َلْم إْن ِرى، َأْم َتُه ْك ّل َم ّو َعد إلى ْو أ ؟ ِنى ّهُم َتَج َي

ُلَح             َوَص ُلَماُت، ّظ ال َلُه َقْت َأْشَر ِذى ّل ا ِهَك َوْج ِر ُنو ِب ُذ ُعو َأ لى، ُع ْوَس َأ ِهى َتَك ِفي َعا َأّن

لك              ُطك، َسَخ بى ِزَل ْن َي َأْن ْو أ ُبَك، َغَض َلّى َع َيِحّل َأْن ِة، َوالِخَر ّدنيا ال َأْمُر ِه ْي َل َع

.(( ِبَك         ِإل َة ّو ُق َولَ ْوَل َح َولَ َتْرَضى، ّتى َح ُعتبى ال

َق                   ِب ْط ُي أن ُه يستأِمُر َباِل، الِج َلَك َم إليه وتعالى تبارك ّبه ر فأرسل

 )) : َبْل          لَ، َقاَل ف بينهما، ِهَى اللذاِن جبلها ُهَما و ّكَة، َم ْهل أ َلى َع ْيِن َب َلْخَش ا

.(( ًا             ْيئ َش ِه ِب ِرُك ُيْش لَ ُه ُد ُب ْع َي َمْن ِبهْم َأْصلَ ِمْن ِرُج ُيخ اللَه َعـّل َل ِبهْم ْأنى َت َأْس

ِمَن                      َفٌر َن ِه إلي ِرَف َفُص الليل، ِمن ّلى ُيَص قام َعُه، َمْرِج بنخلة نزل فلما

وسلم            عليه الله صلى الله رسوُل بهم ُعْر َيْش ولم قراءته، ُعوا فاستَم الجن،

        } : َلّما   َف ُقْرآَن ال ُعوَن َتِم َيْس الِجّن ّمَن ًا َفر َن ْيَك َل ِإ َنا ْف َصَر ْذ َوإ ِه ْي َل َع َنَزَل حتى

ّنا         *     ِإ َنا ْوَم َق َيا ْا ُلو َقا ِريَن ِذ ْن ّم ِهم ْوِم َق َلى ِإ ْا ْو ّل َو ُقِضَى َلّما َف ْا ُتو ْنِص َأ ْا ُلو َقا ُه َحَضُرو

َلى              ِإ و ّق ْلَح ا َلى ِإ ِدى ْه َي ِه ْي َد َي ْيَن َب ّلَما ًا ّدق ُمَص ُموَسى ِد ْع َب ِمن ِزَل ُأن ًا َتاب ِك َنا ْع َسِم

ُكْم  *            ِب ُنو ُذ ّمن ُكم َل ِفْر ْغ َي ِه ِب ُنوا َوآِم ِه الل َداِعَى ْا ُيبو َأِج َنا ْوَم َق َيا ٍم ِقي َت ّمْس ِريٍق َط

َلْرِض    *          ا ِفى ٍز ْعِج ِبُم ْيَس َل َف ِه الل َداِعَى ُيِجْب ل َوَمن ِم ِلي َأ َذاٍب َع ّمْن ُكم ُيِجْر َو

 : ] { الحقاف         ِبيٍن ّم َضلٍَل ِفى ِئَك َل ْو ُأ ُء، َيا ِل ْو َأ ِه ِن ُدو ِمْن َلُه ْيَس َل ].32-29َو

    : وقد                 عليهم، تدخُل كيف حارثة بُن ُد زي له فقال ًا، أيام بنخلة وأقام

        )) : ًا       َفَرج ترى لما جاِعٌل الله إن ؛ ُد زي يا فقال ًا قريش يعنى ؟ أخرجوك

.(( نبيه       ومظهر َنه ِدي ناصٌر الله وإن ًا، ومخرج

 : ْدُخُل                      َأ عدى بن ُمطعم إلى ُخزاعة ِمن رجلً فأرسل مكة إلى انتهى ثم

    :      : َد    ْن ِع وكونوا الّسلَح، ِبُسوا ال فقال وقومه، بنيه ودعا نعم، فقال ؟ ِرَك َوا ِج فى

وسلم             عليه الله صلى الله رسوُل فدخَل ًا، محمد أجرُت قد فإنى البيت، أركاِن

عدى             بن المطعُم فقام الَحراَم، المسجد إلى انتهى حتى حارثة، بن زيد ومعه

           : ٌد   َأَح ِهْجُه َي َفل ًا، محمد أجرُت قد إنى ؛ قريش معشَر يا فنادى راحلته، على

ّلى            وص َلَمه، َت فاْس الّركِن، إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فانتهى ْنكم، ِم



بالّسلح           به ِدقون مح وولده عدى بن والمطعُم بيته، إلى وانصرف ركعتين،

. بيته   دخل حتى

فصل           

ِمن                     الصحيح، على ِه ِد ِبَجَس وسلم عليه الله صلى الله برسول ِرَى ُأس ثم

عليهما           جبريل ُصحبة ُبراِق، ال على ًا راكب المقدس، بيِت إلى ِم الحرا المسجد

باِب           ِة َق ْل بَح َق ُبرا ال وربط ًا، ِإمام بالنبياء ّلى وَص ُهناَك، فنزل والّسلم، ُة الصل

المسجد. 

 .            : البتة           ْنُه َع َذلَك َيِصّح ولم فيه، ّلى وص ٍم، لح ببيِت نزل إنه قيل وقد

َلُه                       فاستفتح ّدنيا، ال ِء الّسَما ِإلى المقدِس ْيِت َب ِمْن الليلَة ِتلَك ِه ِب ِرَج ُع ثّم

الّسلََم،             ِه ْي َل َع ّد َفَر ِه، ْي َل َع ّلَم َفَس ِر، َبَش ال َبا َأ َدَم آ ِلَك َنا ُه َأى َفَر َلُه، ِتَح ُف َف ْبريُل، ِج

ِء            َيا ِق َلْش ا َواَح َأْر َو ِه، ِن َيِمي َعْن ِء َدا َع الّس َواَح أْر الله ُه َأَرا َو ِته، ّو ُنب ِب َقّر َأ َو ِه، ِب ورّحَب

بن              َيى َيْح َها ِفي َفَرأى َلُه، َتَح ْف َت َفاْس ِة، َي ِن ّثا ال ِء الّسَما َلى ِإ ِه ِب ِرَج ُع ُثّم ِه، ِر َيَسا َعْن

َقّرا            َأ َو ِبه، َبا َوَرّح عليه، ّدا َفر ِهَما، ْي َل َع ّلَم َوَس ُهَما َي ِق َل َف َيَم، َمْر ْبَن َوِعيَسى ّيا ِر َك َز

ّد             فر عليه، ّلَم فس يوسف، فيها َفرأى َثة، ِل ّثا ال ِء الّسَما َلى ِإ ِه ب ُعرج ُثّم ِه، ِت ّو ُب ُن ِب

َها             ِفي َأى َفَر ِة، َع ِب الّرا ِء الّسَما َلى ِإ ِه ِب ِرَج ُع ُثّم ِته، بنبو وأقّر به، ورّحَب عليه،

الّسَماِء            َلى ِإ ِه ِب ِرَج ُع ُثّم ِه، ِت ّو ِبنب َقّر َأ َو ِه، ِب َوَرّحَب ِه، ْي َل َع ّلَم َفَس ْدريَس، ِإ

ِه،            ِت ّو ُب ُن ِب َقّر َأ َو ِه، ِب َوَرّحَب ِه ْي َل َع ّلَم َفَس ِعْمَران، ْبَن َهارون َها ِفي َأى َفَر ِة، الَخاِمَس

ِه             َلي َع ّلَم َفَس ِعْمَران، ْبن ُموَسى َها ِفي ِقَى َل َف ِة، ِدَس الّسا ِء الّسَما َلى ِإ ِه ِب ِرُج ُع ُثّم

: َقاَل              َف ؟ ِكيَك ْب ُي َما َلُه َفِقيَل ُموَسى، َكى َب ُه، َوَز َجا َلّما َف ِه، ِت ّو ُب ُن ِب َقّر َأ َو ِه، ِب َوَرّحَب

ِمْن              َها ُل ْدُخ َي ِمّما َثُر ْك َأ ِه ِت ُأّم ِمْن ّنَة الج ْدُخُل َي ِدى، ْع َب ِمْن ِعَث ُب ًا ُغلََم َلّن ِكى، ْب َأ

َوَرّحَب             ِه ْي َل َع ّلَم َفَس ِهيَم، ْبَرا ِإ َها ِفي ِقَى َل َف ِة، َع ِب الّسا ِء الّسَما َلى ِإ ِه ِب ِرَج ُع ُثّم ِتى، ُأّم

ُثّم              ْعُموُر، الَم ْيُت َب ال َلُه َع ِف ُر ُثّم َهى، َت ْن الُم ِة ْدَر ِس َلى ِإ ِفع ُر ُثّم ِه، ِت ّو ُب ُن ِب َقّر َأ َو ِه، ِب

 . ْوَحى              َأ َف َنى ْد َأ ْو أ ْيِن ْوَس َق َقاَب َكاَن ّتى َح ْنُه ِم َنا َد َف ُله، َجل َجّل ِر ّبا الج َلى ِإ ِه ِب ِرَج ُع

     . ُموَسى،        َلى َع َمّر ّتى َح َع َفَرِج ًة َصلَ َخْمِسيَن ِه ْي َل َع َفَرَض َو ْوَحى، أ َما ِه ِد ْب َع ِإلى

      :    :     : ْع  اْرج ِلَك، َذ ُق ِطي ُت لَ َتَك ُأّم ِإّن َقاَل ًة، َصلَ ِبَخْمِسيَن َقاَل ؟ ُأِمْرَت ِبَم َلُه َقاَل َف

فى           ُه َتِشيُر َيْس ّنُه َأ َك ِريَل ْب ِج َلى ِإ َفَت َت ْل فا ِتَك، ُلّم ِفيَف ّتْخ ال ْلُه ْأ َفاْس ّبَك، َر ِإلَى



َلى،               َعا َت َو َباَرَك َت ّباَر الَج ِه ِب َتى َأ ّتى َح ِريُل ْب ِج ِه ِب َعلَ َف ْئَت، ِش ِإْن َعْم َن َأْن َأَشاَر َف ِلَك، ذ

ُثّم               ًا، َعْشَر ْنُه َع َع َوَض َف الطرق بعض فى البخارى لفُظ هذا ِه ِن َكا َم فى َو ُه و

      : َلْم      َف ّتْخِفيَف، ال ْلُه َأ َفاْس ّبَك، َر َلى ِإ ْع اْرج َقاَل َف ُه َبَر َأْخ َف ِبُموَسى، َمّر ّتى َح ِزَل ْن ُأ

ُموَسى             ُه َأَمَر َف ًا، َخْمَس َها َل َع َج ّتى َح َوَجّل َعّز الله ْيَن َب َو ُموَسى، ْيَن َب ُد ّد َتَر َي َيَزْل

     )) : َأْرَضى    ِكْن َول ّبى، َر ِمْن ْيُت َتْحي اْس ِد َق َقاَل َف ِفيِف، ّتْخ ال َؤاِل َوُس بالّرُجوِع

.       : ِدى))     َبا ِع َعْن ْفُت ّف َوَخ ِتى، ِريَض َف ْيُت َأْمض ْد َق ٍد َنا ُم َدى َنا َد ُع َب َلّما َف ، ّلُم ُأس َو

           : ابن                      عن فصّح ؟ ل أم الليلَة، تلك ّبُه ر رأى هل الصحابُة واختلف

.((  )) : ِه        ِد َؤا ُف ِب ُه َرآ قال أنه عنه وصّح ّبُه، ر رأى أنه ّباس َع

 } :   : ُه                 َرآ ْد َق َل َو َله ْو َق ِإّن َقالَ و ِلَك، ذ َكاُر ْن ِإ ٍد ُعو ًَمْس ْبن وا ِئَشَة َعا َعْن وصّح

 : ] { النجم  *    َهى َت ْن الُم ِة ْدَر ِس َد ْن ِع ُأْخَرى َلًة .14-13َنْز ْبريُل]    ِج َو ُه ّنَما ِإ

:  ((   )) :      : أى               ُه أَرا ّنى َأ ُنوُر فقاَل ؟ ّبَك َر ْيَت َرأ َهْل َلُه َأ َس ّنه َأ َذّر أبى َعْن َوَصّح

.((  )) : ًا          ُنوَر ْيُت َأ َر آخر لفظ فى قال كما النور، رؤيته وبين بينى حال

. يره                     لم أنه على الّصَحابة َق اتفا ّدارمى ال سعيد بن عثماُن حكى وقد

:     : عباس                 ابن قوُل وليس روَحه الله ّدس ق تيمية ابُن السلم شيُخ قال

)) :      ((  )) :     (( رأيُت((  قال أنه عنه صّح وقد ُفؤاده ب ُه رآ ُله قو ول لهذا، ًا ِقض منا رآه إنه

لما   )            المدينة فى كان ولكن السراء، فى هذا يكن لم ولكن َلى َعا َت و َباَرَك َت ّبى ر

ْلَك             ِت وتعالى تبارك ّبه َر ِة رؤي عن أخبرهم ثم الصبح، صلة فى عنهم ِبَس ُت اح

)) : نعم            وقال تعالى، الله رحمه أحمد الماُم بنى هذا وعلى منامه، فى َلَة ْي ّل ال

:        (( تعالى        الله رحمه أحمد ُقْل َي لم ولكن ، ّد ُب ول حق، النبياء رؤيا فإّن ًا، حق رآه

قال              ولكن عليه، ِهَم َو فقد ذلك، عنه حكى وَمن يقظًة، ِه رأِس َنْى ْي َع ِب ُه رآ ّنه إ

     ((  )) :   (( عنه: (( َيت ِك وُح ِروايتان، عنه َيْت ِك َفُح ، بفؤاده رآه قال ومّرة ، رآه مّرة

       : أحمد     نصوُص وهذه رأسه، بعينى رآه أنه أصحابه بعض تّصرِف ِمن الثالثة

. ذلك    فيها ليس موجودة،

    ((    )) : إلى             ُده استنا كان فإن ، مرتين ِدِه ُفؤا ب ُه رآ ّنه إ عباس ابِن قوُل وأّما

 : ] {     } : النجم  َأى َر َما ُد َؤا ُف ال َذَب َك َما تعالى : {  11قوله َلًة]   َنْز ُه َرآ ْد َق َل َو قال ثم ،

 : النجم} [ وسلم]           13ُأْخَرى عليه الله صلى عنه صّح فقد ُده، مستن أنه والظاهر



ابن             وقول ْيَها، َل َع َق ِل ُخ التى ُصورته فى ْيِن َت مّر ُه رآ جبريُل، المرئى هذا أن

.     : أعلم        والله بفؤاده، رآه قوله فى أحمد المام ُد َن َت ُمْس هو هذا عباس

 : ] {   } : النجم               ّلى َد َت َف َنا َد ُثّم النجم سورة فى تعالى ُلُه قو غير]  8وأما فهو

   (( جبريل        ((  ّنو د هو النجم سورة فى الذى فإّن السراء، قصة فى ّتدلى وال ّدنو ال

} : ّلَمُه           َع قال فإنه عليه، ُدّل َي ُق والسيا مسعود، وابُن عائشُة قالت كما ّليه، وتد

 : ] { النجم  َوى ُق ْل ا ُد ِدي *5َش َلى]   {   *    ْع َل ا ُفِق ُل ِبا َو ُه َو َوى َت َفاْس ٍة ِمّر ُذو جبريل وهو

 : ] { النجم   ّلى َد َت َف َنا َد الشديد]       8-6ُثّم ّلم المع هذا إلى راجعة ّلها ُك فالضمائر ،

        : الذى     وهو العلى، بالفق استوى الذى وهو القوة، أى الِمّرة، ُذو وهو القوى،

فأما              أدنى، أو قوسين ْدَر َق وسلم عليه الله صلى محمد من فكان ّلى، فتد دنى

تبارك             الرّب ّو دن أنه فى صريٌح فذلك السراء، حديث فى الذى ّدلى والت ّو ُن ّد ال

        (( ِعند    ((  ُأخرى نزلًة رآه أنه فيها بل ِلذلك، النجم سورة فى َعّرض َت ول ّليه وتد

ُصورته             على وسلم عليه الله صلى محمد ُه رآ جبريُل، هو وهذا المنتهى، ِسدرِة

. أعلم:          والله المنتهى، سدرة عند ومرة الرض، فى مرة مرتين

فصل          

أراه                      بما أخبرهم قوِمه، فى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل أصبَح فلما

عليه،            ُتهم وضراو ُهم وأذا له، ُبهم تكذي ّد َت ْاْش ف الكبرى، ِه آيات من وَجّل َعّز اللُه

َق            ِف َط َف َنُه، َي َعا ّتى َح له الله ُه فجلّ ِدِس، ْق الَم ْيَت َب ُهْم َل َيِصَف أن وسألوه

. ًئا         ْي َش ِه ْي َل َع ّدوا َيُر َأن ُعوَن ِطي َت َيْس َولَ ِه، ِت آيا َعْن ُبرهم ُيِخ

َها،                   ُقدوِم وقِت عن ُهم َبَر وأخ ِه، ورجوِع ُه َمْسَرا فى ِعيرهم َعْن ُهم َبَر وأخ

إل             ذلك ُهم ْد ِيَز فلم قال، كما المُر وكان ُدُمها، ْق َي الذى البعير عن َبَرُهم وأخ

. ًا     ُكفور إل الظالمون وأبى ًا، نفور

فصل 

  )) : السراء                  كان إنما قال أنهما ومعاوية عائشة عن إسحاق ابن نقل وقد

        (( ينبغى    ولكن ذلك، نحو َبصرى ال الحسن عن ِقَل ُن و ، َده جس ْفِقد َي ولم بروحه،

  :       : بروحه      كان ُيقال أن وبين ًا، منام ُء السرا كان ُيقال أن بين ُق الفر ُيعلم أن

   : وإنما         ًا، منام كان ُقول ي لم ومعاوية وعائشة عظيم، فرٌق وبينهما جسده، دوَن



       (( النائم: ((     يراه ما فإن المرين، بين َفْرٌق َو ، ُه َد َجَس ْد ِق ْف َي ولم ِه ِبُروِح َى ِر ُأْس قال

ِرَج            ُع قد ّنه كأ فيرى المحسوسة، الّصور فى للمعلوم أمثالًمضروبة يكون قد

ولم              َعد تص لم وروُحه الرض، وأقطار مكة إلى به ِهَب ُذ أو السماء، إلى به

   : الله         برسوِل ِرَج ُع قالوا ِذيَن ّل وا َثال، الِم له َضَرَب الرؤيا َلُك َم وإنما تذهب،

    :   : وطائفة     وبدنه، بروحه ِرَج ُع قالت طائفٌة طائفتان وسلم عليه الله صلى

ًا،:             منام كان الِمعراَج أن ُدوا ِري ُي لم وهؤلء َدنه، ب ْد ِق ْف َي ولم بروحه ِرَج ُع قالت

ما              ِجنس ِمْن وباشرت حقيقًة، َها ِب ِرَج ُع و بها، َى ِر ُأْس َتها ذا الّروَح أن أرادوا وإنما

ُصعودها            فى المفارقة بعد كحالها ذلك فى ُلَها حا وكان المفارقة، بعد ُتباِشُر

ْيَن            َب ِقُف َت َف السابعة، السماء إلى بها ْنتهى ُي حتى ًء سما ًء سما الّسموات إلى

كان              والذى الرض، إلى تنزل ثم ُء، َيَشا بَما فيها فيأمُر وَجّل، َعّز الله يدى

عند             للروح يحُصُل مما أكمُل السراء ليلَة وسلم عليه الله صلى الله ِلرسوِل

المفارقة.

صلى                       الله رسوُل كان لما لكن النائُم، ُه يرا ما َق فو أمٌر هذا أن ومعلوم

يتألم              ل حى وهو ُنُه، بط ّق ُش حتى ِد، ِئ َعوا ال َخْرِق مقام فى وسلم عليه الله

يناُل             ل ُه َوا ِس وَمْن إماتة، غير من حقيقًة المقدسة روحه بذاِت ِرَج ُع بذلك،

إنما           ُء فالنبيا والُمفارقة، الموِت َد ْع َب إل ِء السما إلى َد الّصعو ِه روِح بذاِت

عليه            الله صلى الله رسوِل وروُح البدان، مفارقة بعد هناك أرواُحُهم استقّرت

فى             استقّرت وفاته وبعد َدت، عا ثم الحياة حال فى َناَك ُه إلى َدت ِع َص وسلم

فلها             هذا، ومع والسلم الصلة عليهم النبياء أرواح مع العلى الرفيق

ِه،             ْي َل َع ّلَم َس َمن على السلَم ّد َيُر بحيث به، ّلق وتع ٌق وإشرا َدِن َب ال على إشراف

. السادسة            السماء فى ُه ورآ قبره، فى ّلى ُيَص ًا قائم موسى رأى التعلق وبهذا

ُروِحه              مقاُم ذلك وإنما إليه، ّد ُر ثم قبره، ِمن بموَسى ْعَرْج ُي لم أنه ومعلوم

أجسادها،           إلى الرواح معاد يوم إلى واستقراره بدنه مقاُم وقبُره واستقراُرها،

عليه             الله صلى أنه كما ِدَسِة، الّسا السماء فى ورآه قبره، فى ّلى ُيَص ُه فرآ

ضريحه            فى ُنه َد َب و هناك، ًا مستِقر العلى الرفيق فى مكان أرفع فى وسلم

السلم،              عليه ّد َيُر حتى روحه عليه الله ّد ر ّلم المس عليه ّلم س وإذا مفقود، غيُر



هذا،            إدراك عن طباعه وغلظت ُكُه، إدرا ُثَف َك ومن العلى، المل يفارق ولم

وحياة           الرض، فى وتأثيرَها َها، ِق ّل وتع محلها، ّو ُل ُع فى الّشمِس إلى فلينظْر

شأن،            وللبدان شأٌن، فلها هذا، فوق الروح وشأُن هذا بها، والحيوان النبات

أّن             مع عنها، البعيد الجسم فى ّثر تؤ ُتها وحرار محلها، فى تكون الناُر وهذه

فشأُن            وأتم، ذلك ِمن وأكمُل أقوى والبدِن الروِح ْيَن َب الذى َق ّل والتع الرتباط

. وألطف     ذلك من أعلى الروح

َظلََم                           ْغِشى َت َفاْس الّشْمِس َنا َس ْى َتَر َأْن ّياِك ِإ ِد الّرْمــ ُيــوِن ُع لل ُقــْل َف

َيا   ِل َيا ّل ال

فصل 

     )) : الله               صلى الله رسوِل ُبروِح ِرَج ُع الزهرى عن ُعقبة بن موسى قال

((            ، بسنة المدينة إلى خروجه قبَل الساء وإلى المقدس بيِت إلى وسلم عليه

.  ..       : انتهى     وشهران سنة والهجرة السراء بين كان وغيره البر عبد ابن وقال

      :  :  . هذا    وأرباُب ًا، منام ومرة يقظًة، مرة َمّرتين وقيل واحدة ًة مّر ُء السرا وكان

   : وبين         استيقظُت، ثم وقوله شريك، حديِث بين يجمعوا أن أرادوا ّنُهم كأ القول

        : لقوله     الوحى قبل مرة مرتين، هذا كان بل قال َمْن ومنهم الروايات، سائِر

     ((     )) : ّلت   د كما الوحى، بعد ومرة ، إليه ُيوَحى أن قبل وذلك شريك حديث فى

   :    : الوحى،      قبل مرة مرات ثلُث بل قال َمن ومنهم الحاديث، سائر عليه

ْقِل            ّن ال أرباب ِمْن الظاهرية ضعفاء طريقُة وهذه خبط، هذا وكل بعده، ومّرتين

مرة            ُلوه جع الروايات، بعِض َق سيا ِلُف ُتخا لفظة القصة فى رأوا إذا الذين

عليه          الذى والصواُب الوقائع، ّددوا ع الرواياُت، عليهم اختلفت فكلما أخرى،

. ِبعثة          ال بعد ّكة بم ًة واِحد ًة مر كان السراء أن النقل أئمُة

فى                       أنه ّنوا يظ أن لهم ساغ كيف ًا، مرار أنه زعموا الذين لهؤلء عجبا ويا

حتى             موسى وبين ربه بين ّدد يتر ثم خمسين، الصلة عليه ُتفرض مرة كل

  ((     )) : يعيدها    ثم عبادى عن وخففُت فريضتى، أمضيُت يقول ثم ًا، خمس تصيَر

ّفاُظ            الُح ّلط غ وقد ًا، عشر ًا عشر يحطها ثم خمسين، إلى الثانية المرة فى



 : ّدم            فق قال ثم منه المسند أورد ومسلم السراء حديث ِمن ألفاظ فى ًا شريك

. الله         رحمه فأجاد الحديث، يسرد ولم ونقص، وزاد وأّخر

فصل

لعزاز            ًأ مبد وأوليائه،وجعلها أعدائه بين فيها اللُه فّرق التي الهجرة مبدأ في

 : ورُسوله    عبده ونصر دينه

          : قتادة           بن عمر بن عاصم عن صالح، بن ُد محم ّدثنى ح الواقدى قال

        : ّكَة     ِبَم وسلم عليه الله صلى الله رسول أقام قالوا وغيرهما رومان بن ويزيد

إلى             ّناَس ال فدعا ِبعة، الّرا فى أعلَن ثم ًا، ُمستخفي ُنبوته ّوِل أ ِمن ِنيَن ِس ثلَث

وفى            منازلهم، فى الحاّج ُع ّتب ي عام، ُكّل ْوِسَم الَم ُيوافى ِنيَن، ِس َعْشَر السلم

َغ           ّل َب ُي حتى ُه ُعو َن يم أن إلى يدعوهم الَمَجاز، وذى ّنة، وَمَج ُعكاظ، ب المواسم

عن              ليسأُل إنه حتى ُيجيبه، ول ينُصره ًا أحد ُد َيِج فل الجنُة، ولهم ّبه ر ِرَسالِت

    :    )) : الله     ِإل ِإلَه لَ ُلوا ُقو ّناُس ال َها ّي َأ يا ويقول قبيلًة، قبيلًة َها ِزل ومنا القبائل

فى             ًا ُلوك ُم ُتم ْن ُك ُتم، ْن آَم َذا َفإ َعَجُم، ال َها ِب ُكم َل ِذّل َت و َعَرَب، ال َها ِب ُكوا ِل َوتْم ِلُحوا، ْف ُت

       : على))     ّدوَن فير ّذاب، َك ِبىء َصا ّنُه فإ ُه ُعو ِطي ُت ل يقوُل َءه ورا َهٍب َل وأبو ، ِة ّن الَج

 : ُتك          ُأسر ويقولون ُيؤذونه، و ّد، الّر أقبَح وسلم عليه الله صلى الله رسول

 )) : ْو           َل ُهّم ّل ال ويقول الله، إلى ُعوهم يد َو ُه و ُعوك، ِب ّت َي لم حيُث ِبَك أعلُم ُتَك وعشير

        :  (( ُهم    أتا ِذيَن ّل ا ِئِل القبا ِمن لنا يسّمى ممن وكان قال َذا َك ه ُنوا ُكو َي َلْم ْئَت ِش

   : بن          عامر بنو عليهم نفَسه َعَرَض و ودعاهم، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

َليم،         وُس وحنيفة، وُمّرة، وغّسان، َفَزاَرة، و َحَصفة، بن ومحارب َعَة، ْعَص َص

ُعذرة،           و كعب، بن والحارث وكلب، ِكندة، و البكاء، وبنو ّنضر، ال وبنو ْبس، َع و

. أحد     منهم يستجب فلم والحَضاِرمة،

فصل          

ِمن                    ُعوَن يسم ُنوا كا والخزرَج الوَس أن ِلرسوله الله صنع ِمما وكان

َيْخُرج،             َس الزماِن هذا فى مبعوٌث النبياء من ًا نبي أن ِة المدين ِد يهو ِمن ُحلفائهم

كانِت            كما البيَت يحّجوَن النصاُر وكانت ٍم، وإَر ٍد َعا ْتَل َق معه ُكم ُتل ونق ُعُه ِب ّت َن َف

وسلم             عليه الله صلى الله رسوَل النصاُر رأى فلما اليهود، دوَن تحّجه العرُب



 : َلُموَن           ْع َت لبعض بعُضهم قال أحَواله، ُلوا وتأّم وَجّل، عّز ِه ّل ال إلى الناَس يدعو

   . بُن            ُد ُسوي وكاَن ِه ْي َل ِإ ُكم ّن ُق ِب َيْس َفل ُد، ُهو َي ِه ِب ُكم ُد ّع َو َت ِذى ّل ا هذا َأّن ْوُم َق يا ِه والل

وسلم،             عليه الله صلى الله رسوُل فدعاه ّكَة، َم ِدَم َق قد الوِس من الّصاِمت

من                ِه قوم ِمن ٍة ِفتي فى الحيسر أبو رافع بن أنس ِدَم َق ّتى ح ُيِجْب َلم َو ْد ِع ْب ُي فلم

وسلم            عليه الله صلى الله رسوُل فدعاهم الِحلف، ُبون ُل يط َهِل َلْش ا ِد ْب َع بنى

       : ِمما         ْيٌر َخ ِه والل هذا ؛ قوُم يا ًا َدث َح ًا شاب وكان معاذ بُن إياُس فقال الْسلم، إلى

ْلُف،            الِح لهم ِتّم َي لم ثم فسكَت، وانتهره، الحيسر أبو َبه فضر له، َنا ِئ ج

. ِة   المدين إلى فانصَرُفوا

فصل 

ِم                      ْوِس الَم فى ِة َب َق َع ال َد ْن ِع ِقَى َل وسلم عليه الله صلى الله رسوَل إّن ثم

     : ُزَراَرة،        بُن ُد أسع ُأمامة أبو وهم الخزرج، ِمن ّلهم ُك ِر النصا ِمَن ٍر َف َن ّتَة ِس

وجابُر              عامر، بن ُعقبة و عامر، بن ُقطبُة و مالك، بن ُع ِف ورا الحارث، بن وعوُف

ِم              الْسل إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ُهم َعا َد َف رئاب، بن الله عبد بن

فأسلُموا.

ّتى                    ح فيها السلُم ففشا السلم، إلى ْوُهم َع َد َف ِة، المدين إلى رجعوا ثم

عَشَر               اثنا ِمنهم جاء المقبُل، العاُم كان فلما السلُم، دخلها وقد إل داٌر يبق لم

رفاعة              بن الحارث بن معاذ ومعهم الله، عبد بن جابر خل ُلَول ا الستة َرُجلً،

هاجر             حتى بمكة َذكوان أقاَم وقد القيس، عبد بُن وذكوان ّدم، المتق عوف أخو

        : بن   ُد ويزي الصامت، بن ُعبادة و أنصارى، ُمهاجرى إنه فيقال المدينة، إلى

. عشر           اثنا هم مالك بن ُعويمر و ّتيهان، ال بن الهيثم وأبو ثعلبة،

       )) : ّكَة              ِبَم ِبَث َل وسلم عليه الله صلى النبى إن جابر عن الزبير أبو وقال

: يقول           َكاظ، ُع و ّنة، َوَمَج المواسم، فى منازلهم فى الناَس ُع ّتب َي سنين عشَر

ًا((               َد َأَح ُد َيِج َفلَ ّنُة، الَج َلُه و ّبى، َر ِرَسالَِت َغ ّل َب ُأ ّتى َح ؟ ْنُصُرنى َي َمْن ؟ ْؤوينى ُي َمْن

ِه،              َرِحِم ِذى ِإلى َيَمِن ال ْو َأ ُمَضَر ِمْن َيْرَحُل َل الّرُجَل ِإّن ّتى َح ِه، ِي ِو ْؤ ُي َولَ ُه ْنُصُر َي

       )) : ِهم    ِل ِرَجا ْيَن َب َيْمِشى َو ْنَك، ِت ْف َي لَ ْيٍش ُقر ُغلََم َذْر اْح له ُلوَن ُقو َي َف ْومُه َق ِه ِتي ْأ َي َف

ِمْن             اللُه َنا َث َع َب ّتى َح َلَصابِع، ِبا ِه ْي َل ِإ يشيُروَن ْهم َو وَجّل، َعّز ِه الل إلى ُهْم ُعو ْد َي



ِه،           ِل ْه َأ ِإلى ِلُب َق ْن َي َف ُقْرآَن، ال ُئُه ِر ْق ُي و به ْؤِمُن ُي َف ّنا ِم الّرُجُل ِه ِتي ْأ َي َف ِرَب، ْث َي

ِمَن             ْهٌط َر َها ِفي َو ِإلّ ِر ْنَصا ال ِر دو ِمْن َداٌر َق ْب َي َلْم ّتى َح ِه، ِإْسلَِم ب ِلُموَن ُيْس َف

 : ّتى         ح وقلنا َنا ْع َتَم َواْج َنا َتَمْر ْئ َفا ِه، ْي َل إ اللُه َنا َث َع َب َو الْسلََم، ُهروَن ْظ ُي ِلِميَن، الُمْس

َنا             َل َفَرْح َيَخاُف، َو ّكَة َم َبال ِج فى ُيطّرد وسلم عليه الله صلى اللِه َرُسوُل َتى َم

َيا             ّباُس، َع ال َعّمه َلُه َقاَل َف َبة، َق َع ال َعَة ْي َب َنا َد َع َوا َف ِم، ْوِس الَم فى ِه ْي َل َع َنا ِدْم َق ّتى َح

ِرَب،              ْث َي ْهِل َأ ِب ٍة َف ِر ْع َم ُذو ّنى ِإ َجاؤوَك، ِذيَن ّل ا ْوُم َق ال ِء ُؤل َه َما ْدرى َأ َما َأِخى ابَن

 : ِء           ُؤل َه َقاَل َنا، ِه ُوُجو فى ّباُس َع ال َظَر َن َلّما َف ْيِن، َل َوَرُج َرُجٍل ِمْن ُه َد ْن ِع َنا ْع َتَم َفاْج

:         : َقاَل      ؟ ُعَك ِي َبا ُن َعلَم ؛ الله َرُسول َيا َنا ْل ُق َف َداٌث، َأْح ِء ُؤل َه ُهم، ُف ِر ْع َن لَ ْوٌم َق

   . فى((       ِة َق َف ّن ال َلى َوع َكَسِل وال ّنَشاِط ال فى ِة، َع ّطا َوال الّسمع َعلى ِنى ُعو ِي َبا ُت

ُلوا           ُقو َت َأْن َلى َع َو ِر، َك ْن الُم َعِن ْهى ّن وال ْعُروِف، ِبالَم ِر َلْم ا َلى َع َو ِر، ُيْس َوال ِر ُعْس ال

ِنى             ُعو َن َتْم َو ُكم، ْي َل َع ِدْمُت َق ِإذا ْنُصرونى َت َأْن َلى َوع ٍم، ِئ لَ ْوَمُة َل ُكم ُذ ْأُخ َت ل ِه الل فى

   (( َذ        َأَخ َف ُعُه، ِي َبا ُن َنا ُقْم َف ، ّنُة الَج ُكُم َل َو ُكم َء َنا ْب َأ َو ُكم َواَج َأْز َو ُكْم ُفَس ْن َأ ْنُه ِم ُعوَن َن َتْم ِمّما

      : َلْم        ّنا ِإ ِرَب، ْث َي ْهَل َأ َيا ًا َد ْي َو ُر َقاَل َف ِعيَن، ْب الّس َغُر َأْص َو ُه و َة، ُزَراَر ْبُن ُد َع َأْس ِه ِد َي ِب

ْوَم             َي ال ِإْخَراَجُه وأّن ِه، الل َرُسوُل ّنُه َأ َلُم ْع َن َنْحُن َو إلّ ِطّى الَم َد َبا ْك َأ ِه ْي َل ِإ َنْضرْب

ِبُروَن           َتْص ُتْم ْن َأ ِإّما ف الّسيوُف، ُكم َعّض َت َأْن و ُكم، ِر َيا ِخ ْتُل َق َو ّفًة، َكا َعَرِب ال َقُة َفاَر ُم

َفًة            ِخي ُكم ُفِس ْن َأ ِمْن ُفوَن َتَخا ُتْم ْن َأ ِإّما َو ِه، الل َلى َع ُكم َأْجُر َو ُه، ُذو َفُخ ِلَك، ذ َلى َع

         : َذُر       َن لَ ِه ّل َوال َف َدَك، َي ّنا َع َأِمْط ؛ ُد َع َأْس َيا ُلوا َقا َف ِه، الل َد ْن ِع ُكم َل َذُر ْع َأ َو ُه َف ُه، َذُرو َف

َنا            ِطي ْع ُي وشرط، َنا ْي َل َع َذ َأَخ ف َرُجلً، َرُجلً ِه ْي َل ِإ َنا ُقْم َف ُلها، ِقي َت َنْس ول َعَة، ْي َب ال ِه ِذ َه

.(( ّنَة  الَج ِلَك َذ ِب

وسلم                     عليه الله صلى الله رسوُل معهم وبعَث ِة، المدين إلى انصرفوا ثّم

القرآن،            منهم أسلم َمن ّلمان َع ُي ُعمير ْبن َعَب وُمْص مكتوم، ُأّم بَن ُو عمر

وكان             ُزرارة، بن َد أسع أمامة أبى على فنزل وجّل، عّز الله إلى ويدعوان

َبشٌر             يديهما على فأسلم أربعين بلغوا لما بهم وجّمع َيؤّمهم، عمير بَن ُمصعُب

جميع            يومئذ بإسلمهما وأسلم معاذ، بن ُد وسع ِر، ْي الُحَض بُن ُد ْي ُأَس منهم كثيٌر،

فإنه             وقش، بن ثابت بن عمرو ُأصيرم إل والنساء، الرجاُل الشهل عبد بنى

ِه             لل َيسجد أن قبل ِتل ُق ف وقاتل حينئذ، وأسلم ُأُحد، يوم إلى إسلمه تأّخر



  )) : ُأِجَر         َو َقليلً، َعِمَل فقال وسلم عليه الله صلى النبى عنه ُأخبر ف سجدة،

ًا)). ِثير َك

ووافى                             مكة، إلى ُمصعُب َع َرَج ثم وظهر، بالمدينة، السلُم وكثر

وزعيُم           والمشركين، المسلمين ِمن النصار من كثير خلٌق العاَم ذلك الموِسَم

ّلل             تس الليل ِمن الول الثلَث ِة العقب َلُة ْي َل كانت فلما معرور، بُن ُء َبرا ال ِم القو

ُعوا            فباي وامرأتاِن، َرُجلً وسبعوَن ثلثُة وسلم عليه الله صلى الله َرُسوِل إلى

أن              على مكة، ِر ّفا ُك وِمن قومهم، ِمن ِخفية وسلم عليه الله صلى الله رسوَل

ٍذ            ليلتئ َعُه َي َبا َمْن ّوَل َأ فكاَن وأُزَرهم، وأبناءهم نساءهم ِمنه يمنعوَن مما ُعوه يمن

وحضَر             إليه، وبادر َد، العق َد ّك أ إذ البيضاء، ُد الي له وكانت معرور، بن ُء َبَرا ال

إذ              وكان تقدم، كما لبيعته ًا مؤكد وسلم عليه الله صلى الله رسوِل عّم العباُس

الليلة              تلك منهم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل واختاَر قومه، ديِن على ذاك

          : رواحة،    بن الله ُد وعب الربيع، بُن ُد وسع زرارة، بن ُد أسع وهم ًا، نقيب عشر اثنى

جابر،              والد حرام بن عمرو ابن الله وعبد َمعرور، بن ُء َبرا وال مالك، بن ِفُع ورا

بن            ُة وعباد عمرو، بن والمنذُر عبادة، بُن ُد وسع الليلة، ِتلك إسلُمه وكان

   : الحضير،        بُن ُد ْي ُأَس الوس من وثلثٌة الخزرِج، من ِتسعٌة فهؤلء الصامت،

     :  . التيهان       بن الهيثم أبو بل وقيل المنذر عبد بن ِرفاعُة و خيثمة، بن ُد وسع

مكانه. 

          : َتل           َق التى وهى عمرو، بِن كعِب بنُت ُنسيبة ُعمارة ُأم ف المرأتان وأما

. عدى          بن عمرو بنت وأسماء زيد، ْبَن حبيَب َها َن اب ِلمُة ْي ُمَس

أن                     وسلم عليه الله صلى الله رسول استأذنوا البيعُة هذه تمت فلما

الشيطاُن            وصرَخ ذلك، فى لهم َذْن يأ فلم بأسيافهم، العقبِة أهل على يميلوا

        : ُة     َبا والّص ٍم َذّم ُم فى لكم هل الجباجب أهَل يا ُسِمع صوت ِذ َف بأن ِة َب َق َع ال َلى َع

)) : هذا             وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقاَل ؟ حربكم على اجتمعوا قد معه

.(( َلَك            َغّن َفّر َت َل الله ّو ُد ع يا ِه والل أما ْيب، أز ابُن هذا العقبة، َأَزّب

ّلُة                     ِج عليهم َدْت غ القوُم، أصبَح فلما رحالهم، إلى ينفّضوا أن أمرهم ثم

     : إنه       ؛ الخزرِج معشَر يا فقالوا النصار، ِشعب دخلوا حتى ُهم وأشراف قريش



ِه            الل وايُم حربنا، على ُعوه ُتباي أن وواعدتُموه البارحة، َنا َب صاِح ُتم ِقي َل أنكم بلغنا

فانبعَث              ِمنكم، الحرُب وبينه بيننا ْنَشَب َي أن من إلينا أبغَض العرب ِمن حٌى ما

    : وما          هذا كان ما بالله لهم ُفوَن ِل يح المشركين، ِمن الخزرج من ُهناك كان َمن

      : وما         هذا، كان وما باطل، هذا يقول سلول بن َبّى ُأ بُن الله ُد عب وجعل ِلْمنا، َع

حتى              هذا قومى صنع ما بيثرَب كنُت لو هذا، ِمثل َلّى َع ُتوا ِليفتا قومى كان

إلى           ّدم فتق معرور، بن ُء البرا ورحل عندهم، ِمن قريش فرجعْت ُيؤامرونى،

َد          سع فأدركوا قريٌش، ُهم ّلبت وتط المسلمين، ِمن ُبه أصحا وتلحق ْأَجج، َي بطِن

َيجّرونه،           و ُبونه، ِر يض وجعلوا ِله، َرْح ِبنْسِع ِه ُعنق إلى ِه يدي فربطوا ُعبادة، ْبَن

حرب            بن والحارث عدى بُن ِعُم ْط ُم فجاء ّكة، م ُلوه أدخ حتى ِه ِت ِبُجّم َنُه ِذبو َيْج و

إليه،            ِكّروا َي َأن ُدوه فق حين النصاُر َوَرِت وتشا أيديهم، من فخلّصاه ُأمية، بن

. ِة          المدين إلى ًا جميع القوُم فوصَل عليهم، َع َل َط قد ُد ْع َس فإذا

إلى                            ِة ِهْجر بال للمسلمين وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ِذَن فأ

بن              سلمة ُبو أ المدينة إلى خرج َمْن ّوَل أ فكان ذلك، إلى الناُس فبادَر المدينة،

به            ّلَحاق ال من َعت ِن وُم دونه، ِبَست ُت اح ولكنها سلمة، ُأّم ُتُه وامرأ السد، عبد

المدينة،             إلى بولدها الّسنة بعد خرجت ثم سلمة، ِدها ول وبين بينها وِحيَل سنة،

. طلحة،     أبى بُن عثماُن ّيعها وش

المسلمين                     ِمن بمكة يبق ولم ًا، بعض بعُضهم ُع يتب أرسالً الناُس َخرَج ثم

وإل              لهما، بأمره أقاما وعلّى، بكر، وأبو وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل إل

وسلم            عليه الله صلى الله رسوُل ّد أع وقد ًا، كره ُكوَن ِر المش احتبسه َمن

. ُه         َهاَز َج بكر أبو ّد وأع بالخروج، ُيؤمر متى ينتظر َهاَزه ج

فصل         

قد                    وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاَب ُكون المشر رأى فلما

الوِس         إلى والمواَل والطفاَل ِرى ّذرا ال وساقوا ُلوا، وحم وخرُجوا، ّهُزوا، تج

وبأٍس،            ٍة َك ْو َوَش ٍة َق ْل َح َأهُل القوَم َأن و ٍة، َع َن َم داُر الداَر أن وعرُفوا والخزَرج،

ّد            فيشت بهم، َقه ولحو إليهم وسلم عليه الله صلى الله رسوِل خروَج فخافوا

والحجا             الرأى أهل من ٌد أح ّلْف يتخ ولم الندوة، دار فى فاجتمعوا أمره، عليهم



شيخ           ُصورة فى إبليُس وشيُخهم ّيهم ول وحضرهم أمره، فى ليتشاوروا منهم

صلى             الله رسول أمَر َكُروا فتذا ِكسائه، فى الّصّماء مشتمل نجد أهل من كبير

أن              إلى يرضاه، ول ُه ّد ير والشيُخ برأى، منهم أحد ُكّل فأشار وسلم عليه الله

   :            : ؟   هو ما قالوا عليه، ُتم وقع قد أراكم ما رأى فيه لى ِرَق ُف قد جهل أبو قال

ًا:               ْيف َس ِيه نعط ثّم ًا، ْلد َج ًا ْهد َن ًا غلم قريش من قبيلة كل من نأخذ أن أرى قال

بنو            تدرى فل القبائل، فى دمه فيتفّرُق واحد، رجٍل ضربَة فيضربونه ًا، صارم

إليهم             ُق ونسو كلها، القبائل معاداة ُنَها ِك ُيم ول ُع، تصن كيف ذلك بعد مناف عبد

   :        : ذلك،   على فتفّرقوا قال ُى، الرأ ِه والل هذا الفتى، َدّر ِه لل الشيخ فقال ديته،

فأخبره           وتعالى، تبارك ربه عند من بالوحى جبريُل فجاءه عليه، واجتمعوا

. الليلة         تلَك ِعه َمضج فى ينام ل أن وأمره بذلك،

فى                       النهار ِنصَف بكر أبى إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وجاء

 : له        فقاَل ًا، ّنع َق َت ُم فيها يأتيه يكن لم ساعٍة

  )) :        :  (( ْد((   َق الله إّن فقال الله، رسوَل يا ُهلَك أ ُهم إنما َقاَل ف َدك ْن ِع َمْن ِرْج أْخ

        :    (( الله    رسوُل فقال ؟ الله رسوَل يا الصحبة بكر ُبو أ فقال الُخُروِج فى ِلى ِذَن َأ

     :    (( )) : راحلتّى    َدى إح ُأّمى و بأبى فخذ بكر أبو فقال نعم وسلم عليه الله صلى

.(( )) : بالثمن        وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال هاتين،

ِمن                      النفُر ُأولئَك َع واجتم الليلة، تلَك ِه ِع َمْضَج فى يبيت أن ًا علي وأمر

أيهم          ويأتمروَن َته، بيا ِريدون ُي و ُدونه، ويرُص الباب ْيِر ِص من يتطلعون قريش

من             َحفنًة فأخذ عليهم وسلم عليه الله صلى الله رسول فخرج أشقاها، يكوُن

  } : ْيِن          َب ِمن َنا ْل َع َوَج يتلو وهو يرونه، ل وهم رؤوسهم، على ُه ُذّر َي فجعل البطحاء،

 : ] { يس         ْبِصُروَن ُي لَ ُهْم َف ُهْم َنا ْي ْغَش َأ َف َسدا ِهْم ِف ْل َخ َوِمْن َسدا ِهْم ِدي ْي ومضى] 9َأ ،

دار               فى ٍة ْوَخ َخ ِمن فخرجا بكر، أبى بيت إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

 :     : ًا،         محمد قالوا ؟ تنتظرون ما فقال ببابه، القوم ورأى رجٌل، وجاء ليلً، بكر أبى

 : ِه:            والل قالوا التراَب، رؤوسكم على وذّر ُكْم ِب مّر ِه والل قد ُتم، وَخِسْر ُتم ْب ِخ قال

    : بُن        والحكُم جهل، أبو وهم رؤوسهم، عن التراب ينفُضون وقاموا أبصرناه، ما

بن             وزمعُة خلف، بن ّيُة ُأم و الحارث، بن ّنضُر وال ُمعيط، أبى بن َبُة ْق ُع و العاص،



الحجاج،             ابنا ّبه ومن ونبيه خلف، بن َبّى ُأ و لهب، وأبو عدى، بن ُطعيمة و السود،

عليه             الله صلى الله رسول عن ُلوه فسأ الفراش، عن علٌى قام أصبحوا، فلما

.     : به  لى ِعلم ل فقال وسلم،

ٍر،                      ثو غار إلى بكر وأبو وسلم عليه الله صلى الله رسوُل مضى ثم

. بابه     على العنكبوُت وضرَب فدخله،

بالطريق،                     ًا ِهر ما ًا ِدي ها وكان الليثى، ِقٍط ْي ُأَر بن الله َد عب استأجَرا قد وكانا

راحلتيهما،            إليه ّلما وس ذلك، على وأمناه قريش، من قومه ِدين على وكان

َفة،            القا معهم وأخذوا طلبهما، فى قريش ّدت وج ثلث، بعد ثور غاَر وواعداه

. عليه       فوقفوا الغار، باِب إلى انتهوا حتى

        :     (( نظر          (( ُهم َد أَح أّن لو ؛ ِه الل رسول يا قال بكر أبا أن الصحيحين ففى

         )) : لَ      ُهَما، ُث ِل َثا اللُه ْيِن َن ْث ِبا ّنَك َظ َما ؛ ٍر ُك َب َبا َأ َيا فقال لبصرنا ْيِه َدَم َق تحت ما إلى

         (( يسمعاِن    بكر وأبو وسلم عليه الله صلى النبّى وكان َنا َع َم الله فإّن َتْحَزْن

عاِمر           وكان أَمرهما، عليهم عّمى ُسبحانه الله ولكن رؤوسهما، فوَق كلَمهم

يأتيهما             ثم بمكة، ُيقاُل ما ويتسّمع بكر، لبى ًا غنم عليهما يرعى ُفهيرة بن

. الناِس       مع َسَرَح الَسَحر كان فإذا بالخبر،

        : ِجراٍب،           فى ُسفرة لهَما َنا ْع ووَض الِجهاز، أحث ّهزناُهما وج عائشة قالت

وقطعِت            الِجراب، ِه ب َكْت ْو فأ ِنطاقها، ِمْن قطعًة بكر أبى بنُت ُء أسما َعْت َط َق َف

.   : النطاقين       ذاَت ّقبْت ُل فلذلك الِقربة، ِلفم ًا ِعصام فصيّرتها ُلخرى ا

   )) :    (( صلى            (( الله رسوُل خرج قال عمر عن مستدركه فى الحاكم وذكر

يديه،             بين ساعة يمشى فجعل بكر، أبو ومعه الغار، إلى وسلم عليه الله

فقال             فسأله، وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل له ِطَن َف حتى َفه، خل وساعة

بين:              فأمشى َد، الرَص ُكر أذ ثم خلفك، فأمشى الطلَب، ُكر أذ ؛ الله رسول يا له

 :  ((            )) : نعم  قال دونى؟ ِبَك يكون أن أحببَت شىء كان لو ؛ بكر أبا يا فقال يديك

    : الله          رسول يا َنَك مكا بكر أبو قال الغار إلى انتهى فلما بالحّق، بعثك ّلذى وا

لم              أنه ذكر أعله فى كان إذا حتى فاستبرأه، فدخل، الغاَر، لك َء أستبرى حتى

:          : قال   ثم َة الِجَحَر أستبرىء حتى الله رسول يا مكانك فقال َة، الِجَحَر يستبرىء



ناُر              عنهما خمدت حتى لياٍل ثلَث الغار فى فمكثا فنزل، الله، رسوَل يا انزْل

بكر           أبو وأردف فارتحل، بالراحلتين، ُأريقط بن ِه الل عبد فجاءهما الطلب،

ُبهما،           يصح ُده وتأيي تكلؤهما، الله وعيُن أمامهما، الدليُل وسار ُفهيرة، بن عامر

. ُينزلهما   و ُلهما يرح وإسعاده

كل                      ِديَة بهما جاء لمن ُلوا جع بهما، ِر ّظف ال ِمن المشركون يئس ولما

بحى             مّروا فلما أمره، على غالٌب واللُه ّطلب، ال فى الناُس ّد فج منهما، واحد

الحّى             على فوقف الحّى، من رجُل بهم َبُصَر ُقديد، من ِدين ُمصع ُدلٍج ُم بنى

ِطَن:            َف َف َبه، وأصحا ًا محمد إل ُأراها ما ًة َد ِو َأْس بالساحل ًا ِنف آ رأيُت لقد فقال

من              له سبق وقد خاصة، له الظفُر يكون أن فأراد مالك، بن ُسراقة بالمر

       : طلب       فى خرجا وفلن، فلن هم بل فقال حسابه، فى يكن لم ما ّظَفِر ال

  : بالفرس           اْخُرْج لخادمه وقال ِخباءه فدخل قام ثم قليلً، مكث ثم لهما، حاجة

به             َيُخّط ِليه َعا وخفض ُرمحه، أخذ ثم الكمة، وراء ُدك وموِع الِخباء، ِء ورا من

الله             صلى الله رسوِل ِقراءة وسمع منهم َقُرَب فلما فرسه، ِكَب َر حتى الرَض

ل             وسلم عليه الله صلى الله ورسول اللتفات، ِثُر ْك ُي بكر وأبو وسلم، عليه

           : فدعا    َنا، َق َه َر قد مالك بن ُسراقة هذا ؛ الله رسوَل يا بكر أبو فقال يلتفت،

: فقال             الرِض، فى فرسه يدا فساخت وسلم عليه الله صلى الله رسوُل عليه

ّد             أر أن علّى ولكما لى، الله فادعوا بدعائكما، أصابنى الذى أن علمُت قد

وسأل            ُأطلق، ف وسلم، عليه الله صلى الله رسول له فدعا عنكما، الناَس

بأمره               بكر أبو له فكتب ًا، كتاب له ُتب يك أن وسلم عليه الله صلى الله رسوَل

رسوُل              له فوّفاه ِتاب، بالك فجاءه مكة، فتح يوم إلى معه الكتاُب وكان أديم فى

   ((   )) : الزاد      عليهما وعرض ، ِبّر َو ٍء َفا َو ْوُم َي وقال وسلم، عليه الله صلى الله

   :          : ورجع  ُكفيتم، قد فقاَل الطلَب، ّنا ع َعّم ولكن به، لنا حاجة ل فقال والِحملن،

       : ما      ُكفيتم وقد الخبر، لكم استبرأُت قد يقول فجعل الطلب، فى الناَس َد فوَج

. لهما         ًا حارس وآخره عليهما، ًا جاهد النهار أول وكان ههنا،

فصل          



مّر                      حتى ذلك مسيره فى وسلم عليه الله صلى الله رسول َمّر ُثّم

ثم            الخيمة، بفناء تحتبى ًة َد ْل َج ًة َبْرَز امرأة وكانت الُخَزاعية، ٍد َب ْع َم ُأّم بخيمتى

   :      : كان      لو ِه والل فقالت ؟ شىء عندها هل فسألها بها، َمّر َمْن َتسقى و ِعُم ُتط

َظر           فن شهباء، سنة وكانت عاِزب، ُء والّشا ِقَرى، ال ُكم َوَز ْع أ ما شىء عندنا

 )) : هذه            ما فقال الخيمة، ِكْسِر فى شاة إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

  )) :       :   (( ِمْن    َها ِب هل فقال الغنم، عن ُد ْه الَج خلفها شاة قالت ؟ َبد ْع َم ُأّم يا الشاة

:   ((    )) :      : قالت))   ؟ َها ِلب َأح أن لى أتأذنين فقال ذلك، ِمن ُد أجه هى قالت ؟ لبن

عليه              الله صلى الله رسول فمسَح ُلبها، فاح ًا ْلب َح بها رأيَت إن ُأمى، و بأبى نعم،

لها            بإناء فدعا ودّرت، عليه، فتفاّجت ودعا، الله وسّمى َعها، َضْر ِه ِد ِبي وسلم

َيت،           ِو َر حتى فشربت فسقاها الّرغوة، علته حتى فيه فحلب الّرهَط، ِبُض ُير

غادره              ثم الناء، مل حتى ًا، ثاني فيه وحلب شرب، ثم َروْوا، حتى أصحابه وسقى

ًا،            ِعجاف ًا أعنز يسوق معبد أبو زوُجها جاء أن ِبثْت َل ّلما فق ُلوا، فارتح عندها،

    : هذا،          لِك أين ِمن فقال َعِجَب، ّلبن، ال رأى فلما بهن، ِنقى ل ُهزالً يتساوكن

       : رجٌل         بنا مّر ّنه أ إل ِه والل ل فقالت ؟ البيت فى ُلوبَة َح ول ؟ عازب ُة والشا

   :  . ُلراه          إنى ِه والل قال وكذا كذا حاله ومن وكيت، كيت حديثه من كان مباَرٌك

  )) : أبلُج          َوَضاءة، ال ِهُر ظا قالت َبد، ْع َم ُأّم يا لى ِصفيه ُلبه، تط الذى قريش صاِحَب

ِه              ْي َن ْي َع فى َقِسيم، وسيم َلة، ْع ُص به ُتْزر ولم َلة، ُثْج تعبه لم ْلِق، الَخ َحَسُن الوجه،

أكحُل،            أحوُر، ٌع، َط َس ِه ِق ُن ُع وفى َصَحل، ْصوته وفى َطٌف، و ِه َفار َأْش وفى َعٌج، َد

ُء،             البها عله تكلم وإن الوقاُر، عله صمت إذا ْعر، الَش سواد ُد شدي أقرُن، أزّج،

المنطق،           ُو ْل ُح قريب، من وأحله ُنه وأحس بعيد، ِمن ُهم وأبها الناس أجمُل

عيٌن              تقحُمه ل ربعٌة، ّدْرَن، َتَح َي ٍم ْظ َن خرزاُت منطقه كأّن ْذر، َه ولَ َنْزر ل َفْصٌل،

ًا،             منظر الثلثة أنضُر فهو ُغصنين، بين غصٌن طول، ِمن ُؤه تشن ول قصر، ِمن

تبادُروا             أمر وإذا لقوله، استمعوا قال إذا به، ّفون يح ُرفقاء له ًا، ْدَر َق ُنهم وأحس

 )) :    (( هذا        ِه والل َبد ْع َم أبو فقال ، ٌد ِن ْف ُم ول عابٌس ل ٌد، محشو ٌد محفو أمره، إلى

ولفعلّن             أصَحبه، أن هممُت لقد ذكروا، ما أمره من ذكروا الذى قريش صاحُب



       (( يرون     ول ُعونه يسم ًا عالي بمكة صوت وأصبح ، سبيلً ذلك إلى وجدُت إن

القائل:

ِد                                َب ْعـ َم ُأّم َتْى ْيَم َخ َحلّ ْيِن َقـ ِفي َر ِه ِئـ َجَزا ْير َخ َعْرِش ال رّب اللُه َجَزى

ِد                               ُمَحّم َق ِفي َر َأْمَسى َمْن َلَح ْف َأ َو ِه ِبـ َتـَحلَ َواْر ِبـّر ِبال َنـزلَ ُهـَما

ِد                                    َد َوُسو ُيَجاَزى لَ َعال َف ِمْن ِه ِب ُكــُم ْن َع الله َوى َز َما ُقَصـّى َل َيا َف

ِد                             ِبَمْرَص ْلُمؤِمنيَن ِل َها ُد َع ْقـ َوَم ِتهْم َتــا َف َكاُن َم ْعـٍب َك ِنى َب ْهن َي ِل

ِد                                   َه َتْش َء الّشا ُلوا َأ َتْس ِإْن ُكُم ّن ِإ َف َها ِئ َنا ِإ َو َها ِت َشا َعْن ُكْم َتـ ُأْخ ُلوا َس

         : عليه              الله صلى الله رسوُل توجه أين َنا ْي َدَر ما بكر أبى بنت أسماء قالت

ّناس             وال البيات، هذه فأنشد مكة، أسفل من الجن من رجل أقبل إذ وسلم،

  : َنا          ْع َسِم فلما قالت أعلها، من خرج حتى يرونه ول صوته، ويسمعوَن ّتبعونه ي

إلى             وجهُه وأن وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل توجه حيُث عرفنا َله، قو

المدينة.

فصل           

ُده                     وقص ّكَة، م ِمن وسلم عليه الله صلى الله رسوِل مخرُج النصاَر وبلغ

اشتد.            فإذا النهار، أول ِظرونه ينت الحّرة إلى يوم ُكّل يخرجوَن وكانوا المدينة

ثانى            الثنين يوُم كان فلما منازلهم، إلى عادتهم على رجُعوا الشمس، حّر

عادتهم،             على خرُجوا النبوة، ِمن سنًة عشرة ثلث رأس على الول ربيع عشر

آطام             من أطم على اليهود من رجل َد ِع وَص رجعوا، الشمس َحّر َحِمَى فلما

وأصحابه           وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فرأى شأنه، لبعض المدينة

      : ُبكم       َصاِح هذا ؛ َلَة ْي َق بنى يا صوته بأعلى فصرخ السراُب، بهم يزوُل ّيِضيَن، ُمب

رسوَل            ْوا ّق ليتل السلح إلى النصار فبادر تنتظرونه، الذى ُكم ّد َج هذا جاء، قد

عوف،             بن عمرو بنى فى ِبيُر ْك ّت وال الّرّجُة َعِت وُسِم وسلم، عليه الله صلى الله

. النبوة          بتحية ْوه ّي وح ْوه ّق فتل للقائه، وخرجوا ُقدومه، ب ًا فرح المسلمون ّبر وك

َو         {   ُه ّلَه ال ِإّن َف عليه ِزل ين والوحى تغشاه، والّسكينة حوله، مطيفين به فأحدقوا

 : ] { التحريم        ِهيٌر َظ ِلَك َذ َد ْع َب َكُة ِئ َوالَمل ِنيَن، ْؤِم ْلُم ا ِلُح َوَصا ِريُل ْب وِج ُه ْول ،]4َم

. ِم              ْد ِه ال ْبِن ِم ُثو ْل ُك على فنزل عوف، بن عمرو بنى فى ُقباء ب نزل حتى فسار



عوف:              بن عمرو بنى فى فأقام أثبت، والول َثَمَة، ْي َخ بن ِد ْع َس على بل وقيل

. النبوة            بعد ُأّسَس مسجد، ّوُل أ وهو ُقباء، َد مسِج وأّسس ليلًة َة عشر أربع

سالم                      بنى فى الجمعُة فأدركته له، الله بأمر ِكَب َر الجمعة يوم كان فلما

. الوادى          بطن فى الذى المسجد فى بهم فجّمع عوف، بن

والسلح                   ّدة ُع وال العدد إلى ُلّم َه راحلته، َطام ِبِخ فأخذوا ِكَب، َر ثم

       ((    )) : تمّر  ل به سائرة ناقته تزل فلم ٌة ْأُموَر َم َها ّن َفإ َها، َل ِبي َس ْوا ّل َخ فقال والمنعة،

 )) : َها           ّن فإ َها ُعو َد ويقول عليهم، النزول فى إليه ُبوا رِغ إل النصار ُدور من ٍر بدا

ينزل))           ولم وبركت، اليوَم، مسجده موضع إلى وصلت ّتى ح فسارت ٌة ْأُموَر َم

موضعها           فى فبركت فرجعت، التفتت، ثم قليلً، وَساَرْت َهَضْت َن حتى عنها

 . وكان            وسلم عليه الله صلى ِلِه أخوا النجار بنى فى وذلك عنها، فنزل الول،

فجعل             بذلك، ُيكرمهم أخواله، على ينِزل أن أحّب فإنه لها، الله توفيق من

أبو             وبادر عليهم، النزول فى وسلم عليه الله صلى الله رسوَل ّلمون ُيك الناس

عليه            الله صلى الله رسوُل فجعل َته، بي فأدخله رحله، إلى النصارى أيوب

       ((   )) : راحلته،  بزمام فأخذ زرارة، بن ُد أسع وجاء ِه ِل َرْح َع َم ُء الَمْر يقول وسلم

عباس            ابن وكان النصارى، ِصرمة قيس أبو قال كما وأصبح عنده وكانت

: البيات      هذه منه ّفُظ يتح إليه ِلف يخت

َيا                             ِتــ َوا ُم ًا ِبيب َح َقى ْل َي ْو َل ّكُر َذ ُي ِحّجًة َة َعْشـَر َع ِبْض ْيٍش ُقَر فى َوى َث

َيا                              َداِعـ َيَر َلْم َو ِوي ُيؤ َمْن َيَر َلْم َف ْفَسُه َن ِم َواِسـ الَم ْهِل أ فى ِرُض ْعـ َي َو

َيا                            َراِض َبَة ْيب َط ِب ًا َمْسُروَر َبـَح َأْص و َوى ّنــ ال ِه ِب َقَرْت َت َواْس َنا َتا َأ َلّما َف

َيا                               َباِغ ّناِس ال ِمَن َيْخَشى َولَ ٍد ِعي َب ٍم َظـال ُظلََمَة َيْخَشى لَ َبَح َوأْص

َيا                              والتآِسـ َغى َو ال َد ْن ِع َنا ُفَس ْن َأ َو ِلنـا َما ِحّل ِمْن َواَل َلْمـ ا َلُه َنا ْل َذ َب

ِبيَب                           الَح َكاَن ِإْن َو ًا َجِميع ِهْم ّل ُك ّناس ال ِمَن َدى َعا ِذى ّل ا ِدى َعا ُن

َيا                     ِف الُمَصا

(... يتبع(

َيا@                                        ِد َها َبــَح َأْص ِه الل َتاَب ِك َأّن َو ُه ْيــُر َغ َرّب لَ اللَه َأّن َلـُم ْع َن َو



        )) : ُأِمَر              ف بمكة، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل كان عباس ابُن قال

       } : ْدٍق   ِص ُمْخَرَج ِنى ِرْج َأْخ َو ْدٍق ِص ْدَخَل ُم ِنى ْل ْدِخ َأ ّرّب ُقل َو ِه ْي َل َع ُأنزَل و ِة ِهْجَر بال

 : ] { السراء      ًا ّنِصير ًا َطان ْل ُس ْنَك ُد ّل ِمن ّلى َعل ])). 80َواْج

         )) : الله           ونبّى صدق مْخَرَج المدينة إلى ّكة م ِمن الله أخرجه قتادة قال

وأراه              نصيرا، ًا ُسلطان الله فسأل بسلطان، إل المر بهذا له طاقة ل أنه يعلم

    )) : َذاِت        ٍة ْبَخ ِبَس ُكْم ِت ِهْجَر َداَر ِريُت ُأ َقاَل َف ّكة بم وهو ِهجرة، ال دار وَجّل َعّز اللُه

.(( ْيِن   َت َب ل ْيَن َب َنْخٍل

        (( صلى            (( النبّى أن طالب أبى بن علّى عن مستدركه فى الحاكم وذكر

. ((    :     )) : ُق     ّدي الّص ٍر َبك ُبو َأ قال ؟ ِعى َم َهاِجُر ُي َمْن لجبريل قال وسلم عليه الله

          )) : عليه           الله صلى الله رسوِل أصَحاِب ِمْن َنا ْي َل َع ِدَم َق َمن ّوُل َأ ُء البرا قال

جاء             ثم القرآَن، ّناَس ال ِرئاِن ْق ُي فجعل ٍم، مكتو ُأّم وابُن ُعمير بُن َعُب ُمْص وسلم

ًا،              راكب عشرين فى عنه الله رضى ّطاِب الخ بُن عمُر جاء ثم ٌد، وسع ِبلُل و عماُر

ٍء             بشى ِرُحوا َف ّناَس ال رأيُت فما وسلم، عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل جاء ُثّم

    : ْد        َق الله َرُسوُل َذا َه ُلوَن ُقو َي َء ِلَما وا َياَن ْب والّصـ َء ّنَسا ال ْيُت َأ َر ّتى َح ِه ِب ِهْم َفرِح َك

َء)). َجا

         )) : أحسَن           كان قّط، ًا يوم رأيُت فما المدينة دخَل يوَم ُته شهد أنس وقال

قّط،              ًا يوم رأيُت فما ماَت، ْوَم َي ُته وشهد علينا، المدينة دخَل يوم ِمن َأ أضو ول

.(( مات       ِم يو ِمن أظلَم ول أقبَح كان

الله                     رسوُل وبعَث َده، ومسج ُحَجَره بنى حتى أيوب أبى منزل فى فأقام

رافع،                وأبا حاِرثة ْبَن َد زي أيوب أبى منزل فى وهو وسلم عليه الله صلى

كلثوم           ُأّم و بفاطمة عليه ِدَما َق َف مكة إلى درهم وخمسمائة ْيِن َير ِع َب وأعطاهما

زينُب             وأما أيمن، ُأم ُأّمه و زيد، بِن ُأسامَة و ِه، زوجت زمعة بنِت َة َود وَس ابنتيه،

الربيع              بن العاص أبو زوُجها َها ْن ّك ُيَم فلم وسلم عليه الله صلى الله رسول بنت

عائشة              ومنهم بكر، أبى ِبعيال معهم بكر أبى بن الله ُد عب وَخرج الخروج، من

. النعمان      بن حارثة بيت فى فنزلوا

فصل          



المسجد   بناء فى

        )) : مسجده           ْوِضع َم وسلم عليه الله صلى النبّى ناقُة َكْت َبَر الزهرى قال

غلمين            ْيل َه َوُس ْهٍل ِلَس ًا َبد ِمْر وكان المسلمين، من رجاٌل فيه ّلى ُيص يومئذ وهو

صلى             الله رسوُل فساوم ُزرارة، بِن أسعد ِر َحْج فى كانا النصار، من يتيمين

     : َرُسوَل        َيا َلَك ُبُه َه َن بل فقال ًا، مسجد ُه َذ ِليتخ ِد، َب بالِمْر ْيِن الغلَم وسلم عليه الله

ِنيَر،            َنا َد ِة َعْشَر ِب ُهَما ْن ِم َعُه َتا ْب َفا وسلم، عليه الله صلى اللِه َرُسوُل َبى أ
َ َف الله،

ُع             ُيَجّم و ِه ِفي ّلى ُيص وكاَن ِدِس، المق ْيِت َب ِإلى ِقبلتُه و ْقٌف، َس َلُه ْيَس َل ًا َداَر ِج وكاَن

ِه             في وكان وسلم، عليه الله صلى الله َرُسوِل ِم َد ْق َم قبل زرارة بن ُد أسع

عليه            الله صلى الله رسوُل َأَمَر َف ِكيَن، ِر ِللُمْش ُقبوٌر َو َنْخٌل و وِخَرٌب ٍد َق َغْر ُة َشَجَر

ّفت         وُص فقطعت ِر والّشَج ّنخِل وبال ّويت َفُس وبالخرب ِبَشْت، ُن ف بالقبور وسلم

ذراع،            مائَة مؤخره إلى ْبلَة ِق ال يلى مما َله طو وجعَل المسجد، ِقبلة فى

بنوه             ثم أذرع، ثلثة من ًا قريب أساسه وجعَل َنُه، دو أو ذلك مثَل والجانبين

ِبَن            ّل ال ُقُل ْن َي َو معهم، يبنى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وجعل ّلبِن، بال

: ويقول   بنفسه َة والِحَجاَر

ْة                          َهـاِجـَر َوالُم ِر ْنَصا َل ل ْغِفـْر َفا ْة الِخر ْيُش َع إلّ ْيَش َع ل ّلهم ال

: يقول           وكان

َهُر                              ْط َأ َو َنا ّبــ َر َبـّر َأ َذا َهــ َبر ْي َخ ِحـَماُل ل الِحَماُل َذا َه

: رجزه                  فى بعضهم ويقول ِبَن، ّل ال ُلوَن ينق وهم َتِجُزوَن، ير وجعلوا

ّلُُل                             الُمَضـ َعـَمُل ال ّنا ِمـ َذاَك َلـ ْعمـل َي َوالّرُسوُل َنا ْد َع َق ِئْن َل

   : مؤخره،                  فى ًا باب أبواب ثلثَة له وجعل المقدس، بيِت إلى ِقبلته وجعل

           : عليه   الله صلى الله رسوُل منه يدخل الذى والباب الرحمة، باب له يقال ًا وباب

)) :    : ل،        فقال ّقفه، ُتَس أل له وقيل بالجريد، َفه َق وَس الجذوع، عمده وجعل وسلم،

        (( ِد   بالجري ّقفها وس ِبن، ّل بال أزواجه بيوت جنبه إلى وبنى ُموَسى ِريِش َع َك ِريٌش َع

شرقى             لها ُه بنا الذى البيت فى بعائشة بنى البناء من فرغ فلما والجذوع،

. آخر            ًا بيت زمعة بنِت َودة لَس وجعل اليوم، ُحجرته مكان وهو قبليه، المسجد

فصل  



فى                     والنصار المهاِجريَن بين وسلم عليه الله صلى الله رسوُل آخى ثّم

ِمن            ُفهم ِنص و المهاجريَن، ِمن ِنصفهم رجلً، تسعين ُنوا وكا مالك، بن أنِس دار

الرحام           ذوى دون الموِت َد بع يتوارثون المواساة، على بينهم آخى النصاِر،

   } : َلى         ْو َأ ُهْم ْعُض َب ِم َلْرَحا ا ْوا ُل ْو ُأ َو وجّل عّز اللُه أنزل فلما بدر، وقعة حين إلى

 : ] { النفال    ِه الل َتاِب ِك ِفى ْعٍض َب ُلخوة]        .75ِب ا عقد دون الّرِحم إلى التوارث رد

          : واتخذ           ثانية، مؤاخاة بعض مع بعِضهم المهاجرين بين آخى إنه قيل وقد

بأخوة          مستغنين كانوا والمهاِجرون الول، والثابت لنفسه ًا أخ ًا علي فيها

مع           المهاجرين بخلف مؤاخاة عقد عن النسب وقرابِة الدار، وأخوة السلم،

إليه            الخلق أحّب ُأخوته ب الناِس ّق أح كان المهاجريَن، ْيَن َب آخى ولو النصار،

بكر            أبو ِه علي وأكرُمهم الصحابة وأفضُل ِر، الغا ِفى وأنيُسه ِة، ِهجر ال فى ُقه ورفي

          )) : ِليلً،   َخ ْكر َب َبا َأ ْذُت لتّخ ِليلً َخ َلْرِض ا ْهِل َأ ِمْن ًا ّتِخذ ُم ْنُت ُك ْو َل قال وقد ّديق، الّص

 ((     )) :    (( وهذه    ِبى َوَصاِح َأِخى ِكْن َل َو لفظ وفى ْفَضُل َأ ِم الْسلَ ُة ّو ُأْخ ِكْن َل َو

((     )) : َنا        َن َوا ِإْخ َنا ْي َأ َر ْد َق أن ْدُت ِد َو قال كما عامة، كانت وإن السلم فى ُلخوة ا

      )) : ِدى:     ْع َب ِمْن ُتوَن ْأ َي ْوٌم َق ِنى َوا ِإْخ و َأْصَحابى، ُتْم ْن َأ َقاَل ؟ َنَك َوا ِإْخ َنا َلْس َأ ُلوا َقا

         (( من    له كما مراتبها، أعلى ُلخوة ا هذه من ّديق ِللّص َف ِنى ْو َيَر َلْم َو بى ْؤِمنوَن ُي

بعدهم          ولتباعه الصحبة، ومزيُة ُلخوة، ا لهم فالصحابة مراتبها، أعلى الّصحبة

. الصحبة   دون الخوة

فصل           

وكتب                     اليهود، ِمن بالمدينة َمن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ووادع

فى            فدخل سلم، بُن ِه الل ُد عب وعالُمهم ْبُرهم َح وبادر ًا، كتاب وبينهم بينه

. الكفَر     إل ُتهم عاّم وأبى السلم،

        : الثلثة،            وحاربه َظة، ْي ُقَر وبنو ّنضير، ال وبنو َقاع، ُن ْي َق بنو قبائل ثلَث وكانوا

ّيتهم،            ُذّر وسبى ُفريظة، بنى وقتل ّنِضير، ال بنى وأجلى َقاع، ُن ْي َق بنى على فمّن

  ((  ))     (( بنى ((  فى الحزاب سورة و ّنضيِر، ال َبنى فى الحشر سورة ونزلت

ُقريظة.

فصل           



وقال                     الكعبة، إلى ُيصَرَف أن ُيِحّب و المقدس، بيت ِقبلة إلى ّلى ُيص وكان

   :  (( ٌد: ((        ْب َع َنا َأ ّنَما ِإ فقال ِد ُهو َي ال ِة َل ْب ِق َعْن ِهى َوْج الله ِرَف َيْص َأْن ْدُت ِد َو لجبريل

          (( الله   أنزل حتى ِلَك َذ يرُجو السماء فى وجهه ّلُب َق ُي َعَل َفَج ْلُه َأ واْس ّبَك، َر ُع ْد َفا

َهَك: {           َوْج َوّل َف َها، َتْرَضا َلًة ْب ِق ّنَك َي ّل َو ُن َل َف ِء، الّسَما ِفى ِهَك َوْج ّلَب َق َت َنَرى ْد َق عليه

 : ] { البقرة   ِم الَحَرا ِد الَمْسِج ْطَر ِه]       144َش َدِم ْق َم ِمن ًا شهر عشر ستَة بعد وذلك ،

. بشهرين     بدر ِة وقع قبل المدينَة

    :      : عن             معشر أبو أنبأنا قال القاسم، بُن هاشُم أخبرنا سعد بن محمد قال

         )) : ٍة     ّن ُسـ فى َول ٍة، َل ْب ِق فى قّط ِبيا َن ِبٌى َن َلَف َخا ما قال ُقَرظّى ال كعٍب ْبِن محمد

ِدَم             َق ِحيَن ِدِس ْق الَم ْيَت َب ْقبَل َت اس وسلم عليه الله صلى الله َرُسوَل َأّن إل

       } : ًا      ُنوح ِه ِب َوّصى َما ّديِن ال ّمَن ُكم َل َع َشَر َأ َقَر ثم ًا، ْهَر َش َعَشَر ّتَة ِس ِدينَة الَم

 : ] { الشورى   ْيَك َل ِإ َنا ْي ْوَح َأ ِذى ّل ] )).13َوا

َكٌم                      ِح الكعبة إلى ِلها تحوي ثم المقدس، بيت إلى الِقبلة جعل فى ِه لل وكان

. والمنافقين      واليهود والمشركين للمسلمين َنٌة وِمْح عظيمة،

    } :    : ِد            ْن ِع ّمْن ُكٌل ِه ِب ّنا آَم ُلوا وقا وأطعنا َنا ْع َسِم فقالوا المسلمون، فأما

 : عمران} [  آل َنا ّب .7َر عليهم]         ًة كبير تكن ولم الله، هدى الذين وهم

         : ديننا،            إلى َيْرجَع أن ُيوِشُك قبلتنا إلى رجع كما ُلوا فقا ُكوَن، ِر المش وأما

. ّق      الح أنه إل إليها رجع وما

         : ّلى            ُيص لكان ًا، نبي كان ولو قبله، النبياء ْبلة ِق خالف فقالوا ُد، اليهو وأما

. النبياء   ْبلة ِق إلى

          : فقد   ًا، حق الولى كانت إن يتوجه أين محمد يدرى ما فقالوا المنافقون، وأما

 . باطل          على كان فقد الحق، هى الثانية كانت وإن تركها،

} : َوإْن                   تعالى الله قال كما وكانت الناس، ِمن السفهاء أقاويُل وكثرت

 : ] { البقرة       اللُه َدى َه ِذيَن ّل ا َلى َع ِإل ًة ِبيَر َك َل َنْت الله]    143َكا من ِمحنة وكانت ،

. َبيه            ِق َع على ِلُب َق ْن َي ممن منهم الرسول ُع ّتب ي َمن ليرى ُه، َد عبا بها امتحن

النسخ                      أمَر قبلها سبحانه َأ ّطـ َو ًا، عظيم ُنها وشأ الِقبلة أمُر كان ولما

لمن              بالتوبيخ ذلك ّقب ع ثم ِله، مث أو المنسوخ ِمن ٍر بخي يأتى ّنه وأ عليه، وُقدرته



اختلَف              بعده ذكر ثم له، ْد َق ْن َي ولم وسلم، عليه الله صلى الله رسول ّنت تع

ّذر           وح شىء، على ليسوا بأنهم بعض على بعضهم َة وشهاد والنصارى، اليهود

به،           َكهم وِشر ُكفرهم ذكر ثم أهوائهم، واتباِع موافقتهم، من المؤمنين عباده

َق:              ِر المش له أن أخبر ثم ًا، ُعلو يقولون عما وتعالى سبحانه ًا، ولد له إن وقولهم

العليم،          الواِسع وهو ُهه، وج فثّم ُهم، َه وجو ُده َبا ِع ّلى َو ُي وأينما والمغرب،

. الله         وجُه فثّم ُد، العب ُيوّجُه أينما وإحاطته وسعته فلعظمته

ول                      ِبعونه َتا ُي ل الذين الجحيم أصحاب عن َله رسو َيسأُل ل أنه أخبَر ثم

حتى             عنه ْوا َيْرَض لن والنصارى اليهود من ِكتاب ال أهل أن أعلمه ثم ُيصدقونه،

ول                 ولى ِمن الله ِمن له فما ذلك، ِمن اللُه أعاذه وقد فعل، إن وأنه ملتهم، ّتبَع َي

ثم             القيامة، يوَم بأسه ِمن ُهْم َف ّو وخ عليهم، بنعمته الكتاب أهل ّكَر َذ ثم نصير،

للناس،             ًا إمام جعله أنه وأخبر ومدحه عليه وأثنى الحرام، بيته بانى َله ِلي َخ ذكر

أن               هذا ضمن وفى له، خليله َء وبنا الحرام، َته بي ذكر ثم الرض، أهُل به َتّم يأ

أنه               أخبر ثم لهم، إمام بناه الذى البيُت فكذلك للناس، إماٌم هو كما البيت بانى

برسوله               يأتّموا أن َده عبا أمر ثم الناِس، أسفُه إل المام هذا ّلة ِم عن َغُب َيْر ل

على             ّد ر ثم النبيين، سائر وإلى إبراهيم، وإلى إليه ِزَل ْن ُأ بما ُيؤمنوا و الخاتم،

            : توطئة  ّلُه ك هذا وجعل نصارى، أو ًا هود كانوا بيته وأهل إبراهيم إن قال َمن

إل               الناِس على ِلَك َذ ُبر َك فقد كله، هذا ومع ْبلة، ِق ال تحويل يدى بين ّدمة وُمق

به               وأمر ثالثة، بعد مّرٍة، بعد ًة ّمر المر هذا ُسبحانه ّكد وأ ِمنهم، الله هدى َمْن

إلى             يشاء من َيهدى الذى أن وأخبر خرج، حيث وِمن كان، حيثما رسوله

تليق             التى ْبلة ِق ال هى وأنها ْبلة، ِق ال هذه إلى هداهم الذى هو مستقيم صراط

وخياُرهم،           المم أوسُط وهم ُلها، وأفض َبل ِق ال أوسط لنها ُلها، أه وهم بهم،

وأفضَل           الرسل، أفضَل لهم اختار كما ُلمم، ا لفضل الِقبل أفضَل فاختار

خير          ومنحهم الشرائع، بأفضل وخّصهم القرون، خير فى وأخرجهم الكتب،

المنازل،          خيَر الجنة فى منازلهم وجعل الرض، خير وأسكنهم الخلق،

تحتهم،           والناُس عاٍل، تّل على فهم المواقف، خيَر القيامة فى وموقفهم



والله             يشاء، َمن يؤتيه الله فضل وذلك يشاء، َمن برحمته يختّص َمن فسبحان

. العظيم   الفضل ذو

ِكِن                    ول ُحّجٌة، عليهم ِللناس يكون لئل ذلك فعل أنه سبحانه وأخبر

ِرُض          ُيعا ول ِكَرْت، ُذ التى الحجج بتلك عليهم يحتّجوَن الباغون ِلمون الظا

على            ّدم ق َمن ُكّل و الداحضة، الحجج ِمن وبأمثالها بها إل الرسَل الملحدون

. هؤلء        ُحجج جنس ِمن ُته فُحّج ِسواها، الرسول أقوال

ّكرهم                    َذ ثم َيهم، ِليهد و عليهم، َته نعم ِتّم ُي ِل ذلك فعل أنه سبحانه وأخبر

ّلَمهم          ُيع و ليزكيهم عليهم، كتابه وإنزال إليهم، رسوله بإرسال عليهم نعمه

إذ            وبشكره، بذكره أمرهم ثم يعلمون، يكونوا لم ما ّلمهم ُيع و والِحكمَة، الكتاَب

ذكره          ويستجلبون كرامته، من َد والمزي نعمه، ِإتماَم ُبوَن يستوِج المرين بهذين

ُبر               الص وهو به، بالستعانة إل ذلك لهم يتم ل بما أمرهم ثم لهم، ومحبته لهم،

. الصابرين     مع أنه وأخبرهم والصلة،

فصل           

والليلة                     اليوم فى الذاَن لهم شرع بأن ْبلة ِق ال مع عليهم َته نعم وأتّم

أن           بعد ُأخريين ركعتين والعشاء والعصر الظهر فى وزادهم مرات، خمَس

. المدينة        َدِمه ْق َم بعد كان هذا فكل ثنائية، كانت

فصل           

الله                    ّيده وأ بالمدينة، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل استقّر فلما

التى           والَحِن العداوة بعد قلوبهم بين ّلّف وأ النصار، المؤمنين بعباده بنصره،

ُلوا           وبذ والحمر، السود من السلم وكتيبُة الله أنصاُر فمنعته بينهم، كانت

بهم            أولى وكان والزواج، والبناء الباء محبة على َته محب ّدموا وق دونه نفوسهم

َساِق            عن لهم وشّمروا واحدة، قوس عن ُد واليهو العرُب ُهُم رمت أنفسهم، ِمن

ِر           بالصب يأمرهم سبحانه والله جانب، ُكّل ِمن بهم وصاحوا والمحاربة، العداوة

فى           حينئذ لهم فأذن الجناُح، واشتد الشوكُة، قويت حتى والصفح والعفو

    } : ِلُموا،      ُظ ُهْم ّن َأ ب ُلوَن َت َقا ُي ِذيَن ّل ِل ِذَن ُأ تعالى فقال عليهم، يفِرضه ولم القتال،

 : ] { الحج     ِديٌر َق ل ِهْم ِر َنْص َلى َع اللَه ].39َوإّن



         : غلط            وهذا مكية، والّسورة بمكة، كان الذن هذا إن طائفة قالت وقد

لوجوه:

            : ْوكة          َش لهم كان ول القتال، فى لهم بمكة يأذن لم الله أن أحدها

. بمكة     القتال من بها يتمكنون

           : من          وإخراجهم الهجرة، بعد الذن أن على يدل الية ِسياَق أن الثانى

{           } : اللُه   َنا ّب َر ُلوا ُقو َي َأن إل ّق َح ِر ْي َغ ِب ِهْم ِر َيا ِد ِمْن ِرُجوا ُأْخ ِذيَن ّل ا قال فإنه ديارهم،

 : .40الحج[ المهاجرون]    هم ُؤلء َوه

 : ] {     } :   : الحج          ِهْم ّب َر ِفى ْا َتَصُمو اْخ َخْصَماِن َذاِن َه تعالى قوله ]19الثالث

. الفريقين        من بدر يوَم َتباَرُزوا ِذيَن ّل ا فى َلْت َنَز

 {    } :       : والخطاُب          ، ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ َيا بقوله آخرها فى خاطبهم قد أنه الرابع

.  {   }  : فمشترك     ّناُس ال َها ّي أ َيا الخطاب فأما مدنى، كله بذلك

            : أن          ريَب ول وغيره، باليد َد الجها ُعّم َي الذى بالجهاد فيها أمر أنه الخامس

فى             به فأمر الُحّجة، ُد جها فأّما الهجرة، بعد كان إنما المطلق بالجهاد المر

 : ] {     } : الفرقان  ِه ِب ُهم ْد ِه َوَجا ِريَن ِف َكا ْل ا ِطِع ُت َفل بقوله :  52مكة بالقرآن]  أى

 : ] { الفرقان{  ًا ِبير َك ًا َهاد ُد]        52ِج وجها ُغ، التبلي هو فيها والجهاد مكية سورة فهذه ،

.     (( بالسيف      ((  ُد الجها فيه فيدخل الحج سورة فى به المأمور ُد الجها وأما الُحّجة،

     (( مسلم:     (( عن العمش، حديث من مستدركه فى روى الحاكم أن السادس

    )) : صلى         الله رسول َخَرَج لما قال عباس ابِن عن ُجبير، بن سعيد عن ِطين، َب ال

       : ُعوَن        َراِج إليه ّنا وإ ِه لل ّنا إ ّيهم، نب أخرُجوا بكر أبو قال ّكة م ِمْن وسلم عليه الله

 : ] {     } : الحج     ْا ِلُمو ُظ ُهْم ّن َأ ِب ُلوَن َت َقا ُي ِذيَن ّل ِل ِذَن ُأ وَجّل َعّز الله فأنزل ُكّن، ِل ْه ]39َلي

 (( ))    .(( وسياق      الصحيحين شرط على وإسناده القتال فى نزلت آية أول وهى

فى            الشيطان إلقاء قصة فإن والمدنّى، المكّى فيها أن على يدل السورة

. أعلم      والله مكية، الرسول ُأمنية

فصل 

: فقال                      ْلهم ِت ُيقا لم َمن دون قاتلهم لمن ذلك َد بع َتاَل ِق ال عليهم فرَض ثم

 : ] { البقرة{      ُكْم َن ُلو ِت َقا ُي ِذيَن ّل ا ِه الل ِبيِل َس ِفى ْا ُلو ِت َقا ].190َو



ثم                     به، ًا مأذون ثم ًا، محّرم وكان ّفة، كا ِكيَن المشر قتاَل عليهم فرض ثم

ْيٍن             َع فرَض إما المشركين لجميع به ًا مأمور ثم بالقتال، بدأهم لمن به ًا مأمور

. المشهور        على ِكفاية فرَض أو القولين، أحد على

وإما                     ّلسان، بال وإما بالقلب، إما ْين َع فرُض ِد الجها جنَس أن والتحقيق

. النواع            هذه ِمن بنوع ُيجاهد أن مسلم ُكّل فعلى باليد، وإما بالمال،

ِه                   وجوب ففى بالمال، الجهاد وأما كفاية، ففرض بالنفس، الجهاد أما

كما            سواء، القرآن فى وبالنفس به بالجهاد المَر لن وجوبه والصحيح قولِن،

        } : ِه،  الل ِبيِل َس ِفى ُكْم ُفِس ْن َأ َو ُكْم ِل َوا َأْم ِب ْا ُدو ِه َوَجا َقالً ِث َو ًا َفاف ِخ ْا ِفُرو ْن ا تعالى قال

 : ] { التوبة      َلُموَن ْع َت ُتْم ُكن ِإْن ُكْم ّل ْيٌر َخ ُكم ِل ].41َذ

 } : َها                   ّي َأ َيا فقال الجنة، ودخوَل الذنب، َة ومغفر به، النار من َة النجا ّلق وع

ِه          *   ِبالل ُنوَن ْؤِم ُت ٍم ِلي َأ َذاٍب َع ّمْن ُكم ْنِجي ُت ٍة ِتَجاَر َلى َع ُكم ّل ُد َأ َهْل ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا

ُتْم            ُكن ِإن ُكْم ّل ْيٌر َخ ُكْم ِل َذ ُكم، ُفِس ْن َأ َو ُكْم ِل َوا َأْم ِب ِه الل ِبيِل َس ِفى ُدوَن ِه ُتَجا ََو ِه ِل َوَرُسو

ِكَن *           َوَمَسا َهاُر ْن َل ا َها ِت َتْح ِمْن ِرى َتْج ّناٍت َج ُكْم ْل ْدِخ ُي َو ُكْم َب ُنو ُذ ُكْم َل ِفْر ْغ َي َلُموَن ْع َت

 : ] { الصف       ِظيُم َع ال ْوُز َف ال ِلَك َذ ْدٍن، َع ّناِت َج ِفى َبًة ّي ].12-10َط

القريب                     والفتِح النصر ِمن ُيحبون ما أعطاهم ذلك، فعلوا إن أنهم وأخبر

 : ] { الصف: {  َها َن ّبو ُتِح ُأْخَرى و :     13فقال فى]  ّبونها ُتِح أخرى خصلة ولكم أى

 : ] { الصف  {     ِريٌب َق ْتٌح َف َو ِه الل ّمَن َنْصٌر وهى ِد، َها ].13الج

ُهُم            {       َل َأّن ب ُهم َل َوا َأْم َو ُهْم ُفَس ْن َأ ِنيَن ْؤِم الُم ِمَن َتَرى اْش أنه سبحانه وأخبر

 : التوبة} [ ّنَة أودعه]         111الَج قد والوعد العقد هذا وأن الجنَة، عليها وأعاضهم

ذلك            أكد ثم والقرآن، والنجيل التوراة وهى السماء، ِمن المنّزلة كتبه أفضَل

بأن               ُهم أَمَر بأن ذلك أكد ثم وتعالى، تبارك منه بعهده أوفى َد أح ل أنه بإعلمهم

. العظيُم            الفوُز هو ذلك أن أعلمهم ثم عليه، عاقدوه الذى ببيعهم يستبِشروا

الله                      فإن ّله، وأج َطَره خ أعظَم ما التبايِع هذا عقد ربه مع العاِقد فليتأمِل

برؤيته           والتمتع برضاه، والفوُز النعيم، ّناُت ج والثمن المشترى، هو وَجّل َعّز

ِمن            عليه وأكرُمهم رسله أشرُف ُد العق هذا يده على جرى والذى هناك،

 : ٍم            َجسي ْطٍب وَخ ٍم ِظي َع ٍر َلم َئْت ّي ُه لقد ُنها ْأ ش هذا َعًة ْل ِس وإن َبشر، وال الملئكة



َهَمِل                              ال َع َم َعى َتر َأْن ْفِسَك َن ِب َفاْربأ َلُه ْنَت ِطـ َف ْو َل ٍر َلْمـ ّيؤوَك َه ْد َقـ

من                   اشتراهما الذى لمالكهما والمال النفس بذُل ِة ّن والَج ِة المحب ْهُر َم

َلْت           ِز ُه ما ِه ّل بال السلعة، هذه ِم ْو وَس ِلس ْف الُم ِرِض الُمع ِلجبان ل فما المؤمنين،

أقيمت         لقد ْعِسُروَن، الُم بالنسيئة َها َع فيبي َدت، َكَس ول المفلسون، فيستامها

فتأخر              النفوس، بذل دون بثمن لها ّبَها َر يرَض فلم ِريد، ُي َمن سوق فى للعرض

فدارت           الثمن، نفُسه يكون أن ُلح يص ُهم ّي أ ينتظرون ّبوَن المح وقام ّطالون، الب

{ ِريَن     {      ِف َكا ال َلى َع ٍة َأِعّز ِنيَن ْؤِم الُم َلى َع ٍة ّل ِذ َأ يد فى ووقعت بينهم، الّسلعة

 : ].54المائدة[

فلو                    الدعوى، صحة على ّينة الب بإقامة ُبوا ِل ُطو للمحبة، ّدعون الم ُثَر َك لما

فى          المدعون فتنوع الّشِجّى، َفَة ِحْر ِلّى الَخ ّدعى ل بدعواهم، الناُس ُيعطى

    }       : اللَه  ّبوَن ُتِح ُتْم ُكن ِإن ُقْل ٍة ّن ِببي إل الدعوى هذه ُبت تث ل فقيل ِد، الشهو

 :  ] { عمران   آل اللُه ُكُم ْب ِب ُيْح ِنى ُعو ِب ّت ُع]     31َفا أتبا وثبت ّلهم، ُك ُق الخل فتأخر ،

 : ل          وقيل ّينة، َب ال بعدالة ُبوا ِل ُطو ف ِقه، وأخل وهديه ِه وأقوال ِه أفعال فى الرسول

{ ٍم    {        ِئ لَ ْوَمَة َل ُفوَن َيَخا َولَ ِه الل ِبيِل َس ِفى ُدوَن ِه ُيَجا بتزكية إل العدالُة َقبُل ُت

 : : 54المائدة[ إن]         لهم فقيل ِهدوَن، المجا وقام للمحبة، المدعين أكثُر فتأخر ،

الله            فإن العقد، عليه وقع ما ّلموا فس لهم، ليست وأموالهم ّبين المح نفوُس

ُيوِجُب           التبايع ُد وعق ّنَة، الج لهم بأن َلُهم وأموا أنفَسهم المؤمنين ِمن اشترى

وَجللَة           الثمن، ْدَر َق و المشترى عظمَة التجاُر رأى فلما الجانبين، ِمن التسليُم

ُد،              العق هذا فيه ِبَت ْث أ
ُ الذى الكتاب وِمقداَر يديه، على التبايع ُد عق جرى َمن ِر ْد َق

الُخسران            ِمن فرأوا الّسلع، من ِلغيرها ليس ًا وشأن ًا قدر للسلعة أن عرُفوا

َها           ُت ّذ ل تذهب معدودة، ِهَم َدَرا َبْخٍس بثمن يبيعوها أن الفاحش ْبِن َغ وال ّين َبـ ال

السفهاء،           جملة فى معدود ذلك فاعل فإن ُتها، وحسَر َها ُت َع ِب َت وتبقى َها، ُت وشهو

: وقالوا            خيار، ثبوت غير ِمن ًا واختيار رضًى الّرضوان بيعَة المشترى مع فعقدوا

 : قد            لهم قيل المبيَع، ّلموا وس ُد، العق تّم فلما ُلَك، ِقي َت َنْس ول ُلَك ِقي َن ل والله

كانت           ما أوفَر عليكم رددناها فقد والن لنا، ُلكم وأموا ُفسكم أن صارت

ٌء   {          َيا َأْح َبْل ًا َوات َأْم ِه الل ِبيِل َس ِفى ْا ُلو ِت ُق ِذيَن ّل ا َبّن َتْحَس َولَ معها أموالكم وأضعاَف



 :  ] { عمران   آل ُقوَن ُيْرَز ِهْم ّب َر َد ْن ًا]      169ِع طلب وأموالكم نفوَسكم منكم نبتع لم ،

عليه            والعطاء المعيب قبول فى والكرم الجود أثُر ِليظهر بل عليكم، للربح

      . الله        عبد بن جابر قصَة تأمل والمثّمِن الثمن بين لكم جمعنا ثم الثمان، أجّل

ّد((               وَر ُه، َد وزا َثَمَن ال ُه ّفا و ثّم بعيَره، وسلم عليه الله صلى منه اشترى وقد

             (( ُأُحد،  ِة وقع فى وسلم عليه الله صلى النبّى مع ِتَل ُق قد أبوه وكان البعير عليه

ًا        ((     َفاح ِك ّلمُه وك أحياه، الله أّن وأخبره الله، مع أبيه حاَل الفعِل بهذا ّكره فذ

         (( علُم:     به ُيحيط أن وكرُمه ُده جو ُظَم َع َمْن فسبحان ، َلّى َع َتَمّن ِدى ْب َع َيا َقاَل و

وقبل          العقد، لتكميِل َق ّف وو الثمَن، وأعطى السلعَة، أعطى فقد الخلئق،

بماله،            نفسه من َه عبد واشترى الثماَن، أجّل عليه وأعاض عيبه، على المبيَع

سبحانه            وهو العقد، بهذا ومدحه عليه، وأثنى َثّمِن، والُم ّثَمِن ال بين له وجمع

. منه     وشاءه لُه، ّفقه و الذى

الَمَراِحلَ                               ِو ْط َفا ْوِق الّش ِدى َحا ِبَك َدا َح ْد َقـ َف ٍة ِهّم َذا ْنَت ُك ِإْن َهلَ ّيـ َفح

َواِملَ                                    َك ًا َف ْل َأ ْيَك ّب لـ َعا َد َمـا َذا ِإ ورضــاهم جبهم لمنادي وقل

ْدَن                              ُع ْطلَِل َل ا ِإلَى َظْرَت َن فإن دونهم من الطلل تنظر ول

ِئــلَ َوا َح

َحاِملَ                            ْكِفيَك َي َق ْو الّشـ فإن ْعـُه َد َو قاعـــد رفقة بالسير تنظر ول

ِبُح                            ُتْص َوالُحّب َدى ُه ال َق ِري َط على وسـر إليهم ًا زاد منهم وخذ

َواِصـلَ 

َعاِمـلَ                            ُدك ِعي ُت ْكـَرى ّذ َفال ُبَك َكا ِر دنت إذا شراك بذكراهـم وأحي

ِهـلَ                             َنا الَم ِغى ْب َفا َوْصَل ال ُد ِوْر َأَماَمِك َها َل ُقـْل َف َكلََل ال َفّن َتَخــا ِإّما َو

الَمَشاِعلَ                                ْيَس َل ِديَك ْهـ َي ُهم ُنوُر َفـ ِه ِب ِسْر ُثّم ِرهْم ُنو ِمْن ًا َبَس َق ْذ َوُخـ

ِئلَ                                َقا ْنَت ُك ِإْن َثّم ُهم َتَرا َعَســاَك ِه ِب َفِقـْل َلَراِك ا ِدى َوا َلى َع َوَحّي

ِئلَ                               َسـا ْنَت ُك َذا ِإ ُهْم ْب ُل ْط َفا ِة ّب ـأِح الـ َعّرُف ُم ِدى ْن ِع ْعَماَن َن َفِفى ِإل َو

ِفـلَ                                   َغا َكاَن َمْن ْيَح َو َيا َفِمنًى ُفْت َت ِإْن َف ِه ِتــ َل ْي َل ِب َجْمٍِع َففى ِإل َو

ِزلَ                               َنا ْنَت ُك َها ِب َلى ُلو ا ُلــَك ِز َنا َم ّنها ِإ َف ْدٍن َعــ ّناِت َج َلى َع َوَحّي



ِكى                            ْب َت ْطلَِل َل ا َلى َع ْفَت َق َو ذا َلْجِل َكاِشُحوَن ال َباَك َس ِكن َول
ِزلَ َنـا الَم

ِذلَ                                َبا ْنَت ُك ِإْن ْفِس ّن ِبال ْد َفُج ِد ُلو ـُخ الـ ِة ّنـ ِبَج ِد ِزي الَم ِم ْو َي َلى َع َوحّي

ِزلَ                            َنـــا َم ْيَسْت َل َف َها ِوْز َوَجا َمِقيٌل َهـا ِب َفَما ِرَساٍت َدا ًا ُرُسوم َها ْع َد َف

ِتـــلَ                              َقا ْلِق الَخ َذا ِل َها ِفي َكْم َو ِتيٌل َق َها ِب َكْم ُق ْل الَخ َها ُب َتا ْن َي َفْت َع ًا ُرُسوم

ِهـــلَ                            آ ِة ّب َلِح ا ُد ْف َو َسـَرى ِه ْي َل َع ِذى ّلـ ا َهِج ْن الَم َلى َع َها ْن َع َنًة َيْم ْذ َوُخ

ِئل                             َزا ْبُح ُيص ّد َكـ ال َذا َقـا ّل ال َد ْن ِعـ َف َعًة َسا ِر ْب ِبالّص ْفُس َن َيا ِدى َساِع ُقْل َو

ِذل                             َجـا َفْرَحاَن َلْحَزاِن ا ُذو ِبُح ُيْص َو َقِضى ْن َت ُثّم َعٌة َسـا ِإل ِهـَى َفَمـا

ِهمَم                    وال ّية، الب النفوَس السلم دار وإلى الله، إلى الداعى حّرك لقد

كان             َمن الله وأسمع واعية، ُذٌن ُأ له كانت َمن اليمان منادى وأسمع العالية،

به              ّطت ح فما سيره، طريق فى به وحدا البرار، منازل إلى ُع السما فهّزه ًا، حي

        )) : ِإلّ     ِرُجُه ُيْخ لَ ِه ِل ِبي َس ِفى َخَرَج ِلَمْن ّلُه ال َدَب َت ْن ا َقاَل َف ِر َقَرا ال بدار إل ُله ِرحا

َلُه              ْدِخ ُأ ْو َأ ٍة ِنيَم َغ ْو َأ ٍر َأْج مْن َناَل ِبَما َعُه ُأْرِج َأن ِبُرُسلى ٌق ِدي َتْص و ِبى، ِإيَماٌن

فى              َتُل ْق ُأ ّنى َأ ْدُت ِد َلو َو ٍة، ّي ِر َس ْلَف َخ ْدُت َع َق َما ِتى ُأّم َلى َع ّق أُش َأْن ْولَ َول ّنَة، الج

َتل          )). ْق ُأ ُثّم َيا، ُأْح ُثّم َتُل، ْق ُأ ُثّم َيا، ُأْح ُثّم الله، ِبيِل َس

         )) : َياِت          بآ ِنِت َقا ال ِم ِئ َقا ال ِم ِئ الّصا َثِل َكَم الله ِبيِل َس فى ِد ِه الُمَجا َثُل َم وقال

ّلُه               ال ّكَل وتو الله، َسبيل فى ُد ِه الُمَجا َع َيْرج ّتى َح َصلَة َولَ ٍم َيا ِص ِمْن ُتُر ْف َي لَ ِه الل

َأو              ٍر َأْج َع َم ًا ِلم َسا َعُه َيْرِج ْو َأ ّنَة، الَج َلُه ْدِخ ُي َأْن ُه ّفا َو َت َي َأْن ِب ِه ِل ِبي َس فى ِد ِه ْلُمَجا ِل

ٍة)). ِنيم َغ

(... يتبع(

.((          )) : وَمافيها@          َيا ْن ّد ال ِمَن ْيٌر َخ ْوَحٌة َر ْو َأ ِه ّل ال ِبيِل َس فى ٌة َو ْد َغ وقال

    )) : َخَرَج                ِدى َبا ِع ِمْن ٍد ْب َع ّيَما َأ وتعالى تبارك ّبه ر عن َيروى فيما وقال

أصاَب             ِبَما ُتُه ْع َأْرَج ِإْن ُأْرجعه َأْن لُه ْنُت َضِم َمْرَضاتى، َء ِتغا ْب ا ِبيلى َس فى ًا ِهد ُمَجا

.(( ّنَة            الَج َلُه ْدِخ ُأ َو َأْرَحَمُه َو له ِفَر ْغ َأ َأْن ُتُه َبْض َق ِإْن َو ٍة، ِنيَم َغ أو ٍر َأْج ِمْن

          )) : ِمْن          َباٌب الله ِبيِل َس فى َد َها الِج فإّن ِه، الل ِبيِل َس فى ُدوا ِه َجا وقال

.(( َغّم        وال الهّم ِمَن به اللُه ْنِجى ُي ِة ّن الَج َواِب ْب َأ



           )) : ْيٍت          َبب َهاَجَر و َلَم َأْس و بى، آَمَن ِلَمْن الَحميُل والّزعيُم َزعيٌم َنا َأ وقال

َلَم،             َأْس َو ِبى آَمَن ِلَمْن َزِعيٌم َنا َأ َو ِة، ّن الَج َوَسِط فى ْيٍت َب ِب و ِة، ّن الَج َبِض َر فى

ْيٍت             َب ِب َو ِة، ّن الَج َوَسِط فى ْيٍت َب ِب َو ِة، ّن الَج َبِض َر فى ْيٍت َب ِب ِه الل ِبيِل َس فى َد َه َوَجا

ًا               ْهَرب َم الّشّر ِمَن ول ًا، َلب ْط َم ِر ْي ْلَخ ِل ْع َد َي َلم ِلَك، َذ َعَل َف َمْن ِة، ّن الَج ُغَرِف َلى َع َأ فى

.(( يموت     َأْن َء َشا ْيُث َح َيُموُت

           )) : َلُه          َبْت َوَج ٍة، َناق َق ُفوا ٍم ِل ُمْس َرُجل من الله َسبيِل فى َتَل َقا َمْن وقال

ّنة)). الَج

           )) : َما          ِه ّل ال ِبيِل َس فى ِديَن ِه للُمجا اللُه َها ّد َع أ ٍة َدَرج َئَة ِما ِة ّن الَج فى ِإّن وقاَل

ْوَس،            َد ِفْر ال ُه ُلو َأ فاْس ّلَه ال ُتُم ْل َأ َس َذا َفإ والْرِض، ِء الّسَما ْيَن َب َكَما ْيِن َت َدَرَج ُكّل ْيَن َب

َهاُر           أن َفّجُر َت ْنُه َوِم الّرْحَمن، َعْرُش َقُه ْو َف َو ِة، ّن الَج َلى ْع َأ َو ِة ّن الَج ْوَسُط َأ ّنُه فإ

ِة)). ّن الَج

       )) : َرُسولً،            ٍد ِبُمَحّم و ًا، ِدين ِم وبالْسل ًا، رب ِه ّل بال َرضَى َمْن سعيد لبى وقال

     :      (( ِه،   الل رُسوَل يا علّى َها ْد َأِع فقال ٍد، سعي ُبو أ لها فعجب ، ّنة الَج َلُه َبْت َوَج

    )) : َد         ْب َع ال َها ب اللُه ُع َف َيْر ُأْخَرى و وسلم عليه الله صلى الله َرُسوُل قاَل ثم َعل، َف َف

 :  (( وما            قال ، والْرِض ِء الّسَما ْيَن َب َكَما ْيِن َت َدَرَج ُكّل ْيَن َب َما ِة ّن الَج فى ٍة َدَرَج َئَة ِما

: قال     ِه؟ الل رسول يا هى

.(( ِه         ((    الل ِبيِل َس فى ُد َها الِج

ْى: ((             َأ َباٍب، ِة َن َخَز ُكّل ِة ّن الج َنُة َخَز ُه َعا َد الله، ِيِل َسب في ْيِن ْوَج َز َق َف ْن َأ َمْن وقال

أهل               ِمْن َكاَن َومْن ِة، الّصل َباِب ِمْن ُدِعَى ِة، الّصل ْهِل َأ ِمْن كاَن فمْن ُلّم، َه ُفُل

َباِب             ِمْن ُدِعَى ِة، َق َد الّص ْهِل أ ِمْن كاَن وَمْن َهاد، الِج َباِب ِمْن ُدِعَى ِد، َها الِج

:    (( بكر          أبو فقال ، ّياِن الّر َباِب ِمْن ُدعَى ِم، َيا الّص ْهِل َأ ِمْن َكاَن َوَمْن ِة، َق َد الّص

ٍة،               َضُروَر ِمْن َواِب ْب َل ا ْلَك ِت ِمْن ُدِعَى َمْن َلى َع َما ِه الل رسوَل يا ُأّمى و ْنَت َأ بأبى

.((     )) : ُهم         ْن ِم ُكوَن َت َأْن وأرُجو َعْم َن قال ؟ َها ّل ُك ْبواِب َل ا ْلَك ِت ِمْن ٌد َأَح َعى ْد ُي َهْل َف

         )) : َق          َف ْن َأ َوَمْن ٍة، ْبعمائ ِبَس َف الله، ِيِل َسب فى َلًة َفاِض َقًة َف َن َق َف ْن َأ َمْن وقاَل

ِر             َعْش ِب َنُة فالَحَس ، ِريٍق َط َعْن َذى ال َأَماَط ْو َأ ًا ِريَض َم َد َعا َو ِه، ِل ْه َأ َو ِه ْفِس َن َلى َع

.(( ّطُة              ِح َلُه َو ُه َف ِه ِد َجَس فى الله َتلَه ْب ا وَمِن َها، ْق ِر َيْخ َلْم َما ّنٌة ُج ْوُم َوالّص َها، ِل َثا أْم



        )) : ِه             ِت ْي َب فى َقاَم َأ َو ِه، الل ِبيِل َس فى ٍة َق َف َن ِب َأْرَسَل َمْن عنه ماجه ابُن وذكر

فى             َق َف ْن َأ َو ِه، الل ِبيِل َس فى ِه ْفِس َن ِب َغَزا َوَمْن ٍم، َه ِدْر ِة َئ ُعما ْب َس ٍم َه ِدْر ُكّل ِب َلُه َف

} :     (( َواللُه        الية هذه تل ثم ٍم َه ِدْر ْلِف َأ ِة َئ ُعما ْب َس ٍم َه ِدْر ُكّل ِب َلُه َف ِلَك، َذ ِه ِه َوْج

 : ] { البقرة   ُء َيَشا ِلَمن ].261ُيَضاِعُف

           )) : ًا          َتب َكا ُم ْو َأ ِه ُغْرِم فى ًا ِرَم َغا ْو َأ ِه ّل ال ِبيِل َس فى ًا ِهد ُمَجا َعاَن َأ َمْن وقال

.(( ّلُه           ِظ إل ِظّل لَ ْوَم َي ِه ّل ِظ فى اللُه ّلُه َظ َأ ِه ِت َقب َر فى

.((          )) : ّنار          ال َلى َع ّلُه ال َحّرَمُه ِه ّل ال ِبيِل َس فى ُه َدَما َق َبّرْت ْغ ا َمِن وقال

           )) : فى          َباٌر ُغ ُع َتِم َيْج َولَ ٍد، َواِح َرُجٍل ْلِب َق فى ِإيَماٌن َو ُشٌح ُع َتِم َيْج لَ وقاَل

 ((   )) :   (( وفى       ، ٍد ْب َع ْلِب َق فى ْفِظ َل وفى ، ٍد ْب َع ِه َوْج ِفى ّنَم َجه ُدَخاُن َو ِه الل ِبيِل َس

((   )) :   (( ٍم: ((   ِل ُمْس ْى ْنَخَر َم فى لفظ وفى ، ِرئ اْم ْوِف َج فى لفظ

     )) : ِه               الل ِبيِل َس فى ُه َدَما َق َبّرت ْغ ا َمِن تعالى الله رحمه أحمد الماُم وذكر

.(( ِر       ّنا ال َلى َع َحَراٌم ُهَما َف ٍر، َها َن ِمْن َعًة َسا

        )) : ِبيِل              َس فى ًا َباَر ُغ َرُجٍل ْوِف َج فى اللُه ُع َيْجَم لَ قال ّنُه أ ًا أيض عنه وذكر

ِه             ِد َجَس ِئر َسا اللُه َحّرَم ِه، الل ِبيِل َس فى ُه َدَما َق ّبرْت ْغ ا َوَمِن ّنَم، َه َج ودخان الله

ٍة               َن َس ْلِف َأ َة َمِسيَر ّناَر ال ْنُه َع اللُه َد َع َبا ِه، الل ِبيِل َس فى ًا ْوَم َي َصاَم وَمْن ِر، ّنا ال َعلى

ِء،            َدا َه الّش ِم َت ِبَخا َلُه ِتَم ُخ الله، ِبيِل َس فى ِجَراَحًة ِرَح ُج َوَمْن ْعِجِل، َت الُمْس ِكِب ِللّرا

ُلوَن             ّو َل ا َها ِب ُفه ِر ْع َي الِمْسك ِريُح َها ِريُح َو َفَراِن، ْع الّز ْوُن َل َها ُن ْو َل ِة َياَم ِق ال ْوَم َي ُنوٌر َلُه

          : َق  َوا ُف ِه الل ِبيِل َس فى َتَل قا َوَمْن ِء، َدا َه الّش ُع َطاب ِه ْي َل َع ُفلٌن ُلوَن ُقو َي و والِخُروَن،

ّنُة    )). الَج َلُه َبْت َوَج ٍة، َناق

         )) : َما             ُثِل ِبِم َلُه َكاَن ِه، الل ِبيِل َس فى ْوَحًة َر َراَح َمْن عنه ماجه ابن وذكر

.(( ِة      َياَم ِق ال ْوَم َي ًا َك ِمْس ِر َبا ُغ ال ِمَن َبُه َأَصا

       )) : ِه                الل ِبيِل َس فى َهٌج َر ٍء ِرى اْم ْلَب َق َلَط َخا َما عنه الله رحمه أحمد وذكر

. (( ّناَر     ال ِه ْي َل َع اللُه َحّرَم ِإلّ

. ((          )) : َها          ْي َل َع َوَما َيا ّدن ال ِمَن ْيٌر َخ الله ِبيل َس فى ٍم ْو َي َباُط ِر وقال

          )) : َجَرى          َماَت، ِإْن َو ِه، َياِم ِق َو ٍر ْه َش ِم َيا ِص ِمْن ْيٌر َخ ٍة َل ْي َل َو ٍم ْو َي َباُط ِر وقال

ّتان          )) . َف ال َأِمَن َو ُقه ِرْز ِه ْي َل َع َى ُأْجر َو ُلُه، ْعَم َي كان ِذى ّل ا ُلُه َعَم ِه ْي َل َع



           )) : الله          ِبيل َس في ًا َط ِب ُمَرا َماَت ِذى ّل ا إل ِه ِل َعَم َلى َع َتُم ُيْخ ّيٍت َم ُكّل وقاََل

. (( ِر           ْب َق ال ِة َن ْت ِف ِمْن ُيؤّمُن و ِة، َياَم ِق ال ِم ْو َي َلى ِإ ُلُه َعَم َلُه ْنُمو َي ّنُه ِإ َف

           )) : ِمَن          ُه َوا ِس ِفيَما ٍم ْو َي ْلِف َأ ِمْن ْيٌر َخ الله ِبيِل َس فى ٍم ْو َي َباُط ِر وقال

ِزِل)).  َنا الَم

         )) : ٍة    َل ْي َل ْلِف َأ َك َلُه َنْت َكا الله، ِبيِل َس فى َلًة ْي ل َبَط َرا َمْن عنه ماجه ابُن وذكر

.(( َها  َياِم ِق َو َها َياِم ِص

          )) : ِه          ِل ْه َأ فى ُكْم ِد َأَح ِة َد َبا ِع ِمْن ْيٌر َخ ِه الل ِبيِل َس فى ُكم ِد َأَح َقاُم ُم وقال

ِبيِل              َس فى ُدوا ِه َجا ّنَة، الَج ُلوَن ْدُخ َت َو ُكْم َل الله ِفَر ْغ َي َأْن ُبوَن ُتِح َأَما َنًة، َس ّتيَن ِس

.(( ّنُة           الَج َلُه َبْت َوَج ٍة، َق َنا َق َوا ُف ِه الل ِبيِل َس فى َتَل َقا َمْن ِه، الل

        )) : ّيام،            َأ َثَة َثلَ ِلِميَن الُمْس َواِحِل َس ِمْن ٍء َشى فى َبَط َرا َمْن عنه أحمد وذكر

.(( ٍة    َن َس َباَط ِر ْنُه َع َأْت َأْجَز

          )) : َها،   ُل ْي َل َقاُم ُي ٍة َل ْي َل ْلِف َأ ِمْن ْفَضُل أ الله ِبيِل َس فى ٍة َل ْي َل َحَرُس ًا أيض عنه ِكَر ُذ و

.(( َها  َهاُر َن ُيَصاُم و

ّناُر: ((            ال َوَحُرمِت الله، ِة َي َخْش ِمْن َكْت َب ْو َأ َعْت َدَم ْيٍن َع َلى َع ّناُر ال َحُرَمِت وقال

.(( الله      ِبيِل َس فى ِهَرْت َس ْيٍن َع َلى َع

         )) : ل   ًا َع ّو َط َت ُم ِه الل ِبيِل َس فى ِلِميَن الُمْس ِء َوَرا ِمْن َحَرَس َمْن عنه أحمد وذكر

 } : ُكْم            ْن ِم َوإْن ُقوُل َي الله َفإّن َقَسم، ال ّلَة َتِح ِإلّ ِه ْي َن ْي َع ب ّناَر ال َيَر َلْم َطاٌن، ْل ُس ُه ُذ ْأُخ َي

 : ] { مريم  َها ُد ِر وا ] )).71إل

الصباح                    إلى ِلها ّو أ ِمْن سفرهم فى ليلًة المسلمين َحَرَس ِلرجٍل وقاَل

    )) : أل          ْيَك َل َع َفلَ ْبَت ْوَج َأ ْد َق ٍة َحاَج ِء َقَضا أو ٍة لصل إل ِنزْل َي لم فرسه ِر ْه َظ َلى َع

.(( َها  َد ْع َب ْعَمَل َت

.((          )) : ِة           ّن الَج فى َدَرَجٌة َلُه َف الله، ِبيِل َس فى ٍم ْه ِبَس َغ َل َب َمْن وقال

          )) : َشاَب          َوَمْن ٍر، ُمَحّر ْدُل ِع َو ُه َف ِه، الل ِبيِل َس فى ٍم ْه ِبَس َرَمى َمْن َقاَل و

.(( ِة         َياَم ِق ال ْوَم َي ًا ُنوَر َلُه َنْت َكا الله، ِبيِل َس فى َبًة ْي َش

. عام               بمائة الدرجة تفسير النسائى وعند



    :      )) : ِه          ِت َع ْن َص فى َتِسُب َيْح َعُه ِن َصا ّنَة الَج ِد َواِح ال ِم ْه بالّس ْدِخُل ُي اللًه ِإّن َقاَل و

َأْن             ِمْن ِإلّى َأَحّب َتْرُموا َأْن و ُبوا، َك َواْر واْرُموا ِه، ِب والّراِمَى ِه، ِب ّد والُمِم ْيَر، الَخ

فرَسه،             َبه ِدي ْأ َت أو بقوسه، َيُه َرْم إل فباطٌل الرجُل به ُهو ْل َي ٍء َشى ُكّل و ُبوا، َك َتْر

 (( رواه           كفرها ْعَمٌة ِن ف عنه، رغبًة فتركه الّرمَى، الله ّلمُه ع وَمْن امرأته، َته وملعب

. السنن   وأهل أحمد

.((       )) : ِنى            َعَصا ْد َق َف َكُه، َتر ثم الّرْمى ّلَم َع َت َمْن ماجه ابن وعند

  )) :   : الله،                َوى ْق َت ِب ُأوِصيَك َقاَل َف أوِصنى له قال رجلً أّن عنه أحمد وذكر

الله            ِر ْك ِذ ِب ْيَك َل َع َو الْسلَم، ّيُة ِن َبا ْه َر ّنُه َفإ ِد، َها ِبالِج ْيَك َل َع و ٍء، َشى ُكّل ْأُس َر ّنُه فإ

.(( الْرض          فى َلَك ْكٌر ِذ َو ِء، الّسَما فى ُروُحَك ّنُه ِإ َف ُقْرآِن، ال ِة َو ِتلَ َو

.((    )) : ُد          َها الِج الْسلَم ِم َنا َس ُة َو ِذْر وقال

     :     )) : َتُب          َكا َوالُم الله، ِبيِل َس فى ُد ِه الُمَجا ُهْم ُن ْو َع ِه الل َلى َع ٌق َح َثٌة َثلَ وقال

.(( َفاَف       َع ال ُد ِري ُي ِذى ّل ا ِكُح ّنا وال َء، َدا َل ا ُد يري ِذى ّل ا

           )) : ِمْن          ٍة َب ْع ُش َعلى َماَت ْفَسُه، َن ِه ِب ّدْث ُيَح َلْم َو ْغُز، َي َلْم َو َماَت، َمْن وقال

َفاٍق)). ِن

          )) : ِه             ِل ْه َأ فى ًا َي ِز َغا ّلْف ُيَخ ْو َأ ًا، َي ِز َغا ّهْز ُيَج ْو َأ ْغُز، َي َلْم َمْن عنه داود أبو وذكر

.(( ِة       َياَم ِق ال ِم ْو َي ْبَل َق ٍة َع ِر َقا ِب اللُه َبُه َأَصا ٍر، ْي ِبَخ

        )) : َناَب          ْذ أ ُعوا َب ّت وا ِة، َن ِعي بال ُعوا َي َبا َت َو َهم، ّدْر وال َنار ّدي بال ّناُس ال َضّن َذا ِإ َقاَل َو

ّتى              َح ُهْم ْن َع ْعُه َف َيْر فلم ًء، َبلَ ِهْم ِب الله ْنَزَل أ الله، ِبيِل َس فى َد َها الِج ُكوا َوتَر ِر، َق َب ال

  .(( ُهم  ِدين ُعوا ُيَراِج

         )) : ِبيِل             َس فى َثٌر َأ َلُه ْيَس َل َو َوَجّل، َعّز الله ِقَى َل َمْن عنه ماجه ابن وذكر

.(( ْلَمة     ُث ِه ِفي َو اللَه، ِقَى َل ِه، الل

 : ] {     } : البقرة           ِة َك ُل ْه ّت ال َلى إ ُكْم ِدي ْي أ
َ ِب ُقوا ْل ُت َولَ تعالى أبو]  195وقال وفسر ،

. ِد        َها الِج َترِك ِب ِة ُلك الته إلى باليد اللقاء النصارى أيوب

    )) : ِظلل               َتْحَت ِة ّن الج َواَب ْب أ ِإَن وسلم عليه الله صلى عنه وصّح

ّيوِف)). الس

.((           )) : ِه           الل سبيل فى َو ُه َف َيا، ْل ُع ال ِهَى ِه الل ِلَمُة َك ُكوَن ِلت َتل َقا َمْن عنه وصّح



         )) : ِد           َها الِج فى ُتوِل ْق َوالم ِفِق ْن والَم ِم ِل َعا ْل با ّعُر ُتَس ما ّوُل َأ ّناَر ال إّن عنه وصّح

.(( َقال    ُي ِل ِلَك َذ ُلوا َع َف َذا ِإ

.((         )) : َلُه           َأْجَر َفلَ َيا، ّدن ال َعَرَض ِغى َت ْب َي َد َه َجا َمْن َأّن عنه وَصّح

    )) : َثَك                 َع َب ًا، َب َتِس ُمْح ًا ِبَر َصا ْلَت َت َقا ِإْن عمرو بن الله ِد لعب قال أنه عنه وصّح

َد             ْب َع يا ًا، ِثر َكا ُم ّيا ِئ ُمَرا اللُه َثَك َع َب ًا، ِثَر َكا ُم ًا ِئي ُمَرا ْلَت َت َقا ِإْن و ًا، َب َتِس ُمْح ًا ِبَر َصا اللُه

.(( الَحاِل              ْلَك ِت َلى َع اللُه َثَك َع َب ْلَت، ِت ُق ْو َأ ْلَت َت َقا ٍه َوْج ّى أ َلى َع َعْمرو بن ِه الل

فصل

ِإْن                    َف َله، ّو َأ ِر َف ِللّس الُخُروَج َتِحّب َيْس َكَما ِر، َها ّن ال ّوَل َأ َتاَل ِق ال َتِحّب َيْس َكاَن َو

ِزَل            ْن َي َو َياُح الّر ُهّب َت َو الّشْمُس، َتُزوَل ّتى َح َتاَل ِق ْل ا َأّخَر ِر، َها ّن ال ّوَل َأ ِتْل ُيَقا َلْم

ّنْصُر. ال

فصل 

            )) : ِبَمْن          َلُم ْع َأ والله ِه الل ِبيِل َس فى ٌد َأَح َلُم ْك ُي لَ ِه ِد َي ِب ْفِسى َن ِذى ّل وا َقال

.(( ْلِمْسِك              ا ِريُح ّلريُح وا ِم، ّد ال ْوُن َل ْوُن ّل ال ِة َياَم ِق ال ْوَم َي َء َجا ِإل ِة ِل ِبي َس ِفى َلُم ْك ُي

        )) : ْيِن،            َثَر َأ ْو َأ ْيِن َت ْطَر َق ِمْن ِه الل َلى ِإ َأَحّب ٌء َشْى ْيس َل عنه الترمذى وفى

َلثراِن،             ا َأّما َو ِه، الل ِبيل َس فى ُق ْهَرا ُت ٍم َد ِة ْطَر َق َو الله، ِة َي َخْش ِمْن ٍة َع َدْم ِة ْطر َق

.(( ِه          الل ِئِض َفرا ِمْن ٍة ِريَض َف فى َثٌر َأ َو الله، َسبيِل فى َثٌر َأ َف

            )) : ِإلى    َع َيْرِج َأْن ُه َيُسّر لَ ْيٌر َخ ِه الل َد ْن ِع َلُه َيُموُت، ٍد ْب َع ِمْن َما قال أنه عنه وصّح

ّنُه              ِإ َف ِة، َد َها الّش َفْضِل ِمْن َى َير لما َد الّشهي ِإل َها، ِفي َوَما َيا ْنـ ّد ال َلُه َأّن َو َيا، ْن ّد ال

 .(( ُأُخرى        ًة َمّر َتَل ْق ُي َف َيا، ّدن ال َلى ِإ َع َيْرِج َأْن ُه َيُسّر

.((       )) : َكراَمة           ال ِمَن َيَرى ِلَما َمّراٍت َعْشَر َتَل ْق ُي َف لفظ وفى

ْيَن                      َأ ْتُه َل َفَسأ ٍر، ْد َب ْوَم َي َعُه َم َها ُن ْب ا ِتل ُق ْد َق َو ْعَماِن، ّن ال بن َثَة ِر َحا ُلّم وقاَل

.((    )) : َلى   ْع َل ا ْوِس َد ِفْر ْل ا فى ّنُه ِإ قال ؟ َو ُه

         )) : َقٌة          ّل َع ُم ِديُل َنا َق َها َل ُخْضر، ٍر ْي َط ْوِف َج فى ِء َدا َه الّش َواَح َأْر ِإّن وقال

َع            َل ّط فا ِديِل، َنا َق ال ْلَك ِت إلى ْأوى ت ثّم َءْت، َشا ْيُث َح ِة ّن ْلَج ا ِمَن َتْسَرُح َعْرِش، ْل با

   :      : ِهى،    َت َنْش ٍء َشْى ّى َأ ُلوا َقا َف ؟ ًا َئ ْي َش ُهوَن َت َتْش َهْل َقاَل َف َعًة، ّطلَ ا ُهُم ّب َر ِهْم ْي َل ِإ

ُهْم              ّن َأ ْوا َأ َر َلّما َف َمّراٍت، َثلََث ِلَك ذ ِهْم ِب َفعَل َف َنا، ْئ ِش ْيُث َح ِة ّن ْلَج ا ِمَن َنْسَرُح َنْحُن َو



         : ّتى      َح َنا ِد َأْجَسا ِفى َنا َأْرواَح ّد َتر َأْن ُد ِري ُن َرّب َيا ُلوا َقا ُلوا، َأ ُيْس َأْن ِمْن ُكوا ْتر ُي َلْن

.(( ُكوا            ِر ُت َحاَجٌة ُهْم َل ْيَس َل َأْن َأى َر َلّما َف ُأْخَرى، ًة َمّر ِبيلَك َس ِفى َتَل ْق ُن

            )) : ِه،          َدِم ِمْن ٍة َع ْف َد ّوِل َأ ِمْن َلُه َفَر ْغ ُي َأْن ِخَصالً الله َد ْن ِع ِد ِهي ِللّش ِإّن وقال

ُيَجاَر            َو ْيِن، الع ِر الُحو ِمَن ّوَج ُيَز َو ْيَماِن، ِل ا َيَة ْل ِح ّلى ُيَح َو ِة، ّن الَج ِمَن َعده ْق َم ُيَرى و

ِر،            َقا ْلو ا َتاُج ِه ْأِس َر َلى َع َع ُيوَض َو ِر، َب ْك َل ا َفَزِع ْل ا ِمَن ْأَمَن َي َو ِر، ْب َق ْل ا َذاِب َع ِمْن

      . ْلعيِن،       ا ِر ْلُحو ا ِمَن ِعيَن ْب َوَس ْيِن َت َن ْث ا ّوَج ُيز َو َها ِفي َوَما َيا ْن ّد ال ِمَن ْيٌر َخ ْنُه ِم َتُة ُقو َيا ال

.     (( الترمذى      وصححه أحمد ذكره ِربِه َقا َأ ِمْن ًا ْنَسان ِإ ِعيَن ْب َس فى َع ُيشف َو

 )) :   :    ((      )) : ّلَم           َك َما َقاَل َلى، َب قال ؟ ِبيَك َل الله َقاَل َما ِبُرَك ُأْخ َألَ لجابر وقال

    : َلّى          َع َتَمّن ِدى ْب َع َيا َقاَل َف ًا، َفاَح ِك َباَك َأ ّلَم َك َو ِحَجاٍب، ِء َوَرا ِمْن ِإل ًا َد َأَح اللُه

  ))    :       : لَ  َها ْي َل ِإ ُهْم ّن َأ ّنى ِم َق َب َس ّنُه ِإ قال َيًة، ِن َثا ِفيَك َتَل ْق ُأ َف ِينى ِي ُتح َياَرّب َقاَل ِطَك، ْع ُأ

} :          : َولَ))  الية هذه َتعالى اللُه ْنَزَل َأ َف ِئى، َوَرا َمْن ْغ ِل ْب أ
َ َف َياَرّب قاَل ُعوَن ُيْرج

] { آل            ُقوَن ُيْرَز ِهْم ّب َر َد ْن ِع ٌء َيا َأْح َبْل ًا، َوات َأْم ِه الل ِبيِل َس ِفى ُلوا ِت ُق ِذيَن ّل ا َبّن َتْحَس

].169عمران: 

         )) : ٍر          ْي َط َأْجواِف فى ُهْم َواَح َأْر اللُه َعَل َج ٍد، ُأُح ب ُكْم ُن ِإُخوا ُأِصيَب َلّما َقاَل و

ِظًل              فى َهٍب َذ ِمْن ِديَل َنا َق َلى ِإ ِوى ْأ َوت َها، ِر ِثَما ِمْن ُكُل ْأ َوت ِة، ّن الَج َهاَر ْن َأ ُد ِر َت ٍر، ُخْض

  : ْيَت         َل َيا ُلوا َقا ِهْم، ِل َمِقي َوُحْسَن ِهْم ِب َوَمْشَر ِهْم ِل َك ْأ َم ِطيَب ُدوا َوَج َلّما َف َعْرِش، ْل ا

ْلَحْرب،              ا َعن ُكلوا ْن َي َولَ ِد، َها الِج فى ُدوا َه َيْز ِلئل َنا َل اللُه َع َن َص َما َلُموَن ْع َي َنا َن َوا ِإْخ

 } :           : َبّن  َتْحَس َولَ اليات هذه ِله رسو على اللُه َأنزل َف ُكم، ْن َع ُهْم ُغ ّل َب ُأ َنا َأ اللُه َقاَل َف

 :  ] { عمران      آل ًا َوات َأْم الله ِبيِل َس ِفى ُلوا ِت ُق ِذيَن ّل ].169ا

       )) :  (( ٍة          (( ّب ُق فى ِة، ّن ْلَج ا َباِب ِب ٍر ْه َن ِرِق َبا َلى َع ُء َدا َه الّش ًا مرفوع المسند وفى

.(( ّية        َعِش َو ًة ْكَر ُب ِة ّن الَج ِمَن ُهْم ِرْزق ِهْم ْي َل َع َيْخُرُج َخْضَراء،

         )) : ُهَما          ّن َأ َك ُه، َتا ْوَج َز ُه ِدَر َت ْب َي ّتى َح ِد ِهي الّش ِم َد ِمْن َلْرُض ا َتِجّف لَ وقال

ِمَن             ْيٌر َخ ّلٌة ُح ُهَما ْن ِم ٍة َد َواِح ُكّل ِد ِبي َلْرِض ا ِمَن َبَراٍح ِب ِهَما ْي َل َفصي َتا ّل َأَض ْيَراِن َط

.(( َها   ِفي وَما َيا ْن ّد ال

     )) :   (( َأَحّب          (( الله َسبيِل فى َتَل ْق ُأ َلْن ًا مرفوع والنسائى المستدرك وفى

.(( َبر        َو ْل َوا ِر َد الَم ْهُل َأ ِلى ُكوَن َي َأْن ِمْن َلّى ِإ



           )) : َمّس          ِمْن ُكْم ُد َأَح ُد َيِج َكَما ِإل ْتِل َق ال ِمَن ُد ِهي الّش ُد َيِج ما وفيهما

ِة )). َقْرَص ْل ا

.((       )) :(( ِته          (( ْي َب ْهِل َأ ِمْن ِعيَن ْب َس فى ُد ِهي الّش ُع َف َيْش السنن وفى

        )) :(( ُتوَن          (( ِف ْل َي ل الّصِف فى ْوا َق ْل َي ِإْن ِذيَن ّل ا َداء َه الّش ْفضُل َأ المسند وفى

َيْضَحُك           َو ِة، ّن ْلَج ا ِمَن َلى ُع ال ُغَرِف ْل ا فى ُطوَن ّب َل َت َي ِئَك َل ُأو ُلوا، َت ْق ُي ّتى َح ُهْم َه وجو

.(( ْيه            َل َع ِحَساَب َفل َيا، ْن ّد ال فى ٍد ْب َع َلى ِإ ّبَك َر َضِحَك َذا ِإ َو ّبَك، َر ِهْم ْي َل ِإ

        :  )) : اللَه          َق َد فص ّو، ُد َع ال ِقَى َل ْيَماِن ِل ا ُد ّي َج ْؤِمٌن ُم َرُجٌل َبعٌة َأْر ُء َدا َه الّش ِه وفي

الله              صلى الله َرُسوُل ورفع ُهْم َق َنا ْع َأ ّناُس ال ِه ْي َل ِإ ُع َف َيْر ِذى ّل ا ِلَك َفذ ِتَل، ُق ّتى َح

ّو             ُد َع ْل ا ِقَى َل ْيَماِن، ِل ا ُد ّي َج ْؤِمٌن ُم وَرُجٌل ُتُه َو ْنُس َل َق َعْت َق َو ّتى َح ْأَسُه َر وسلم عليه

ِة            ّدَرَج ال فى َو ُه َلُه، َت َقـ َف َغْرٍب، ْهُم َس ُه َتا َأ ْلِح ّط ال ْوِك ِبَش ُه ُد ِجل ُيْضَرُب ّنَما َأ َك َف

ّو            ُد َع ْل ا ِقَى َل ًا ّيئ َس َوآَخَر ًا ِلَح َصا َعَملً َلَط َخ ْيَماِن، ِل ا ُد ّي َج ُمؤِمٌن َوَرُجٌل ِة، َي ِن ّثا ال

َلى            َع َأْسَرَف ُمؤِمٌن ََوَرُجٌل ِة، َث ِل ّثا ال ِة ّدَرَج ال فى َذاَك َف ِتَل، ُق ّتى َح اللَه َق َد َفَص

ِة            ّدَرَج ال ِفى ِلَك َفذ ِتَل، ُق ّتى َح اللَه َق َد َفَص ّو ُد َع ْل ا ِقَى َل ًا ِثير َك ًا ِإْسراف ِه ْفِس َن

ِة)). َع ِب ّلرا ا

   :  )) :((   ))  (( َد          (( َه َجا ْؤِمٌن ُم َرُجٌل َثٌة َثل َلى ْت َق ال حبان ابن صحيح و المسند وفى

َذاَك             َف َتَل، ْق ُي ّتى َح ُهْم َل َت َقا ّو ُد َع ْل ا ِقَى َل إذا ّتى َح ِه الل ِبيِل َس فى ِه ْفِس َن َو ِه ِل ِبَما

ِة            َدَرَج ِب ِإل ّيوَن ِب ّن ال ُلُه ْفُض َي ل ِه، َعْرِش َتْحَت ِه الل ِة ْيَم َخ فى َتَحُن الُمْم ُد ِهي الّش

ِه           ِبنفِس جاهد َيا، َطا َوالَخ ُنوِب ّذ ال ِمَن ِه ْفِس َن على َق ِر َف ْؤِمٌن ُم َوَرُجٌل ِة، ّو ْب ّن ال

ُمَمْصِمَصٌة             ْلَك ِت َف َتَل، ْق ُي ّتى َح َتَل َقا ّو، ُد َع ْل ا ِقَى َل َذا ِإ ّتى َحـ ِه الل ِيِل َسب فى ِه ِل َوَما

ِة            ّن ْلَج ا َواِب ْب َأ ّى أ ِمْن ْدِخَل ُأ َو َيا، َطا الَخ ُء َمّحا ْيَف الّس ِإّن ُه، َيا َطا َوَخ َبُه ُنو ُذ َمَحْت

ْعٍض،            َب ِمْن ْفَضُل َأ َها ْعُض ْب َو َواٍب، ْب َأ َعُة ْب َس ّنم َه ِلَج َو َواٍب، ْب َأ َيَة ِن َثَما َها َل ِإّن َف َء، َشا

ِه             الل َسبيِل فى َتَل َقا ّو، ُد َع ال ِقَى َل َذا ِإ ّتى َح ِه، ِل َوَما ِه ْفِس َن ِب َد َه َجا ٌق ِف َنا ُم َوَرُجٌل

َق           )). َفا ّن ال َيْمُحو ل ْيَف الّس ِإّن و ّنار، ال فى ِلَك َذ ِإّن َف َتَل، ْق ُي ّتى َح

.((        )) : ًا           َد َب َأ ِر ّنا ال فى َلَه ِت َقا َو ِفٌر َكا ُع َتِم َيْج لَ ّنُه َأ عنه وصّح



((      )) :               ، ِه ْفِس َن َو ِه ِل ِبَما ِركيَن ْلُمْش ا َد َه َجا َمْن َقاَل َف ؟ ْفَضُل َأ ِد َها ْلِج ا ّى َأ وُسئل

      )) : ِبيِل:      َس فى ُه ُد َوا َج ِقَر ُع و َدُمُه، َق ِري ْه ُأ َمْن قال ؟ ْفَضُل َأ ْتِل َق ال ّى َفأ قيل

الله)).

       )) :(( َطاٍن          ((   ْل ُس َد ْن ِع ْدٍل َع َلَمَة َك ِد َها الِج َظم ْع َأ ِمْن ِإّن ماجه ابن سنن وفى

. مرسًل ))     والنسائى لحمد وهو ِئر َجا

          )) : ُهم           َيُضّر لَ ّق ْلَح ا َلى َع ُلوَن ِت َقا ُي ِه ِت ُأّم ِمْن َفٌة ِئ َطا َتَزاُل ل ّنُه َأ عنه وصّح

 (( َعُة        الّسا ُقوَم َت ّتى َح ُهْم َف َل َخا َمْن َول ُهْم، َل َذ َخ َمْن

.((     )) : ّدَجاَل           ال ْلَمِسيَح ا ُهُم آِخُر ِتَل َقا ُي ّتى ح لفظ وفى

فصل         

أل                     على الحرِب فى َبه أصَحا ُع ُيباي وسلم عليه الله صلى النبّى وكان

على           بايعهم كما ِد الجها على وبايعهم الموِت، على بايعهم ّبما ور ِفّروا، َي

ِة           طاع ِم والتزا التوحيد، على ُعُهم َي وبا الفتح، قبل ِهجرِة ال على وبايعهم السلم،

. ًا          شيئ الناس يسألوا أل أصحابه من ًا نفر وبايع ورسوله، الله

ُقوُل                     َي ول ُه، ُذ فيأُخ دابته، عن فينزُل ِهم، ِد أَح ِد َي ِمن ُقُط َيْس الّسوُط وكاَن

. ُه:   ّيا إ ْلنى َناو ِد َلح

المنازل،                             وتخير العدو، وأمر الجهاد، أمر فى أصحابه ُيشاِور وكان

      )) :    (( ِمن (( لصحابه ًة مشور أكثر ًا أحد رأيُت ما هريرة أبى عن المستدرك وفى

.(( وسلم      عليه الله صلى الله رسول

ِدُف                  ُير و الضعيَف، ُيزجى ف المسير، فى ِتهم َق سا فى ّلُف يتخ وكان

. المسير       فى بهم ّناِس ال أرفق وكان َع، ِط المنق

 : كيف                      حنين غزوة أراد إذا مثلً فيقول ، بغيرها وّرى غزوة أراد إذا وكان

. ذلك         ونحو ّو العد من بها وَمن ُهها، وميا نجد، ُق طري

.((  )) : َعٌة           ْد َخ الَحْرُب يقوُل وكان

. الحرَس                   ّبيُت وي َع، الطلئ ُع ِل ُيط و ّوه، عد بخبر يأتونه العيون يبعث وكان

ِمن                     ُبه وأصحا هو وأكثر الله، واستنصَر ودعا، وقف عدّوه، لقى إذا وكان

. أصواتهم    وخفضوا الله، ذكر



ُيباَرُز                     وكان لها، ًا ْفئ ُك ٍة جنب كل فى ويجعُل والمقاتلة، الجيش ّتُب ير وكان

له             وكان ْيِن، َع ِدْر بين ظاهر ّبَما وُر َته، ّد ُع ِللحرب َبُس ُل َي وكاَن ِه، ِر بأم يديه بين

. والرايات  اللويُة

. قفل                   ثم ًا، َثلث ِهْم ِت َعْرَص ِب أقام قوم، على ظهر إذا وكان

                        ، أغاَر وإل ِغْر ُي لم ًا، مؤذن الحّى فى سمع فإن انتظر، ُيغير، أراد إذا وكان

. ًا       نهار فاجأهم ّبما ور ُه، ّو عد ّيت ب ربما وكان

نزل                    إذا العسكُر وكان النهار، َة بكر الخميس يوم الخروج يحب وكان

. لعّمهم          كساء عليهم ُبسَط لو حتى بعض إلى بعضه انضّم

  )) : فلن،                 يا ّدم تق ويقول بيده، القتال عند ُئُهم ّب َع ُي و الصفوف يرتب وكان

.(( فلن   يا تأّخر

. قوِمه                  راية تحت ُيقاتل أن منهم للرُجِل يستحب وكان

(... يتبع(

    )) : الّسَحاب،@               َى وُمْجر َتاب، ِك ال ِزَل ْن ُم ُهّم ّل ال قال ّو، العد ِقَى َل ِإذا وكان

 } :    (( ُع     ْلَجْم ا ْهَزُم ُي َس قال وربما ، ْيهم َل َع َنا وانُصْر ُهْم، ِزْم ْه ا َلْحَزاِب، ا ِزَم َها و

 : ] { القمر  *       َوأَمّر َهى ْد َأ َعُة والّسا ُهْم ُد ْوِع َم َعُة الّسا َبِل ُبَر ّد ال ّلوَن َو ُي ].46-45َو

 .((   )) : َنْصَرَك           ِزْل ْن َأ ُهّم ّل ال ُقوُل ي وكان

 .((       )) : ِتُل           َقا ُأ ِبَك َو ِرى، َنِصي َأنَت و ِدى َعُض ْنَت َأ ُهّم ّل ال يقوُل وكان

بنفسه                    ِعلُم ُي ّو، العد وقصده الحرُب، َوَحِمَى بأٌس، له اشتد إذا وكان

ويقوُل: 

ِلْب                                    ّط الُم ِد ْب َع ْبُن ا َنا َأ ِذب َك ل ِبّى ّن ال َنا َأ

وكاَن                       وسلم عليه الله صلى به َقْوا ّت ا الَحْرُب ّد اشت إذا الناُس وكاَن

. ّو   العد إلى َبهم أقر

َكاَن                    و ّلموا، تك إذا به ُفوَن ْعَر ُي الحرب فى ًا َعار ِش لصحابه يجعُل وكان

.((   )) :  ((  )) :  ((  )) : ْنَصُروَن  ُي ل َحم ومرة ، ْنْصوُر َم َيا ًة ومر ، َأِمْت َأِمْت َمّرة ُهْم َعاُر ِش

الّرمح                           َيْحِمُل و السيَف، ُد ّل ويتق َة، َذ والُخو َع ّدر ال َلبُس ي وكان

: وقال           الحرِب، فى الُخيلء ُيِحّب وكان ّترِس، بال يتتّرُس وكان العربية، والقوَس



اللُه،((              َها ّب ُيح ِتى ّل ا ُء َيلَ الُخ َأّما ف اللُه، ِغُضُه ْب ُي َما َها ْن َوِم اللُه، ّبُه ُيِح َما َها ْن ِم ِإّن

اللُه            ِغُض ْب ُي ِتى ّل ا َأّما َو ِة، َق َد الّص َد ْن ِع ُلُه َيا ِت واْخ ِء، َقا ّل ال َد ْن ِع ِه ْفِس َن ِب الّرُجِل فاْختياُل

.(( ِر      َفْخ َوال َبغى ال فى ُلُه َيا ِت َفاْخ َوَجّل، َعّز

    . قتِل                عن ينهى وكان الطائِف أهل على َبه نص بالمنجنيق مرة وقاتل

لم            وَمن َلُه، َت َق َبَت، ْن َأ ُه رآ فمن ِة، َل ِت المقا فى ُظُر ين وكان والولداِن، ِء النسا

. استحياه  ِبْت، ْن ُي

  )) : ِه                 الل ِبْسم سيُروا ويقول الله، بتقوى ُيوصيهم ّية سر بعث إذا وكان

ُلوا             ُت ْق َت َولَ ُدُروا، ْغ َت َولَ ُلوا، ّث ُتَم َولَ ِه، ّل بال َفَر َك َمْن ُلوا ِت َقا و ِه، الل ِبيِل َس وفى

ًا)). َد ِلي َو

. ّو                 العد أرِض إلى ُقرآِن بال ِر َف الّس عن ينهى وكان

ِة،              ِهجر وال ِم السل إلى إّما الِقتال قبل ّوه عد َو يدع أن ّيته سر أميَر يأمر وكان

الفىء           فى لهم ليس المسلمين، كأعراِب ويكونون الِهجرة، دون ِم السل أو

ِه             بالل استعان وإل منهم، ِبَل َق إليه، ُبوا أجا ُهْم فإن الِجزية، بذل أو نصيب،

وقاتلهم.

بالسلِب                      فبدأ ّلها، ك الغنائَم فجمع ًا، منادي أمر ّوه، بعد ظفر إذا وكان

ِمن             به وأمره الله، أراه حيث فوضعه الباقى، ُخُمَس أخرج ثم لهلها، فأعطاها

والّصـبياِن              ِء النسا ِمن له سهم ل لمن الباقى من َيْرَضُخ ثم السلم، مصالح

  : له،          سهٌم أسهم ثلثُة للفارِس الجيش، بين ّية بالّسو الباقى قسم ثم ِد، والعبي

. عنه         الثابت الصحيح هو هذا سهم وللراجل لفرسه، وسهماِن

: وقيل                          ِة، المصلح ِمن يراه ما بحسب الغنيمِة ْلب ُص ِمن ّفُل َن ُي وكان

ُخُمِس          :     من كان بل القوال أضعف وهو وقيل الُخُمس، ِمن َفُل ّن ال كان بل

الراجل.           ِم سه بين مغازيه بعض فى الكوع بن ِلسلمَة وجمع الُخُمِس

. الغزوة         تلك فى ِئِه َغنا ِلعظم أسهم أربعَة فأعطاه والفارس،

. النفل                  عدا ما الِقسمة فى والقوى الضعيف ُيَسّوى وكان

ُخُمَسُه،              أخرج ِنمْت، َغ فما يديه، بين ّية ِر َس بعَث ّو، العد أرض فى أغار إذا وكان

فعل            رجع، وإذا الجيش، سائر وبين بينها الباقى وقسم الباقى، ُبَع ُر َها َل ّف َن َو



  )) : ِنيَن         ْؤِم الْم ّى ِو َق ّد َيُر ِل ويقوُل َفَل، ّن ال ُه يكر فكان ذلك، ومع الثلث ّفلها ون ذلك،

.(( ِهْم  ِف ِعي َض َلى َع

إن                        ِفّى، الّص َعى ْد ُي الغنيمة من ْهٌم َس وسلم عليه الله صلى له وكاَن

. الُخُمس           قبل يختاُره ًا فرس َء شا وإن أمًة، شاء وإن ًا، عبد شاء

   .    ((    )) : فى           َء َجا ولهذا داود أبو رواه ِفّى الّص ِمَن ّيُة ِف َص َنْت َكا و عائشُة قالت

 : ْيش      َق ُأ بن زهير بنى إلى كتابه

َة،((              الّصلَ ُتُم َقْم َأ و ِه، الل رُسوُل ًا مَحّمد َأّن و اللُه، ِإل ِإلَه لَ َأْن ُتم ْد ِه َش ِإْن ُكْم ّن ِإ

وسلم،            عليه الله صلى ّنبّى ال ْهم َوَس ِم َن ْغ الَم ِمَن الُخُمَس ُتُم ْي ّد َأ َو َة، َكا الّز ُتُم ْي َت وآ

.(( ِه        ِل َوَرُسو الله َأَماِن ب ُنوَن آِم ُتْم ْن َأ ِفّى الّص ْهَم َوَس

. ِفّى               الّص ِمن ِر َقا َف ال ُذو ُفُه سي وكان

أسهم                    كما الُمسلِميَن، ِة لمصلح ِة الوقع عن غاب لمن ِهُم ُيس وكان

رسوِل            ابنة ّيَة ُرق ِه ِت لمرأ تمريضه ِلمكان َها يحُضْر ولم بدر، ِمن سهَمه ِلعثمان

      )) : وحاجة      الله ِة َحاَج فى َق َل َط ْن ا ْثَماَن ُع ِإّن فقاَل وسلم عليه الله صلى الله

. ُه))     َأْجَر َو ْهَمه َس َلُه َفَضرَب ، ِه ِل َرُسو

ينهاهم،                              ول يراهم وهو ويبيعوَن، الغزو فى معه يشترون وكانوا

  :    ((  )) : ِزلُت          ما قال ؟ هو ما فقال َلُه، ِمث ٌد أَح َيْربْح لم ًا ربح َربَح ّنُه َأ رجل وأخبره

:  ((     )) : َقاَل       ِبَح َر َرُجٍل ِر ْي ِبَخ ُئَك َب َن ُأ َنا َأ فقاَل ّية، ُأوق ِة َثمائ ثل ِبْحُت َر حتى ُع وأبتا ُع أبي

.((   )) : الّصلة       َد ْع َب ْيِن َت َع ْك َر َقاَل ؟ ِه ّل ال َرُسوَل َيا َو ُه َما

   : الرجُل،                يخُرج أن ُدهما أح نوعين، على للغزو ُلجراء ا يستأجرون وكانوا

       :  . فى     يخرج َمن ماله من يستأجَر أن والثانى ِرِه سف فى ِدمه َيْخ َمْن ويستأِجَر

: وسلم           عليه الله صلى النبى قال وفيها الجعائل، ذلك ويسمون الجهاد،

.(( ِزى((      َغا ال َأْجُر َو ُه َأْجُر وللجاِعِل أجُره، للغازى

  : البدان،                  شركة أحدهما ًا، أيض نوعين على الغنيمة فى يتشاركون وكانوا

النصف:             على عليه يغُزو فرسه أو الرجل إلى بعيَره الّرجُل يدفع أن والثانى

َله           نص والخر ْدَحُه، ِق ُهما ُد أح فأصاَب ْهَم، الّس اقتسما ربما حتى يغنُم مما

ِريَشه. و



       )) : ٍر،            ْد َب ْوَم َي ُنِصيُب فيما ٌد ْع وَس َعّماٌر َو َنا َأ اشتركُت مسعود ابُن وقال

.(( ٍء        ِبَشى َعّماٌر َو َنا َأ ْء َأِجى َلْم َو ْيِن، ْيَر َأِس ِب ٌد ْع َس َء َفَجا

ِدَم                     َق ِلمن ِهُم ُيْس ل وكان ُأْخَرى، ِرَجالً و ًة، تار ًا ُفرسان ّية بالسر يبعُث وكان

. الفتح    َد بع ِد َد الَم ِمن

فصل 

ِتهم                     إخو دون المطلب وبنى هاشم بنى فى ُقربى ال ذى سهَم ُيعطى وكان

     )) : ٌء       َشْى ٍم َهاِش ُنو َب َو ِلِب ّط الُم ُنو َب ّنَما ِإ وقال نوفل، وبنى شمس ِد عب بنى من

((       )) : ِإْسلَم))     ولَ ٍة ِلي ِه َجا فى َنا ُقو ِر َفا ُي َلْم ُهْم ّن ِإ َقاَل و ِه، ِع ِب َأَصا ْيَن َب ّبَك َوَش ٌد َواِح

فصل 

َعاَم                  ّط وال َنَب ِع وال َعَسَل ال ِزيهم مغا فى معه ُبوَن ُيصي المسلمون وكان

    )) : َزَماِن        فى ِنُموا َغ ًا ْيَش َج ِإّن عمر ابُن قال المغانم، فى يرفُعونه ول فيأكلونه،

(( الُخُمُس            ُهُم ْن ِم ْذ ْؤَخ ُي ولم َعَسلً، َو ًا َعاَم َط وسلم عليه الله صلى اللِه َرُسوِل

. داود   أبو ذكره

  )) : اليوَم          ِطى ْع ُأ ل وقال ٍم، َشْح ِبِجَراِب َبر َخي ْوَم َي ّفل المغ بُن الله ُد عب وانفرد

ولم             فتبّسم وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل َعُه فسِم ًا، شيئ هذا ِمْن ًا أحد

.(( ًا   شيئ له ُقْل َي

        : صلى             الله رسول عهد فى الطعاَم ُتخّمُسوَن ُنتم ُك أوفى أبى لبن وقيل

        )) : ُذ     فيأخ يجىء، الرجُل وكان خيبر، يوَم ًا طعام أصبنا فقال ؟ وسلم عليه الله

ينصرُف      )). ثم يكفيه، ما َداَر ِمق منه

         )) : ّنا            ُك إْن حتى ْقِسُمه َن ول ِو، َغْز ال فى ْوَز الَج ُكُل نأ كنا ِة الصحاب بعُض وقال

.(( مملوءة      منه َنا ُت َب ِر َأْج و َنا ِل ِرحا إلى ُع َنْرِج َل

فصل 

   )) : ْيَس                 َل َف َبًة ْه ُن َهَب َت ْن ا َمِن وقال ِة َل ْث والُم َبة ْه ّن ال عن مغازيه فى ينهى وكان

ّنا)). ِم

.(( َئْت         ((       ِف ْك ُأ َف َبى ّنه ال ِمَن ِبَخْت ُط التى ِر ُدو ُق بال وأمَر



    )) : صلى                 ِه الل َرُسوِل َع َم َنا َخَرْج قال النصار من رجٍل َعْن داود أبو وذكر

ًا،            غنم ُبوا وأصا ٌد، ْه وَج ٌة شديد حاَجٌة ّناَس ال فأَصاَب ٍر، سف فى وسلم عليه الله

يمشى             وسلم عليه الله صلى اللِه َرُسوُل َء َجا إذ لتغلى َنا ُقدور وإّن ُبوها َته فان

)) : إّن            قال ثّم بالتراِب، ّلحَم ال ُيْرِمُل جعَل ُثّم ِه، بقوِس َنا ُقدوَر َأ َف ْك َأ َف قوسه، على

.(( ِة            َب ْه ّن ال ِمَن َأَحّل ِب ْيَسْت َل َتَة ْي الَم ِإّن أو ِة، َت ْي الَم ِمَن َأَحّل ِب ْيَسْت َل َبَة ْه ّن ال

فيه،                      َها ّد ر َها، َف أعج إذا ّتى ح الفىء ِمن دابًة الرجُل يركَب أن ينهى وكان

من               يمنع ولم ، فيه ّده ر َقه، أخل إذا حتى الفىء ِمن ًا ثوب الّرُجُل َبَس ْل َي وأن

. الحرب    حال به النتفاع

فصل 

      )) : ْوَم               َي ِه ِل ْه َأ َلى َع َناٌر وَش َناٌر و عاٌر َو ُه ويقول ًا، جد ُلوِل ُغ ال فى ُد ّد ُيش وكان

ِة)). َياَم ِق ال

  )) :     : ْفسى              َن ِذى ّل َوا َكل قال ّنُة الَج َلُه ًا هنيئ قالوا َعٌم ْد ِم غلمُه ُأصيَب ولما

ِعُل             َت َتْش َل َقاِسُم الَم َها ْب ُتِص َلْم ِم، ِئ َنا َغ ال ِمَن َبر ْي َخ ْوَم َي َها َذ َأَخ ّلتى ا َلَة الّشْم ِإّن ِه ِد َي ِب

 )) :          (( ْو  َأ ِشَراٌك فقال ِلَك، َذ سِمع لما ْيِن َك ِشَرا أو ِبشَراٍك رجل فجاء ًا ناَر ِه ْي َل َع

  (( ٍر   نا ِمن َكاِن ِشَرا

         )) : ُلوَل   ُغ ال َكَر َذ َف وسلم عليه الله صلى الله َرُسوُل َنا ِفي َقاَم هريرة أبو وقال

       )) : ٌة    َشا ِه ِت َب َق َر َلى َع ِة َياَم ِق ال ْوَم َي ُكم َد َأَح َيّن ِف ْل ُأ لَ َقاَل َف ُه، َأْمَر ّظَم َع َو ّظمُه، َع و

 :      : ل        ُقوُل َأ َف ِنى، ْث َأِغ الله َرُسوَل َيا ُقوُل َي َحْمَحَمٌة َلُه َفَرٌس ِه ِت َقب َر َلى َع ٌء، َغا ُث َها َل

   : ِنى،         ْث َأِغ ِه الل َياَرُسوَل ُقوُل َي َف َصامٌت، ِه ِت َب َق َر َلى َع ُتَك، ْغ َل ْب َأ ْد َق ًا ْيئ َش َلَك ِلُك َأْم

 : َيا:              ُقوُل َي َف ُق ِف َتْخ ٌع َقا ِر ِه ِت َب َق َر َلى َع ُتَك، ْغ َل ْب َأ ْد َق ًا، ْيئ َش الله ِمَن َلَك ِلُك َأْم ل ُقوُل َأ ف

.((       : ُتَك    ْغ َل ْب َأ ْد َق ًا ْيئ َش َلَك ِلُك َأْم لَ ُقوُل َأ َف ِنى، ْث َأِغ الله َرُسوَل

  ((   )) : ُظُروَن                ْن َي ُبوا َه َذ َف ِر ّنا ال فى َو ُه َمات وقد ِه ِل َق َث َلى َع كاَن لمن وقال

. َها    ّل َغ ْد َق ًة َء َبا َع َوَجدوا َف

      )) : على             مّروا ّتى ح ٌد ِهي َش ُفلٌن و ٌد، ِهي َش ُفلٌن ِتهم َغَزوا بعِض فى وقالوا

        )) :    : ْو  َأ َها ّل َغ ٍة َد ُبْر فى ِر ّنا ال فى ُتُه ْي َأ َر ّنى ِإ َكل فقال ٌد، ِهي َش ُفلٌن و ُلوا َقا َف رُجٍل،



   )) : ّطاِب،))         الَخ ابَن َيا َهْب ْذ ا وسلم عليه الله صلى الله رسوُل قاَل ثّم َءة َبا َع

.((       : ُنوَن    ْؤِم الُم إل ّنَة الَج ْدُخُل َي لَ ّنُه ِإ ّناِس ال فى ِد َنا َف َهْب ْذ ا

وسلم                     عليه الله صلى الله لرسول ذلَك ُكروا فذ خيبر، يوَم رجٌل ُتوفى و

)) :      (( إّن: ((   َقاَل َف ِلَك، لذ ّناِس ال ُه ُوُجو ّيَرْت َغ َت َف ُكم َصاِحب َلى َع ّلوا َص فقال

      (( ِز      خر ِمن ًا َخرز ُدوا فوج َعه، متا ّتُشوا فف ، ًا ْيئ َش الله ِبيِل َس فى َغّل ُكم َب َصاِح

.(( ْيِن    َهَم ِدْر ُيساوى ل ٍد َيهو

ِهم،                    ِئِم َنا َغ ِب فيجيؤوَن الناِس، فى َدى فنا ِبللً، أمَر ِنيَمًة َغ أصاَب إذا َكاَن و

الله            َرُسوُل َقاَل َف َشعر، ِمن ٍم ِزَما ِب ذلك بعد رجٌل فجاء ْقسُمه، َي و ُيَخّمُسه، َف

 )) :   :  ((     )) : َفَما    َقاَل َعْم، َن قاَل ؟ ًا َث َثلَ َى َناد ِبلَلً ْعَت َسِم وسلم عليه الله صلى

      )) :   (( َلْن     َف ِة َياَم ِق ال ْوَم َي ِه ِب ُء َتِجى ْنَت َأ ُكْن فقاَل فاعتذر، ؟ ِبِه َء َتِجى َأْن َعَك َن َم

.(( ْنَك  ِم َلُه َب ْق َأ

فصل 

                  ، بعده الراِشداِن الخليفتاِن َقُه وَحَر ِه، ِرب وض َغاّل ال متاِع بتحريِق وأمر

فى:            ُق التحري َيجىء لم فإنه َكْرُت، َذ التى الحاديِث ِر ِئ بسا منسوٌخ هذا فقيل

المالية   -   -        والعقوباِت ِر ِزي التع باب ِمن َذا ه ِإّن الصواب وهو وقيل منها، ٍء شى

ُه           خلفاؤ ِلَك وكذ َتَرَك، و َق َحَر فإنه المصلحة، بحَسِب الئمة اجتهاد إلى الراجعِة

ول              ّد ِبَح فليَس الّرابعة أو ّثالثة ال فى الخمر شاِرب قتُل هذا ونظيُر بعده، ِمن

. المام       ِد باجتها ّلق يتع تعزيٌر هو وإنما منسوخ،

فصل          

السارى        فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه فى

وبعَضهم                   بالمال، بعَضهم ِدى ُيفا و ُهم، بعَض ُتُل ويق بعضهم، على َيُمّن كان

ٍر           بد أسارى َدى ففا المصلحة، ِبَحَسِب ّله ك ذلك فعل وقد المسلميَن، بأسرى

           )) : َنى،  ْتـ ّن ال ِء هؤل فى ّلَمنى َك ُثّم ًا، َحي ّى ِد َع بُن ِعُم ْط الُم َكاَن ْو َل َقاَل و بماٍل،

.(( له  ُهم ُت ْك َلتَر

فأسرهم                   ِغّرته، ِريدون ُي ّلُحوَن متس ثمانون الحديبية ُصلِح فى عليه وهبَط

. عليهم   َمّن ثّم



ثم         ((           ِد، الَمْسِج ِة َي ِر ِبَسا َطه َب فَر َفَة، َحني بنى َد ّي س أثال بن ُثمامَة وأسَر

.(( فأسلم  أطلقه

َذ                             يأُخ أن ُُق ّدي الّص عليه فأشار بدر، أسارى فى الصحابة واستشار

إلى             ِديهم َيه أن الله لعّل َقهم، ِل ُيط و ّوهم َعد على ًة قو لهم تكوُن ِفديًة منهم

           )) : َنا   َن ّك ُتَم أن َأرى ولكن بكر، ُبو أ رأى ِذى ّل ا أرى ما والله، ل عمر وقال السلم،

    (( صلى       الله رسوُل َى ِو َه َف ، ُدها وصنادي ِر الكف أئمُة هؤلء فإّن َقهم، أعنا ِرَب َفنض

أقبَل                 الغد، ِمن كان فلما ُعَمُر، قال ما َو ْه َي ولم بكر، ُبو أ قال ما وسلم عليه الله

)) : يا             فقال بكر، ُبو وأ هو َيبكى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فإذا ُعَمُر،

وإن              ْيُت، َك َب ًء ُبكا وجدُت فإن ُبَك، وصاِح أنَت تبكى ٍء شى ّى أ ِمن ؛ الله َرُسوَل

: وسلم             عليه الله صلى الله َرُسوُل َقاَل َف ؟ لبكائكما ْيُت َك تبا ًء بكا ْد َأِج لم

ُهم((             ُب َذا َع َلّى َع ِرَض ُع ْد َق َل َء، َدا ِف ال ِم ِذه َأْخ ِمْن ُبك َأْصَحا ّلى َع َعَرَض ِذى ّل ِل ِكى ْب َأ

       } : ّتى      َح َأْسرى َلُه ُكوَن َي َأْن َنبّى ِل َكاَن َما الله ْنَزَل َأ َو الّشَجرة، ِه ِذ َه ِمْن َنى ْد أ

 : ] { النفال   الرِض ِفى ْثِخَن ] )).67ُي

ُعَمَر                     قوَل ِئفٌة، طا فرّجحْت َوب، أص كان الرأييِن ّى أ فى ّناُس، ال ّلَم تك وقد

ِه           ِت وموافق عليه، المر لستقرار بكر، أبى قوَل ِئفٌة َطا ورّجحت الحديث، لهذا

غلبِت            التى الرحمة ِلموافقته و لهم، ذلك بإحلِل ِه الل ِمن َق َب َس الذى ِكتاَب ال

وعيسى،            بإبراهيم ذلك فى له وسلم عليه الله صلى النبّى ولتشبيه الغضب،

أكثر           بإسلم حصل الذى العظيم الخيِر ِلحصول و وموسى بنوح لعمر وتشبيهه

القوة           ِلحصوِل و المسلمين، ِمن أصلبهم ِمن خرج َمن ولخروِج الْسرى، أولئَك

وسلم           عليه الله صلى الله َرسوِل ِة ولموافق ِلفداء، با ِللمسلمين حصلت التى

ِلكمال             و رأيه، على المُر استقر حيُث ًا آخر له الله ِة ِلموافق و ّولً، أ بكر لبى

ِة             الرحم جانَب ّلب وغ ًا، آِخر ِه الل ْكُم ُح عليه ِقّر يست ما رأى فإنه ّديق، الّص نظر

. ُقوبة   ُع ال جانِب على

           : ِلنزول          رحمًة كان ّنَما فإ وسلم، عليه الله صلى النبّى ُء بكا وأما قالوا

عليه              الله صلى الله رسوُل ِلَك َذ ْد ِر ُي ولم الدنيا، عرَض بذلك أراد لمن العذاِب

َمن              ُتصيُب ول ُعّم َت كانت فالفتنُة الصحابة، بعُض َده أرا وإن بكر، أبو ول وسلم،



  )) : ْوَم          َي ال َلَب ْغ ُن َلْن أحدهم بقول َنين ُح يوَم العسكُر ِزَم ُه كما خاصة، ذلك َد أرا

         (( ِفتنة  بذلك ْيُش الَج فهزم منهم، أعجبته ِلمن كثرتهم وبإعجاب ّلٍة ِق ِمن

.   .. أعلم       والله والظفر النصر على المُر استقر ثم ومحنة،

  )) : ْنُه                 ِم ُعوا َد َت ل َقاَل َف َءه، َدا ِف ِه َعّم ِللعباس ُكوا يتُر أن النصاُر واستأذنه

ًا)). َهَم ِدْر

بعض                     فى بكر أبو ّياها إ َله َف َن جارية الكوع بِن سلمة ِمن واستوهب

وفدى             المسلمين، ِمن ًا ناس بها ففدى ّكة، م إلى بها فبعَث له، فوهبها مغازيه،

ِة،            ِقْسَم ال بعد عليهم هوازن سبى ورد عقيل، من برجل المسلمين من رجلين

ُكّل            ِب ذلك من ُيطيب لم َمن ّوض وع له، ّبوا فطي الغانمين، قلوَب واستطاَب

بَن            ّنضَر ال السرى،وقتل ِمن ُمعيط أبى بن ُعقبَة وقتل فرائض، ِسّت إنساٍن

. ورسوله     لله ِتهما عداو لشدة الحارث

     )) : ُكْن                َي لم السرى ِمن ناُس كاَن قال عباس ابن عن أحمد الماُم وذكر

َد             أول ّلُموا ُيع أن َءهم ِفدا وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فجعَل مال، لهم

.          (( بالمال  يجوز كما بالعمل، الفداء جواز على يدل وهذا ، َتابة ِك ال ِر النصا

ْبَى                      َس يسترق وكاَن ُيسترق، لم السر، قبل أسلم َمن أن ُيه هد وكان

منهم            ّيٌة ِب س عائشة عند وكان الكتاب، أهل ِمن َيَرهم غ ّق ِر َت َيْس كما العرِب،

.(( ِإْسَماعيَل: ((     ِد َل َو ِمْن َها ّن َفإ ِتقيها ْع أ فقال

       )) : ْق            ِت ْع َي ْل َف ِإسماعيَل، ِد َل َو ِمْن َبٌة َق َر ِه ْي َل َع َكاَن َمْن ًا مرفوع الطبرانى وفى

.(( َبر  ْن َع ْل َب ِمْن

الّسبى                    فى الحارث ْنُت ِب َيُة ِر ْي َو ُج وقعت ِلِق، َط الُمْص بنى سبايا قسم ولما

الله             صلى الله رُسوُل َقَضى َف نفسها، على ْتُه فكاتب شّماس، بن ْيس َق بِن لثابِت

بنى            ْيِت َب ْهِل َأ ِمْن مائًة ِإياها ِه ّوِج َتَز ِب َق َت ُأع ف ّوَجها، َتَز َو َها َت َب َتا ِك وسلم عليه

صريح            من وهى وسلم عليه الله صلى الله رسوِل ِر لصه ًا ِإكرام ِلِق َط الُمْص

كانوا            بل السلم، على العرب سبايا وطء فى ُفون يتوّق يكونوا ولم العرب،

قال            بل السلم، يشترط ولم ذلك، لهم الله وأباَح الستبراء، بعد يطؤونهن

 : ] { النساء: {       ُكْم ُن ْيَما َأ َكْت َل َم َما إلّ ِء ّنَسا ال ِمَن َناُت َوالُمْحَص فأباح] 24تعالى ،



  . له          وقال بالستبراء ُتها عد انقضت إذا محصنة كانت وإن اليمين، ُملِك َوْطَء

  )) : رسول         يا ِه والل السبى من الفزارية الجارية استوهبه لما الكوع، بن سلمة

      (( السلم        قبل ًا حرام وطؤها كان ولو ، ًا ثوب لها كشفُت وما أعجبتنى، لقد ؛ الله

ًا               ناس بها َدى َف قد لنه أسلمت، قد تكن ولم معنى، القول لهذا يكن لم عندهم،

ٍد             واِح ٍر أث فى ِرُف َنع فل ِة وبالجمل به، ُيفادى ل ِلُم والمس بمكة، المسلمين ِمن

الذى            فالصواُب المسبية، وطء فعلًفى أو قولً منهم السلم اشتراط قّط

المسبيات          إمائهن ووطء العرب، استرقاُق أصحابه وهدُى هديُه عليه كان

. السلم      اشتراط غير من اليمين بملك

فصل 

الوالدة                    بين الّسبى فى َق التفري ُع يمن وسلم عليه الله صلى وكان

          )) : ْوَم  َي ِه ِت ّب َأِح ْيَن َب َو َنُه ْي َب الله َق َفّر َها، ِد َل َو َو ٍة َد ِل َوا ْيَن َب َق َفّر َمْن ويقول وولدها،

ُيفّرق))           أن كراهية ًا جميع البيت أهَل فيعطى بالسبى، يؤتى وكان َياَمة ِق ال

بينهم.

فصل

عليه     َجّس فيمن هديه فى

      . ًا،                حاطب ُتل يق لم أنه عنه وثبت المشركين ِمن ًا جاسوس قتل أنه عنه ثبت

    )) : َع        َل ّط ا اللَه َعّل َل ْدريَك ُي وما فقال قتله فى عمُر واستأذنه عليه، َجّس وقد

     ((       : يرى    ل َمن به فاستدّل ُكم َل َفْرُت َغ ْد َق َف ُتم ْئ ِش َما ُلوا ْعَم ا فقال ٍر ْد َب ْهِل َأ َلى َع

         ، الله رحمهم حنيفة وأبى وأحمد، كالشافعى، الجاسوس، المسلم قتل

الله              رحمه أحمد أصحاب ِمن عقيل وابن كمالك، قتله، يرى َمْن به واستدل

           : كان  ولو غيره، فى منتفيٍة القتل ِمن مانعة ّلة ِبع ّلل ُع لنه قالوا وغيرهما

كان              بالعم، ّلَل ُع إذا الحكم لن منه، بأخّص ّلل ُيع لم قتله، من ًا مانع السلُم

.   .. أعلم     والله أقوى وهذا التأثير، عديَم الخص

فصل

إلى                     خرُجوا إذا المشركين ِد عبي َق ِعت وسلم عليه الله صلى هديه وكان

.((     )) : وَجّل   َعّز ِه الل ُء َقا َت ُع ُهْم ويقول وأسلموا، المسلمين



إلى                       ُظْر ين ولم له، فهو يده، فى شىء على أسلم َمن أّن ُيه هد وكان

ُيَضّمُن              يكن ولم السلم، قبل كان كما ِدِه ي فى ِقّره ُي بل السلم، قبل سببه

حاَل            مال أو نفس، ِمن المسلمين على ُفوه أتل ما أسلموا إذا المشركيَن

دياِت            الّردة أهل ِمن المحاربيَن تضميِن على ُق ّدي الّص وعزم َله، قب ول الحرب

      )) : ُأجوُرهم    و الله، سبيل فى ُأصيبت ٌء دما تلك عمر فقال وأموالهم، المسلميَن

         (( ًا      أيض يكن ولم عمر، قاَل ما على الصحابُة فاتفق ، لشهيد ديَة ول ، الله على

بعد           ًا قهر الكفاُر ِمنهم أخذها التى أموالهم أعيان المسلمين على ّد َيُر

العقار            ذلك فى سواء لها يتعّرُضون ول بأيديهم، يرونها كانوا بل إسلمهم،

. فيه       شك ل الذى ُيه هد هذا والمنقول،

(... يتبع(

عليهم@                     يرد أن يسألونه المهاجرين من رجال إليه قام مكة، فتح ولما

وذلك            داره، منهم واحد على ّد ير فلم المشركون، عليها استولى التى دورهم

منها            ًا خير ًا دور عنها فأعاضهم مرضاته، َء ابتغا عنها وخرجوا لله، تركوها لنهم

لم               أنه ذلك من أبلُغ بل لله، تركوه فيما يرِجُعوا أن لهم فليس الجنة، فى

لله،               بلده ترك قد لنه ثلِث، ِمن أكثَر ِكه ُنُس بعد بمكة ُيقيم أن للمهاجر ُيرّخْص

وسّماه             خولة، بن لسعد رثى ولهذا ِطنُه، يستو َد يعو أن له فليس منه، وهاجر

 . منها         هجرته بعد بها ِفَن ُد و بمكة، ماَت أن ًا بائس

فصل

المغنومة         الرض فى وسلم عليه الله صلى هديه فى

الغانمين،                     بيَن وخيبر ّنضير ال وبنى ُقريظة بنى أرَض قسم أنه عنه ثبت

  . مكة،         وأما بحالها ِقّرت ُأ ف ُلها، أه عليها وأسلم بالقرآن، ِتحت ُفـ ف المدينة، وأما

بين            ُع الجم العلماء من طائفٍة ُكّل على فأشكل يقسمها، ولم ًة، َو ْن َع ففتحها

     : وقٌف      وهى المناِسِك، داُر لنها طائفة فقالت قسمتها، وترِك عنوة، فتحها

َمن             هؤلء ِمن ثم ُتها، قسم ِكُن ُيْم فل سواء، فيها وهم ّلهم، ك المسلمين على

لم             لما والشافعى إجاَرتها، ومنع ِرباعها، بيع ّوز ج َمن ومنهم وإجاَرتها، َها بيع منع

.       : ْقسم       ُت لم فلذلك ًا، ُصلح ِتحْت ُف إنها قال القسمة، عدم وبين َعنوِة، ال بين يجمع



الحيوان:            قسمُة تجب كما قسمتها فيجُب غنيمة، لكانت َعنوة، ِتَحْت ُف ولو قال

لربابها             ملك بأنها واحتج وإجارتها، مكة، رباع بيع من ًا بأس يَر ولم والمنقول،

مالكه،            إلى الملك إضافَة إليهم سبحانه الله أضافها وقد ُتوهب، و عنهم ُتورث

الله             صلى للنبى وقيل أمية، بن صفوان ِمن ًا دار الخطاب بن عمُر واشترى

    )) :         : ِمْن  ِقيٌل َع َنا َل َتَرَك َهْل َو فقال ؟ بمكة دارك فى ًا غد تنزل أين وسلم عليه

           (( الرَض   أن الشافعى أصل كان فلّما طالب، أبا ورَث عقيُل وكان ٍر ُدو أو َباٍع ِر

ُدورها            و ِرباعها و ُتباع، و ُتملك ّكَة م وأن ُتها، قسم تجُب الغنائم وأن الغنائم، من

. ًا          ْلَح ُص ِتَحْت ُف بأنها القوِل من ًا ُبد يجد لم تقسم، لم

قول                              على دالة ّلها ك وجدها الصحيحَة، الحاديَث تأمل من لكن

:          . طائفة    فقالت ؟ يقسمها لم شىء لى اختلفوا ثم َعنوة فتحت أنها الجمهور،

. المسلمين            عباده على الله من وقف فهى العبادة، ومحّل ّنُسك ال دار لنها

          : صلى  والنبّى وقفها، وبين قسمتها بين الرض فى ّيٌر ُمَخ المام طائفة وقالت

:  . قالوا            المرين جواز على فدل مكة، يقسم ولم خيبَر، قسم وسلم عليه الله

الحيواُن           هى الغنائُم َبل بقسمتها، ِر المأمو ِم الغنائ فى تدخُل ل والرُض

دياَر              لهم وأحل ُلمة، ا هذه غير لمة الغنائم ُيِحّل لم تعالى الله لن والمنقوُل،

       } : ْعَمَة     ِن ُكُروا ْذ ا ِم ْو َق َيا ِه ْوِم َق ِل ُموَسى قاَل ْذ ِإ َو تعالى قال كما وأرضهم الكفر

{         } :   { ُكْم  َل اللُه َتَب َك ِتى ّل ا ّدَسَة َق الُم َلْرَض ا ُلوا ْدُخ ا ِم ْو َق يا قوله إلى ُكم ْي َل َع ِه الل

 : : { 21-20المائدة[ َها]       َنا ْث ْوَر َأ َو ِلَك َذ َك وأرضهم ِه وقوِم فرعون ِر ديا فى وقال ،

 : ] { الشعراء  ِئيَل ِإْسَرا ِنى والماُم]        59َبـ الغنائم، فى تدخل ل الرض أن ِلم ُع ف ،

وسلم            عليه الله صلى الله رسوُل َقَسَم َقد و المصلحة، بحسب فيها ّير مخ

ًا             مستمر ًا خراج عليها وضرب حالها على أقّرها بل يقسم، لم ُعَمُر و وترك،

يمنع            الذى الوقف معناه ليس وقفها، معنى فهذا للمقاتلة، يكون رقبتها فى

وقد               ُلمة، ا عمُل هو كما الرض هذِه ُع بي يجوُز بل الرقبة، فى الملك نقل ِمن

الله              رحمه أحمد الماُم نص وقد ُيورث، ل والوقف تورث، أنها على أجمعوا

فى               ًا مهر يكون أن يجوز ل والوقُف ًا، صداق ُتجعل أن يجوُز أنها على تعالى

من              ذلك فى لما رقبته فى الملك ونقل بيعُه امتنع إنما الوقَف ولن النكاح،



خراج           فى حقهم والمقاتلة منفعته، من عليهم الموقوف البطون حّق إبطال

فل            ًء، سوا البائع عند كانت كما خراجية، عنده صارت اشتراها فمن الرض،

والهبة            بالميراث يبطل لم كما البيع، بهذا المسلمين من ٍد أح حق ُطُل يب

بالكتابة،            الحرية سبُب فيه انعقد وقد المكاتب، رقبة بيُع هذا ونظيُر والّصداق،

فى              انعقد ما يبطل ول البائع، عند كان كما ًا مكاتب المشترى إلى ينتقل فإنه

.   .. أعلم     والله ببيعه العتق سبب من ّقه ح

أرِض                      ِنصَف قسم وسلم عليه الله صلى النبّى أن ذلك على يدّل ومما

ففى            الُخُمس، بعد كلها لقسمها الغنيمة، حكَم حكُمها كان ولو خاصة، خيبر

        )) :(( ))  (( ظهر(( لما وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أن المستدرك و السنن

فكان             ٍم، ْه َس َئَة ِما ْهم َس ُكّل َع َجَم ًا، سهم وثلثين ِة ست على قسَمها خيبر على

َعَزَل           و ذلك، من ّنصُف ال وللمسلمين وسلم عليه الله صلى الله لرسول

   .(( أبى          لفظ هذا الناِس ونوائِب والمور الوفود من به نزل لمن الباقى ّنصَف ال

         )) : ًا،   سهم َعَشَر ثمانيَة وسلم عليه الله صلى الله رسوُل عزَل لفظ وفى داود،

ِطيَح            َو ال ِلَك َذ وكان المسلمين، أمر من بِه ينزُل وما ِه، ِب ِلنوائ الشطُر وهو

   )) :     .(( وما   لنوائبه ِنصفها عزَل ًا أيض له لفظ وفى َعَها ِب َوا وت ِلَم والّسل َبَة، ْي َت ُك وال

          : بين  فقسمه الخر، النصَف وعزل ُهَما، َع َم ُأحيَز وما ُكتيبة، وال َوطيحة ال له نزل

الله:            صلى الله رسول سهُم وكان معهما، ُأحيَز وما َة، َطا ّن وال ّق الّش المسلمين

.(( معهما     ُأحيز فيما وسلم عليه

فصل         

: وجوه                 َعنوة فتحت مكة أن على يدل والذى

             : أهلها          صالح وسلم عليه الله صلى النبّى أن قّط ٌد أح ُقْل ين لم أنه أحدها

سفيان،             أبو ُه َء جا وإنما ِد، البل على صالحه ِمنهم ٌد أح جاءه ول الفتح، زمَن

ألقى             أو المسجد، دخل أو بابه، أغلَق أو ُه، داَر دخَل ِلمن الماَن فأعطاه

       : أو.        بابه، أغلق أو داره، دخل َمن يقل لم ًا، ُصلح فتحت قد كانت ولو سلحه

. العام         المان يقتضى الصلح فإن آمن، فهو المسجد دخل



    )) :        : ّكَة          َم َعْن َبَس َح الله إّن قال وسلم عليه الله صلى النبى أن الثانى

.(( َهار            َن ِمْن َعًة َسا َها في لى ِذَن َأ ّنُه ِإ و ِنيَن، ْؤِم والُم َلُه َرُسو َها ْي َل َع ّلَط وَس ِفيَل، ال

          )) : ّلْت           ُأِح ّنَما ِإ َو ِدى، ْع َب ٍد لَح َتِحّل َلْن و ِلى، ْب َق ٍد لَح َتِحّل لَ َها ّن ِإ لفظ وفى

.(( ٍر    نها ِمْن َعًة َسا ِلى

         )) : وسلم،           عليه الله صلى اللِه َرُسوِل َتال ِق ِل َتَرّخَص ٌد َأَح ِإْن َف لفظ وفى

ٍر،:              َها َن ِمْن َعًة َسا ِلى َأذَن ّنَما ِإ َو ُكْم، َل َذن ْأ َي َلْم َو ِه، ِل ِلَرُسو ِذَن َأ الله ِإّن ْلوا ُقو َف

.       .(( َعنوة      فتحت َها ّن َأ فى صريح وهذا بالمِس َها ِت َكُحْرَم ْوَم َي ال َها ُت ُحْرَم َدْت َعا ْد َق و

        :(( على             (( ِد الولي ْبَن َد خال الفتِح يوَم جعَل أنه الصحيح فى ثبَت فإنه ًا وأيض

على           ُعبيدة أبا َعَل وج اليسرى، ّنبة الُمَج على ْيَر َب الّز وجعل َنى، ُيْم ال ِة َب ّن الُمَج

  ((      )) : ُلوَن،    ِو َهْر ُي فجاؤوا ْنصار َل ا لى ُع ْد ا َيْرة ُهر َبا أ َيا َقاَل َف ِدى، َوا ال ْطِن َب و ِر الُحّس

:   :   (( قال: ((       نعم، ُلوا قا ؟ ْيش ُقَر َباَش ْو َأ ْوَن َتَر َهْل ِر، ْنصا َل ا ْعَشَر َم َيا َقاَل َف

    (( َنُه((       َيِمي َع َوَض َو ِه، ِد َي ِب َفى َأْخ َو ، ًا َحْصد ُهم ُدو َتْحِص َأْن ًا َغد ُهم ُتُمو ِقي َل إذا ُظُروا ْن ا

      :  ((  )) : إل   ٌد أح لهم ٍذ ِئ ْوَم َي َأشرَف فما قال ، الّصفا ُكم ُد ْوِع َم وقال ِه، ِل ِشَما على

ْنَصاُر،           َل ا َءِت وَجا الّصفا، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل َد ِع وَص أناموه،

     )) : ُء      َخْضَرا َدْت ِبي أ
ُ ؛ الله َرُسوَل يا فقال سفياَن ُبو أ فجاء َفا، بالّص ُفوا فأطا

)) :        . َمْن     وسلم عليه الله صلى الله رسوُل َقاَل َف ِم ْو َي ال َد ْع َب ْيٍش ُقَر ل قريٍش،

َبُه              َبا َق َل ْغ َأ َوَمْن آِمٌن، َو ُه َف الّسلَح َقـى ْل َأ وَمْن آِمٌن، َو ُه َف َياَن ْف ُس أبى َداَر َدًخَل

.(( آِمٌن  َو ُه َف

فقاَل                      قتله، طالب أبى بُن علّى فأراد رُجلً، أجاَرْت هانئ ُأّم فإّن ًا وأيض

 ((       )) : هانئ      ُأّم يا َأَجْرِت َمْن َنا َأَجْر ْد َق وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

        )) : أحمائى،   ِمن رجلين أجرُت مكة، فتِح يوُم كان لـّما عنها لفظ وفى

عليهما           ّلَت َف َت َف علٌى أمى ابُن فجاء ًا، باب عليهما وأغلقُت ًا، بيت ُتهما فأدخل

)) : ْد           َق وسلم عليه الله صلى النبى وقول الماِن، حديَث فذكرت ْيِف، بالّس

        (( له،      ُتها فإجار الفتح، بعد مكة بجوف ُضحى وذلك هانىء ُأّم يا َأَجْرِت َمْن َنا َأَجْر

َها             َت إجار وسلم عليه الله صلى النبى ُء وإمضا قتله، عنه الله رضى علّى ُة وإراد

. ًة     عنو ِتَحْت ُف أنها فى صريٌح



          .. ولو          وجاريتين، خطل، وابِن ُصبابة، ْبِن ِقيِس َم بقتل أمر فإنه ًا وأيض

من              مستثنى هؤلء ذكُر ولكان أهلها، من أحد بقتل يأمر لم ًا، ْلح ُص ِتَحْت ُف كانت

    )) :   (( عليه    (( الله صلى النبى أن صحيح بإسناد السنن ففى ًا وأيض الصلِح، عقد

     )) : ٍر،       َف َن َعَة َب َأْر َو ْيِن، َت َأ اْمَر إل ّناَس ال ُنوا َأّم قال مكة، فتِح ْوُم َي كان لـّما وسلم

.    (( أعلم      والله َبة ْع َك ال ِر َتا َأْس ب ّلقيَن َع َت ُم ُهم ْتمو َوَجد وإَن ُهم ُلو ُت ْق ا

فصل

بين                    ِلم الُمْس ِة َقاَم ِإ من وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ومنع

    )) : ٍم        ِل ُمْس ُكّل ِمْن ٌء َبرى أنا وقال بينهم، ِمن ِة ِهْجَر ال على َدَر َق َذا ِإ ِكيَن ِر الُمْش

 )) :        :  .(( َتراءى    ل َقاَل ؟ ِلَم َو ؛ الله رُسول َيا قيل ِكيَن ِر الُمْش ِر ُه ْظ َأ ْيَن َب ِقيُم ُي

)) :  ((       )) : ل))   وقال ، ُلُه ْث ِم َو ُه َف َعُه َم َكَن َوَس ِرَك الُمْش جامع َمْن وقال ، ُهَما َنارا

ِمْن            الّشْمُس َع ُل ْط َت ّتى َح َبُة ْو ّت ال ُع ِط َق ْن َت ول َبُة، ْو ّت ال َع ِط َق ْن َت ّتى َح ُة ِهْجَر ال ُع ِط َق ْن َت

        )) : َهاَجَر))  ُم ُهم ْلَزُم َأ الْرِض ْهِل َأ َياُر َفِخ ِهْجَرة، َد ْع َب ٌة، ِهْجَر ُكوُن َت َس وقال ، ِربها ْغ َم

   . الله،        ْفُس َن ُهم َذُر ْق َت ُهم َأَرُضو ُهْم ُظ ِف ْل َت َها، ِل ْه َأ ِشَراُر َلْرِض ا فى َقى ْب َي َو ْبَراهيَم، ِإ

.(( ِر     ِزي َنا والَخ ِة َد ِقَر ال َع َم ّناُر ال ُهم َتْحُشُر و

فصل

الكفار،             رسل ومعاملِة والصلِح، المان فى وسلم عليه الله صلى هديه فى

الكفار           من جاءه َمن وإجارة والمنافقين، الكتاب، أهل ومعاملِة الجزية، ِذ وأخ

. الغدر            من ِه ِت وبراء ِد، بالعه ِه ِئ ووفا مأمنه، إلى ّده ور الله، كلَم َع يسَم حتى

       )) : َفَر             َأْخ َفَمْن ُهْم، َنا ْد َأ َها ِب َعى َيْس ٌة، َد َواِح ِلِميَن الُمْس ِذّمُة قال أنه عنه ثبت

ْوَم            َي ْنُه ِم الله َبُل ْق َي ل ِعيَن، َأْجَم ّناِس وال ِة، َك ِئ والمل ِه الل َنُة ْع َل ِه ْي َل َع َف ًا، ِلم ُمْس

.(( ْدلً    َع ول ًا َصْرف ِة َياَم ِق ال

        )) : َعى          َيْس و ُهْم، ِسوا َمْن على ٌد َي ُهْم َو ُهم، ُؤ ِدَما ُأ َف َكا َت َت ِلُموَن الُمْس وقال

ًا              َث َد َح َدَث َأْح َمْن ِه، ِد ْه َع فى ٍد ْه َع ُذو ول ٍر، ِف َكا ِب ْؤِمٌن ُم َتُل ْق ُي ل ُهم، ْدنا َأ ِهْم ِت ِذّم ب

ِة            َك ِئ والَمل ِه الل َنُة ْع َل ِه ْي َل َع َف ًا، ِدث ُمْح آوى ْو َأ ًا َدث َح َدَث َأْح وَمْن ِه، ْفِس َن َفعلى

.(( ِعيَن  َأْجَم ّناِس وال



         )) : َولَ             ًة َد ْق ُع ّلّن َيُح َفل ٌد ْه َع ٍم َقو ْيَن َب و َنه ْي َب َكاَن َمْن قال أنه عنه وثبت

.(( ٍء         َوا َس َلى َع ِهْم ْي َل ِإ َذ ِب ْن َي ْو َأ ُه، ُد َأَم َيْمِضى ّتى ح َها ّد َيُش

 .((          )) : ِتل          َقا ال ِمَن ٌء ِرى َب َنا َأ ف َلُه، َت َق َف ِه ْفِس َن َلى َع َرُجلً َأّمَن َمْن وقال

 .((   )) : ْدر           َغ َء َوا ِل ِطى ْع ُأ لفظ وفى

  :          )) : ُة          ْدَر َغ ِه ِذ َه ُيقال ِه ِب ْعَرُف ُي ِة َياَم ِق ال ْوَم َي ِه ِت إْس َد ِعن ٌء ِلوا ٍر ِد َغا ُكّل ِل وقال

.(( ُفلٍن   ْبِن ُفلِن

.((        )) : ّو             ُد َع ال ْيهُم َل َع ُأديَل إلّ َد ْه َع ال ْوٌم َق َقَض َن َما قال أنه عنه ُيذكر و

فصل         

ثلثة                     معه الكفاُر صاَر َنة، المدي وسلم عليه الله صلى ّبى الن ِدَم َق ولما

ُيوالوا:            ول عليه، ِهروا ُيظا ول ُيحاربوه، أل على ووادعهم َلحهم صا ِقسم أقسام

 :  . حاربوه         وقسم وأموالهم دمائهم، على ِنوَن آُم ُكفرهم على وهم ّوه، عد عليه

        :  . ما   انتظروا بل ُيحاربوه، ولم ِلحوه، ُيصا فلم ُكوه، تار وقسم َداوة َع ال له ونصبوا

     : وانتصاره        ظهوَره، ُيِحّب كان َمن هؤلء ِمن ثم أعدائه، وأمُر أُمره، إليه يؤول

 :         : َمن   ومنهم وانتصاَرهم، عليه عدوه ظهوَر ُيِحّب كان َمن ومنهم الباطن، فى

هم             وهؤلء الفريقين، ليأمن الباطن، فى عدّوه مع وهو الظاهر، فى معه دخل

تبارك            ّبه ر به أمره بما الطوائف هذه ِمن ٍة ِئف طا ُكّل فعاَمَل الُمنافقون،

وتعالى.

طوائَف                     ثلَث وكانوا أمن، كتاَب وبينه بينهم وكتب المدينِة، َد يهو فصالح

          : بعد  َقاع ُن ْي َق بنو فحاربته ُقريظة، وبنى ّنضير، ال وبنى َقاع، ُن ْي َق بنى المدينة حوَل

ُجنود            إليهم فسارت َد والَحَس البغَى وأظهروا ٍر، بد بوقعة وَشَرُقوا ٍر، بد َد بع ذلك

رأس            على ّوال ش من للنصف السبت يوَم ُله ورسو الله ُد عب َدُمهم ْق َي ِه، الل

رئيِس             َسلول بن ُأبّى بِن الله ِد عب َء َلفا ُح وكانوا ِره، ُمهاَج ِمن ًا شهر عشرين

بُن           ُة حمز ٍذ يومئ المسلمين لواء وحاِمُل المدينة، ِد يهو َع أشج وكانوا المنافقين،

وحاصرهم           المنذر، عبد بَن ُلبابة أبا المدينة على واستخلف المطلب، عبد

اليهود،             ِمن حارب َمْن ّوُل َأ وهم ِة، َد ْع َق ال ذى هلل إلى ليلًة عشر خمسة

قلوبهم          فى الله وقذَف الِحصار، ّد أش فحاصرهم حصونهم، فى ُنوا وتحّص



قلوبهم،            فى وقذَفه عليهم، أنزله وهزيمتهم قوم خذلن أراد إذا الذى الّرعَب

ِلهم،             وأموا ِرقابهم فى وسلم عليه الله صلى الله رسوِل ِم ُحك على فنزلوا

الله             رسوَل ِهم في ْبّى ُأ بُن الله ُد عب ّلَم وك ُفوا، ّتـ ُكـ ف بهم فأمر ِتهم، ّي ُذّر و ِنسائهم و

ِمن            َيخرجوا أن وأمرهم له، َبهم فوه عليه، وألّح وسلم، عليه الله صلى

ُثوا             ِب َل أن فقّل الشام، أرض من َعاٍت ِر ْذ َأ إلى فخرجوا بها، ِوُروه ُيجا ول المدينة،

مقاتل،           الستمائة نَحو وكانوا ًا، ُتجار و َصاغة وكانوا ُهم، أكثر َلَك َه حتى فيها

الله            رسوُل منها فأخذ َلهم، أموا ِمنهم َبض َق و المدينة، طرِف فى داُرهم وكانت

رماح،           َثَة وثل أسياف، وثلثَة ِدرعين، و ِقسّى ثلَث وسلم عليه الله صلى

. مسلمة          بن ُد محم الغنائم جمع ّلى تو الذى وكان ِئمهم، َنا َغ وَخّمَس

فصل          

      : أشهر،                ِة ّت بس ٍر بد بعد ِلَك َذ وكان البخارى قال النضير، ُنو ب العهد نقض ثم

              : من  ٍر َف َن فى إليهم خرج وسلم عليه الله صلى أنه ذلَك وسبُب عروة قاله

ّية            ُأم بُن عمُرو ُهَما َل قت ْيِن َذ ّل ال ْيِن َي ِب ِكلَ ال ِدية فى ُه ُنو ُيعي أن ّلمهم وك َأْصَحابه،

          : وخل  حاَجتك، ْقِضَى َن حتى ههنا ِلس اج القاسم، أبا يا نفعُل فقالوا الّضْمِرى،

بقتله           فتآمروا عليهم، ِتَب ُك ِذى ّل ا الشقاء الشيطاُن ُهم ل ّوَل وس ببعض، بعُضهم

       : على     ُيلقيها ف ُد، َع ويص الّرحا هذه يأخذ ُكم ّي أ وقالوا وسلم، عليه الله صلى

    .  : ْبُن         سلُم لهم فقال أنا ِجَحاٍش ْبُن عمرو أشقاهم فقال ؟ بها َدُخه َيْش رأسه

بيننا:              الذى ِد العه لنقُض وإنه به، ُتم همم بما ّبَرّن ُيَخ ل ِه فوالل ؛ تفعلوا ل ِمْشكم

فنهض              به، هّموا بما وتعالى تبارك ربه من إليه الفور على الوحُى وجاء َنه، وبي

    : ِبَك،       ُعْر َنْش ولم نهْضَت ُلوا فقا ُابه، أصح َقُه َلِح و المدينة، إلى وتوّجه ًا، مسرع

 : أن             وسلم عليه الله صلى الله رسوُل إليهم وبعث به، يهود هّمْت بما فأخبرهم

بعد            وجدُت فمن ًا، عشر ُتكم أّجل وقد بها، ُنونى ِك تسا ول ِة، ِدين الم ِمن اخرُجوا

الله            ُد عب ُق ِف المنا إليهم وأرسل ّهُزوَن، يتج ًا أيام فأقاموا َقُه، ُن ُع ْبُت َضَر بها، ذلك

           : ِحصنكم،  معكم ُلوَن يدخ ألفين معَى فإن دياركم، ِمْن َتْخُرُجوا ل أن َبّى ُأ بن

رئيُسهم         َع َطِم و َفان، َط َغ ِمن وحلفاؤكم ُقريظُة وتنُصُركم ُدونكم، فيموتون

وسلم              عليه الله صلى الله رسول إلى وبعَث له، قال فيما َطب أخ بُن َيّى ُح



الله:               صلى الله رسوُل ّبر فك لك، َدا َب ما ْع َن فاْص َنا، ِر َيا ِد ِمن َنْخُرُج ل ّنا إ يقول

فلما             ّلواء، ال يحِمل طالب أبى بُن وعلّى إليه، ونهُضوا ُبه، وأصحا وسلم عليه

ُقريظة،          واعتزلتهم والِحجارة، ّنبل بال يرُمون ُحصونهم على قاُموا إليهم، انتهى

ِقصتهم،           وتعالى سبحانه ّبه ش ولهذا َفان، َط َغ ِمن ُؤهم وُحلفا ُأبّى ابُن وخانهم

ٌء  {           ِرى َب ّنى إ قاَل َفَر َك َلّما َف ُفْر ْك ا ْنَساِن لل َقاَل ْذ إ َطاِن ْي الّش َثِل َكَم َلهم مث وجعل

 : الحشر} [ مبدأ]         16ّمنَك وفيها النضير، بنى سورة هى الحشر سورة فإن ،

نخلهم،           َع َط وق وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل ُهم فحاصَر ِنَهايتها، و ِقصتهم

         : عنها   يخرجوا أن على َلهم َأنز ف المدينة، عن نخرج نحن إليه فأرسلوا وحّرق،

صلى            النبّى وقبض السلَح، إل البُل َلِت َحَم ما لهم وأن وذراريهم، بنفوِسهم

ِلصًة           خا النضير بنو وكانْت السلح، وهى َقَة، ْل والَح المواَل وسلم عليه الله

ُيخّمسها           ولم الُمسلمين، ومصالِح ِلنوائبه وسلم عليه الله صلى الله لرسول

 . وَخّمَس           َكاٍب ِر َول ْيٍل ِبَخ َها ْي َل َع ِلُموَن الُمْس ُيوِجِف ولم عليه، أفاءها الله لن

َظَة. ْي ُقَر

          : ُيَخّمْس           ولم ُقريظة، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل خّمس مالك قال

ّنِضير،            ال بنى على ِركابهم ول بخيلهم ُفوا ُيوِج لم المسلمين لن النضير، بنى

كبيُرهم،            َطب َأْخ بُن ُحيَى وفيهم خيبر، إلى وأجلهم ُقريظة على أوجفوا كما

الّسلح          من فوجد وأموالِهم، ِرهم وديا أرضهم على واستولى الّسلح، وقبَض

 )) : فى        هؤلء وقاَل ًا، سيف وأربعين ٍة َثِمائ وثل ْيضًة، َب وخمسيَن ًا، ِدرع خمسيَن

      (( سنة      الول ربيع فى ُتهم قص وكانت ْيٍش ُقَر فى ِة ِغيَر الُم بنى ِة َل ِز ْن ِبَم ِهْم ْوِم َق

. الهجرة   ِمن أربٍع

فصل

عليه                    الله صلى الله لرسول ًة عداو ِد اليهو ّد أش فكانت ُقريظة، وأما

. إخوانهم           على ِر يج لم ما عليهم جرى ولذلك ًا، ُكفر َظهم وأغل وسلم،

إلى                      خرج لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أّن غزوهم سبُب وكان

فى             ُقريظة بنى إلى َطب أخ بن َيّى ُحـ جاء ْلٌح، ُص معه والقوم الخندق غزوة

         : َفان  َط َغ و سادتها، على ُقريش ب جئتكم ّدهر، ال بعّز ُتكم جئ قد فقال ديارهم،



منه،            ونفُرغ ًا محمد نناِجَز حتى فهلّم والسلح، َكة ْو الّش أهُل وأنتم قادتها، على

          : ماءه،   أراق قد بسحاب جئتنى الدهر، ُذّل ب والله جئتنى بل رئيُسهم لُه فقاَل

أن             بشرط أجابه حتى ُيمنيه و ِعده َي و ُيخادعه َيّى ُحـ يزل فلم ويبُرق، ُد ُع ير فهو

صلى             الله رسول َد عه ونقُضوا ففعل، أصابهم، ما ُيصيبه ِحصنه، فى معه يدخل

الخبُر،             وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فبلغ ّبه، س وأظهروا وسلم، عليه الله

 )) : يا         ْبِشُروا أ وقال ّبر فك العهد، نقُضوا قد فوجدهم المَر، ِلُم يستع فأرسَل

.(( المسلمين  ْعشَر َم

إل                       يكن لم المدينة، إلى وسلم عليه الله صلى الله َرُسوُل انَصَرَف فلما

       : لم      الملئكَة إن والله الّسلح؟ أوضعَت فقال جبريُل، فجاءه ِسلحه، وضع أن

ُأزلزل            أمامك سائٌر فإنى ُقريظة، بنى إلى معَك بمن فانهض ِتها، أسلَح ْع تض

من           موكبه فى جبريُل فسار الّرعَب، قلوبهم فى ِذف وأق َنهم، حصو بهم

ِمن            موكبه فى أثره على وسلم عليه الله صلى الله ورسوُل الملئكة،

     )) : فى      ِإل َعْصَر ال ُكم ُد َأَح َيّن ّل ُيَص ل يومئذ لصحابه وقال ، والنصار المهاجِرين

         (( العصُر  فأدركتهم فورهم، ِمن ونهُضوا ِره، أم امتثال إلى فبادروا ، َظَة ْي ُقَر بنى

         : ّلوها    فص أمرنا، كما ُقريظة بنى فى إل ُنصليها ل بعُضهم فقال الطريق، فى

        : الخروج،     ُسرعة أراد وإنما ذلك، ّنا م ْد ِر ُي لم بعُضهم وقال الخرة، عشاء بعد

. الطائفتين        من واحدة ّنْف ُيع فلم الطريق، فى ْوَها ّل َفَص

   : هم                 أّخروها الذين طائفٌة فقالت ؟ أصَوب كان ّيهَما َأ الفقهاء واختلف

بنى            فى إل َناها ْي ّل ص ولما أّخُروها، كما لّخرناها معهم، ّنا ُك ولو ُبون، الُمصي

. للظاهر       المخالف للتأويل ًا وترك امتثالًلمره، ُقريظة

        : حازوا            وقتها فى الطريق فى ّلْوها َص الذين بل أخرى طائفة وقالت

فى           أمره امتثال إلى بادروا فإنهم بالفضيلتين، َد أسع وكانوا ْبِق، الّس َقَصَب

ّلحاق            ال إلى بادُروا ثم وقتها، فى الصلة فى مرضاته إلى وبادُروا الخروج،

ُيراد           ما ِهُموا وف وقتها، فى الصلة وفضيلَة الجهاد، فضيلَة فحازوا بالقوم،

صلة            كانت فإنها َة، الصل تلك سيما ول الخرين، من أفقَه وكانوا منهم،

الصحيح            وسلم عليه الله صلى الله رسول بنِص الوسطى ُة الصل وهى العصر،



عليها،            بالمحافظة ّنة الّسـ ومجىء فيه، مطعن ول له مدفَع ل الذى الصريح

ِبَط              َح قد أو وماله، أهله ِتَر ُو فقد فاتته، َمن وأن بها، والتبكير إليها، والمبادرة

لها،             المؤّخرون وأما غيرها، فى ُله مث يجىء لم أمٌر فيها جاء فالذى ُله، عم

النص،          بظاهر ِكهم لتمّس ًا واحد ًا أجر مأجورون بـل معذورون، أنهم فغايتهم

بادر             وَمن المر، نفس فى المصيبين هم يكونوا أن وأما المر، َثال ِت ام وقصدهم

الطريق،           فى ّلْوا ص ِذيَن ّل وا وكل، فحاشا ًا، مخطئ الجهاد وإلى الصلة إلى

ًا          أيض مأجورون والخرون أجران، فلهم الفضيلتين، ُلوا وحّص الدلة، بين جمعوا

. عنهم   الله رضى

         : كان           ولهذا ًا، مشروع ًا جائز حينئذ للجهاد الصلة تأخيُر كان قيل فإن

الليل،            إلى الخندق يوم العصر وسلم عليه الله صلى النبى تأخير ِقَب َع

َيوم              لها وسلم عليه الله صلى كتأخيره الليل، إلى العصر صلة فتأخيُرهم

. الخوف             صلة شروع قبل كان ذلك أن سيما ول سواء، الليل إلى الخندق

.       : وجهين          من وجوابه قوى، سؤال هذا قيل

           :   : بياِن          بعد ًا جائز كان وقتها عن الصلِة تأخيَر أن ُبت َيث لم يقال أن أحدهما

َمْن              بها استدّل التى هى فإنها الخندق، قصُة إل ِلَك ذ على دليَل ول المواقيت،

الله               صلى النبى من التأخير أن بياُن فيها ليس لنه فيها ُحّجَة ول ذلك، قال

بذلك،              ِعُر ُيْش ما القصة وفى ًا، نسيان كان لعله بل عمد، عن كان وسلم عليه

         : كادت     حتى العصر ّلى ُأَص ْدُت ِك ما الله، رسول يا له قال لما عمر فإن

 ((   )) : ثم         ُته ْي ّل َص َما ِه والل وسلم عليه الله صلى الله رسول قال ُغرُب، ت الشمس

             . ِمن  فيه هو بما ًا ناسي كان وسلم عليه الله صلى بأنه مشعر وهذا فصلها قام،

بعذر            أّخَرها قد يكون هذا وعلى به، المحيِط العدو بأمر والهتمام الشغل،

ذكره            وبعد استيقاظه، بعد وصلها سفره، فى النوم بُعذر أّخرها كما النسيان،

. به   ُته ُأّم َأّسى َت َت ِل

          : الخوِف           حال فى هو إنما ثبوته تقدير على هذا أن الثانى والجواب

فى           والصحابُة بها، والتيان الصلة، أفعاِل ّقِل تع عن ّدهش ال عند والُمسايفة

أسفارهم            حكَم حكُمهم كان بل كذلك، يكونوا لم ُقريظة، بنى إلى مسيرهم



وقتها،             عن الصلة يؤّخرون يكونوا لم أنهم ومعلوٌم ُه، وبعد ذلك قبل العدو إلى

منتهى            فهذا بدارهم، مقيمين كانوا فإنهم فوتهم، يخاف ممن ُقريظة تكن ولم

. الموضع     هذا فى الفريقين أقدام

فصل

طالب،                     أبى بن علّى الرايَة وسلم عليه الله صلى الله رسول وأعطى

وحصرهم           ُقريظة، بنى حُصون ونازل ٍم، مكتو أّم ابَن المدينة على واستخلَف

كعُب           رئيُسهم عليهم عرض الِحَصاُر، عليهم اشتد ولـّما ليلًة، وعشرين ًا خمس

          : أن    وإما دينه، فى محمد مع ويدُخلوا ِلُموا ُيْس أن إما ِخصال ثلَث أسد بن

أو           ِبه، يظفروا حتى يناِجُزونه ُمصلتة بالسيوف إليه ويخرجوا َيهم، ذرار يقتلوا

وسلم             عليه الله صلى الله رسول على يهجُموا أن وإما آخرهم، عن ُيقتلوا

عليه            ْوا َب أ
َ ف فيه، ِتلوهم ُيقا أن ُنوا أِم قد لنهم السبت، يوَم ِبُسوهم ويك ِبه وأصحا

المنذر               عبد بَن ُلبابة أبا إلينا أرسل أن إليه فبعثوا منهن، واحدة إلى ُه ُبو ُيِجي أن

       : لنا        ترى كيف ؛ ُلبابة أبا يا وقالوا يبكون، وجهه فى قاموا رأوه، فلما نستشيُره،

  :       : ّذبح،       ال إنه يقول حلقه إلى بيده وأشاَر نعم، فقال ؟ محمد حكم على ننِزل أن

إلى               ْع َيْرج ولم وجهه، على فمضى َله، ورسو الله خان قد أنه فوره ِمن ِلَم َع ثم

فربط            المدينة، مسجد المسجد أتى حتى وسلم عليه الله صلى الله رسوِل

وسلم             عليه الله صلى الله رسوُل إل ّله يح أل وحلف المسجد، َية ِر بسا نفسه

عليه               الله صلى الله رسول بلغ فلما ًا، أبد ُقريظة بنى أرَض يدخُل ل وأنه بيده،

     ((     )) : ّله   وح عليه، الله تاب ثم ْيِه َل َع اللَه ُتوَب َي ّتى َح ُه ُعو َد قال ذلك، وسلم

الله              رسول ُحكم على ُلوا نز إنهم ثم بيده، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

      : فعلَت        قد ؛ الله َرُسوَل يا فقالوا الوُس، إليه فقاَمت وسلم عليه الله صلى

موالينا،            وهؤلء الخزرج، إخواننا ُء حلفا وهم ِلْمَت َع قد ما َقاع ُن ْي َق بنى فى

.  :   ((       )) : بلى   قالوا ؟ ُكم ْن ِم َرُجٌل ِيهْم ِف ُكم َيْح َأْن َْوَن َتْرض ألَ فقال فيهم، فأحِسْن

       :  .(( معاذ،: ((     بن سعد إلى فأرسَل رضينا، قد قالوا ُمَعاذ ْبِن ِد ْع َس إلى َذاَك َف قال

إلى             وجاء ًا حمار ِكَب ُأْر ف به، كان لُجرح معهم يخُرج لم المدينة فى وكان

   : ؛           ُد ْع َس يا ُه َنفتا َك وهم له يقولون ُلوا فجع وسلم، عليه الله صلى الله رسوِل



قد             وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فإن فيهم، فأْحِسن َيك، موال إلى أجمل

عليه،             أكثُروا فلما ًا، شيئ إليهم يرجع ل ساكت وهو فيهم، ُتْحِسَن ِل ِفيهم ّكمك ح

َع:               رج منه، ِلَك ذ ُعوا َسِم فلما لئم، لومُة ِه الل فى تأخذه أل ِلسعد آن لقد قال

الله             صلى النبّى إلى سعد انتهى فلما القوَم، إليهم فنعى المدينة، إلى بعُضهم

   :    ((   )) : ؛    ُد سع يا قالوا ُه، ُلو أنز فلما ُكم ّيد َس َلى إ ُقوُموا للصحابة قال وسلم، عليه

.  :  .     : نعم        قالوا ؟ عليهم ٌذ ِف نا وحكمى قال ُحكمك، على نزلوا قد القوم هؤلء إن

     :  .  : ِه،:     ِه بوج وأعرض ههنا َمن وعلى قال نعم قالوا ؟ المسلمين وعلى قال

: قال              ؟ ًا وتعظيم له إجللً وسلم عليه الله صلى الله رسوِل ناحية إلى وأشار

        :  .(( ّيُة،((  ّذّر ال ُتْسبَى و الّرَجاُل، ُيقتل أن فيهم أحكم فإنى قال وعلّى نعم،

  )) : ِهْم         ِفي َكْمَت َح ْد َق َل وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال المواُل، وتقسَم

       (( النزول،      قبل نفر الليلة تلك منهم وأسلم َسَماَوات ْبِع َس ْوِق َف ِمْن الله ِم ْك ِبُح

الدُخول             أبى قد وكان ذهب، أين ُيعلم فلْم فانطلق َدى، ْع ُس بن عمرو وهرب

عليه              الله صلى الله رسوُل أمَر بذلك، فيهم حكم فلما العهد، نقض فى معهم

             ، ُذّرية بال َق ُألِح ْنبْت ُي لم وَمن منهم، الموسى عليه جرت َمن ُكّل بقتل وسلم

الستمائة            بين ما وكانوا أعناقهم، َبْت ِر وُض المدينة، سوق فى ِدَق خنا لهم فحفر

َطرَحْت            كانت واحدة امرأة سوى أحد النساء ِمن ُيقتل ولم السبعمائة، إلى

الخنادق            إلى بهم يذهب وجعل فقتلته، رحى، الصامت بن سويد رأس على

        : ؟       بنا ُع َن يص تراه ما ؛ كعُب يا أسد بن كعب لرئيسهم فقالوا أرسالً، أرسالً

ل:               منكم ِهُب والذا ُع، ْنز َي ل ّداعى ال ترون أما ؟ ُلوَن ِق تع ل موطن كل أفى فقال

. القتُل    ِه والل هو ُع، يرج

         : فى               معاذ بن ِلسعد َبّى ُأ بُن الله عبد قال القاسم بن رواية فى مالك قال

  : آن:          قد فقال حاسر، وستمائة دارع، َئِة ُثما ثل وهم جناَحّى، أحد إنهم أمرهم

يديه،               بين إلى أخطب بن َيّى بُحـ جىء ولما لئم، لومة اللِه فى تأخذه أل لسعد

         : َمْن    ولكن معاداتك، فى نفِسى ُلمُت ما والله أما قال عليه، بُصره ووقع

           : على     كتبت وملحمٌة الله قدر بأَس ل ؛ الناس ّيها أ يا قال ثم ُيغلْب، اللَه ِلب َغا ُي

      . بن      الزبيَر قيس بن ثابت واستوهب ُقه عن فضربْت حبس، ثم إسرائيل، بنى



 : قد             قيس بن ثابت له فقال له، فوهبهم الله، رسول من َلُه وما وأهلُه باطا

. لك              فهم وأهلك، مالك لى ووهب وسلم عليه الله صلى الله رسوُل لى وهبك

وألحقه:            عنقه، فضرب ّبِة، بالح ألحقتنى إل ثابُت يا عندك بيدى ُتَك سأل فقال

منهم             طائفة كل غزوة وكانت المدينة، يهود فى ّلُه ُك فهذا اليهود، من بالحبة

. الكبار      الغزوات من غزوة ُكّل ِقَب َع

ُأُحد،                    غزوة عقب ّنضير ال بنى وغزوة بدر، عقب َقاع ُن ْي َق بنى فغزوة

. الخندق     عقب ُقريظة بنى وغزوة

. تعالى                   الله شاء إن قصتهم ذكر فسيأتى خيبر، يهود وأما

فصل

بعُضهم                     َقَض َن َف ًا قوم صالح إذا أنه وسلم عليه الله صلى ُيه ْد َه وكان

ُهم          ّل ُك وجعلهم َع، الجمي غزا به، ورُضوا ُقوَن، َبا ال وأقّرهم ْلحه، وُص عهده،

مكة،            أهل فى فعل وكما َقاع، ُن ْي َق وبنى ّنضير، وال ُقريظة، ِب فعل كما ناقضين،

ّذمة              ال أهل فى ْكُم الُح َى ِر َيج أن ينبغى هذا وعلى العهد، أهل فى ّنته ُسـ فهذه

الشافعى           أصحاُب وخالفهم وغيرهم، أحمد أصحاب من ُء الفقها به صّرح كما

ُقوا             وفّر عليه، وأقّر به، َرِضَى من دون خاصًة نقضه بمن العهد نقَض فخّصوا

عقد             بخلِف التأبيد، على ًا موضوع كان ولهذا ُد، وآك أقوى ّذمة ال عقد بأن بينهما

. والصلح  الهدنة

         : بل           للتأبيد، ُيوضع لم ّذمة ال وعقد ُهَما، َن ْي َب َق َفْر ل يقولون والّولون

وضع            الذى الّصلح ِد كعق فهو فيه، ما التزام على ودوامهم استمرارهم بشرط

   : الله         صلى والنبّى قالوا ُد، العق عليه وقع ما أحكاَم التزاِمهم بشرط للُهدنة

بل              المدينة، قدم لما اليهود وبين بينه والُهدنة الصلح َد عق ّقْت َو ُي لم وسلم عليه

أن             غير ذّمتهم، ِتلك فكانت له، محاربين غيَر عنه، ّفين كا داموا ما أطلقه

الشروط             إلى ذلك ازداد فرُضها، نزل فلما ُد، بع فرُضها نزل يكن لم الِجزيَة

نقض           فإذا التأبيد، مقتضاها وصار حكمه، يغير ولم العقد، فى المشترطة

المسلمين،          به ِلموا ُيع ولم بذلك، ورُضوا ُقون، البا وأقّرهم العهد، ُهم بعض

المعنى،             هذا فى سواء والصلح العهد وأهل الصلح، أهل كنقض ذلك فى صاُروا



الراضى              المقّر أن هذا ُيوّضُح آخر وجه من افترقا وإن فيه، بينهما فْرق ول

فى             ُله قت ول ُله ِقتا يجز لم وُصلحه، عهده على ًا باقي كان إن الساكت

الولى            حاله إلى ًا راجع وصلحه عهده عن ًا خارج بذلك كان وإن الموضعين،

ذلك،             فى الذمة وعقد الُهدنة عقد بين الحاُل ِرِق يفت لم والصلح، العهد قبل

. معقول             غيُر أمر هذا موضع، دون موضع فى حاله إلى ًا عائد يكون فكيف

مع:              بعهده ًا ُموفي يكوُن أن له ُيوجب ل منه، ِة الجزي ِذ أخ تجدد أن توضيُحه

ًا            ناقض يكون أن له ُيوجب الجزية وعدم نقض، لمن ومواطأته وممالته رضاه،

 . المتناع       ّين ب هذا بعهده، موٍف غيَر ًا غادر

         : رسول           ّنة ُسـ عليه ّلت د الذى وهو الصورتين، فى النقض ثلثة فالقوال

ُد             أبع وهو الصورتين، فى النقض وعدم الكفار، فى وسلم عليه الله صلى الله

. التوفيق           وبالله أصوبها ُلولى وا الصورتين، بين والتفريق ّنة، الّس عن القواِل

المسلمين                   أمواَل النصارى أحرقت لما المِر ولّى أفتينا القول وبهذا

وكاد          منارته، أحرقوا ّتى ح العظم جاِمعهم َق إحرا وراُموا ودوَرهم، بالشام

عليه               وواطؤوا النصارى، من علم َمن بذلك وعلم ّلُه، ُك َق ِر يحت أن الله ُع دف لول

َمن            ِر َلم ا ولّى فيهم فاستفتى المر، ولّى ِلُموا ُيع ولم به، ورضوا وأقروه،

من             بوجه عليه وأعان ذلك، فعل َمن عهد بانتقاض َأفتيناه ف الفقهاء، من حضره

فيه،              للمام تخيير ل ًا، حتم القتُل ّده ح وأن عليه، وأقر به، رضى أو الوجوه،

هو               ممن ًا ّد َح كان إذا القتل يسقط ل والسلم ًا، ّد َح له القتل صار بل كالسير،

يعصم            السلم فإن أسلم، إذا الحربى بخلف الله لحكام ًا ملتزم ّذمة، ال تحت

الناقض             ّذمى وال ُحكم، له فهذا السلم، قبل فعله بما َتُل ْق ُي ول وماله، دمه

المام              نصوُص تقتضيه الذى هو ذكرناه الذى وهذا آخر، حكم له أسلم إذا للعهد

به             وأفتى روحه، الله ّدس ق تيمية ابن السلم شيُخ عليه ونص ُأصوله، و أحمد

. موضع   غير فى

فصل         

له                       ٌو عد إليهم فانضاف وعاهدهم، ًا قوم صالح إذا ّنته وُس ُيه ْد َه وكان

معه           فدخلوا آخرون، قوم إليه وانضاف عقدهم، فى معهم فدخلوا سواهم،



َمن               حكم الكفار من عقده فى معه دخل َمن حارب َمن ُحكم صار عقده، فى

بينهم             الحرب وضع على صالحهم لما فإنه مكة، أهل غزا السبب وبهذا حاربه،

وعقدها،             قريش، عهد فى فدخلت وائل، بن بكر بنو تواثبْت سنين، عشَر وبينه

وعقده،            وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد فى فدخلت ُخزاعة، وتواثبت

فى            قريٌش وأعانتهم منهم، وقتلت فبيتتهم، ُخزاعة على بكر بنو عدت ثم

للعهد            ناقضين ًا قريش وسلم عليه الله صلى الله رسول ّد فع بالسلح، الباطن

ذكر            وسيأتى ُحلفائه، على ّديهم ِلتع وائل بن بكر بنى غزو واستجاز بذلك،

. تعالى     الله شاء إن القصة

ُنوا                       أعا لما المشرق نصارى بغزو تيمية ابن السلم شيُخ أفتى وبهذا

َيغزونا           لم كانوا وإن والسلح، بالماِل ّدوهم فأم قتالهم، على الُمسلمين ّو عد

صلى            النبى عهد قريٌش نقضت كما للعهد، ناقضين بذلك ورآهم ُيحاربونا، ولم

أعان              إذا فكيف حلفائه، حرب على وائل ابن بكر بنى بإعانتهم وسلم عليه الله

.   . أعلم      والله المسلمين حرب على المشركيَن الذمة أهُل

فصل

عليه              وفدوا إذا أعدائه رسل يعامل وسلم عليه الله صلى كان كيف فى

ول                    َيهيُجهم، فل عداوته، على وهم أعدائه، ُرُسُل عليه َدُم ْق َت وكانت

      : وابُن       النواحة بن الله عبد وهما ّذاب الك ِلَمَة ْي ُمَس رسول عليه ِدَم َق ولما ُلُهم، ُت يق

      :   ((   )) : الله   رسول فقال قال، كما نقول قال ؟ ُتَما ْن َأ ُقولِن َت َفَما لهما قال ُأثال،

 ((       )) : فجرت    ُكَما َناق ْع َأ ْبُت َلَضَر َتُل ْق ُت ل الّرُسَل َأّن ْولَ َل وسلم عليه الله صلى

. رسوٌل    ُيقتَل َألّ ّنته ُس

ِمن                      يمنعه فل ِدينه، اختار إذا عنده الرسوَل ُيحبس أل ًا أيض َهديه وكان

    : النبى         إلى ُقريٌش بعثتنى ٌع راف أبو قال كما إليهم، ّده ير بل بقومه، اللحاق

  : َرسوَل           يا فقلت السلم، قلبى فى وقع ُتُه، أتي فلما وسلم، عليه الله صلى

        )) :  . إليهم،    ْع اْرج َد، ُبُر ال ِبُس أْح ول ِد، ْه َع ِبال َأِخيُس ل إنى فقال إليهم أرجع ل الله؛

.(( فاْرجع        الن، ِه في ِذى ّل ا ِبَك ْل َق فى َكاَن ِإْن َف



            : عليه   الله صلى الله رسوُل لهم شرط التى المدة فى هذا وكان داود أبو قال

.. هذا               ُلح يص فل اليوَم، وأما ًا، مسلم كان وإن منهم، جاء َمن إليهم ّد ير أن وسلم

انتهى.

      ((   )) : بالرُسل           يختص حكم هذا بأن إشعار ُبُرد ال ِبُس أْح ل قوله وفى

مع              يكون إنما فهذا ًا، مسلم كان وإن منهم إليه جاء لمن ّده ر وأما ًا، مطلق

يتعرض              لم تراه أل آخر، حكم فلهم الرسُل، وأما داود، أبو قال كما الشرط،

.      : الله       رسول مسيلمة أن نشهد وجهه فى له قال وقد مسيلمة لرسولى

ل                      عهد على أصحابه من ًا واحد عاهدوا إذا أعداءه أن َهديه، من وكان

الُحَسيَل            َباه َأ َو َفَة ْي َذ ُح ُدوا َه عا كما لهم، أمضاه رضاه، غير من بالمسلمين يُضّر

: لهما             وقال ذلك لهم فأمضى وسلم، عليه الله صلى َمَعه ِتلهم َقا ُي ل أن

   .(( َليهم((       َع اللَه َتعيُن َنْس و بعهدهم، َلُهم َنِفى ِرفا، ْنَص ا

فصل

َمن                        أن على سنين، عشَر َنهم وبي َنه بي الحرب وضع على ًا قريش وصالح

وكان              ، إليه ّدونه ير ل عنده ِمن ُهم َء جا وَمْن إليهم، ُه ّد ر ًا مسلم منهم جاءه

فى             وأبقاه النساء، حّق فى ذلك الله فنسَخ والنساء، الرجال فى ًا عام اللفُظ

فإن             النساء، ِمن جاءهم َمن ُنوا يمتح أن والمؤمنين ّيه نب الله وأمر الرجال، حّق

على             فات لما إليهم مهرها ّد بر وأمرهم ّفار، ُك ال إلى ّدوها ير لم مؤِمنًة، َها ِلُمو َع

ُتُه            امرأ ّدِت ارت َمن على ّدوا ير أن المسلمين وأمر ُبضعها، منفعة ِمن زوجها

َمن             إلى فيردونه المهاجرِة، ِر مه ّد ر عليهم يجَب بأن عاقبوا، إذا مهَرها إليهم

ِمن            وليس ِعقاُب، ال هو فهذا المشرك، زوجها إلى يردونها ول ُتُه، امرأ ّدت ارت

الزوج              ملك ِمن ُبضع ال خروج أن على دليل هذا فى وكان شىء، فى العذاب

وأن             المثل، بمهِر ل الزوُج أنفق ما هو الذى بالمسّمى ّوٌم متق وأنه ّوم، متق

ّد             ر يجوز ل وأنه بالبطلن، عليها ُيحكم ل الصحة، ُحكم لها الكفار أنكحة

نكاُح             لها َيِحّل ل المسلمة وأن ذلك، شرط ولو ّفاِر الك إلى المهاجرة المسلمة

وآتاها            ُتها، ّد ع انقضت إذا المهاجرة المرأة ّوَج يتز أن له المسلم وأن الكافر،



وانفساِخ            الزوج، ملك ِمن ُبضعها خروج على دللة أبيُن هذا وفى مهَرها،

. والسلم    بالهجرة منه نكاحها

حرم                                 كما المسلم، على المشركة نكاِح ِم تحري على دليٌل وفيه

. الكافر    على المسلمة نكاُح

وبعُضها                   عليه، مجمع وبعُضها اليتين، هاتين من استفيدت أحكاُم وهذه

وقع             الذى الشرَط فإن البتة، ُحّجٌة نسَخها ادعى َمن مع وليس فيه، مختلف

إن               إليهم، ًا مسلم جاءه َمن ّد ر فى الكفار وبين وسلم عليه الله صلى النبى بين

والنساء،            للرجال ًا عام كان وإن فيه، النساء تدخل لم بالرجال، ًا مختص كان

ّد            ِبَر وأمرهم ّدهن، ر عن ونهاهم النساء ّد ر منه خّصص وتعالى سبحانه فالله

المهَر            المسلمين من إليهم ُته امرأ ّدت ارت َمن على منها يردوا وأن ِرهّن، مهو

عن               صادر وأنه عباده، بين به ُكُم يح الذى حكُمه ذلك أن أخبر ثم أعطاها، الذى

يكون             حتى بعده ويكوُن الحكم، هذا ُينافى ما عنه يأت ولم وِحكمته، علمه

ًا. ناسخ

(... يتبع(

إليه@                     أتى َمن يأخذوا أن ّكنهم ُيم كان الرجاِل، ّد ر على صالحهم ولما

ماًل،               أخذ أو منهم، قتل إذا وكان به، يأمره ول العود، على ُهُه ِر ْك ُي ول منهم،

لنه               لهم، يضمنه ولم ذلك، عليه ِكْر ْن ُي لم بهم، يلحق ولما يده، عن فصل وقد

الماَن              الصلح ُد عق يقتِض ولم بذلك، أمَره ول قبضته، فى ول قهره، تحت ليس

لبنى             َضِمَن كما قبضته، وفى قهره، تحت هو عمن إل والموال النفوس على

 . ولما           منه وتبرأ وأنكره، وأموالهم، نفوسهم ِمن ٌد خال عليهم أتلفه ما ْيَمَة َذ ُج

  :    : فلم         َنا، صبأ قالوا وإنما أسلمنا، ُلوا يقو لم ْذ إ ُشبهة، نوع عن لهم ُبته إصا كان

وأجراهم          والشبهة، التأويل لجل ِتهم ديا بنصف َضِمنهم ًا، صريح ًا إسلم ُكْن َي

الذمة            ِد بعق وأموالهم نفوَسهم عصُموا قد الذين الكتاب أهل مجرى ذلك فى

حاربهم             َمن َعلى ينُصَرهم أن الصلح ُد عه يقتض ولم السلم، فى يدخلوا ولم

هذا              فى فكان قهره، وتحت وسلم عليه الله صلى النبى قبضة فى ليس ممن

وإن              يده، وفى المام قهر تحت ليسوا قوم غزاُهم إذا ِديَن َه َعا الم أن على دليل



ذلك،              من ُعهم من ول عنهم، ّدهم ر المام على يِجُب ل أنه المسلمين من كانوا

. عليهم     أتلفوه ما ضماُن ول

ِر                  وأمو وأمره، ِله، وأه السلم، ومصالح بالحرب، المتعلقِة الحكام ُذ وأخ

الرجال،           آراء من أخذها من أولى ومغازيه سيره، من الشرعية السياسات

 .   . التوفيق    وبالله لون وتلك لون، فهذا

فصل         

ما                      ُهْم َل و منها، ُهْم َي ِل ُيْج أن على عليهم ظهر لما خيبَر أهَل صالَح وكذلك

ُء،          والبيَضا ُء الّصفرا وسلم عليه الله صلى الله ولرسوِل ُبهم، َكا ِر َلْت حم

          . فإن   ًا، شيئ ّيبوا ُيغ ول ُتموا يك أل الصلح عقد فى واشترط السلح وهى َقُة، ْل والَح

َطب              َأْخ بِن َيّى ِلُحـ ِلٌى َوُح مال فيه ًا َمْسك ُبوا ّي فغ عهد، ول لهم، ِذمة فل ُلوا، فع

الله             صلى الله رسوُل فقال النضيُر، ُأجليت حين خيبر إلى معه احتمله كان

    )) : ِذى        ّل ا َيّى ُح َمْسُك َعَل َف َما ْعيُة َس واسمه َأخطب، ابِن َيّى ُحـ لعم وسلم عليه

 :     :   (( فقال    والحروب، النفقات أذهبته فقال ؟ ّنضير ال ِمَن ِه ب َء َجا

        .(( لـّما((      ُقريظة بنى مع ِتَل ُق َيّى ُح كان وقد ِلَك ذ ِمْن َثُر ْك َأ والَماُل ِريٌب، َق ُد ْه َع ال

ِقّره،             ليست الّزبير إلى عّمه وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فدفع معهم، دخل

  .       )) : ُفوا،   فطا فذهبوا ههنا َبٍة َخر فى ُطوُف َي ًا ّي ُحي ْيُت َأ َر ْد َق فقال بعذاب، َفَمّسُه

أبى             ابنى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقتَل َبَة، ِر الَخ فى الَمسك فوجدوا

وذراريهم،           نساءهم وسبى أخطب، بن َيّى ُحـ بنت صفية زوج وأحدهما ْيِق، الُحَق

 : دعنا           فقالوا خيبر، ِمن ُيجليهم أن َد وأرا ُثوا، َك َن ّلذى ا ْكِث ّن بال أموالهم وقسم

يكن             ولم منكم، بها أعلُم فنحُن عليها، ونقوُم َها ِلُح ُنص الرض هذه فى نكون

فدفعها            مؤنتها، يكفونهم ِغلمان لصحابه ول وسلم عليه الله صلى الله ِلرسول

يخُرج              ٍء شى ُكّل ِمْن ْطَر الّش وسلم عليه الله صلى الله ِلرُسوِل أن على إليهم

. َشاء             َما َها ِفي ُهم ِقّر ُي َأْن َلى َع و ْطُر، الّش ُهُم َل َو َزْرٍع، ْو َأ ٍر َثَم ِمْن منها

وأما                     العهد، نقض فى أولئك لشتراك ُقريظة عّم كما بالقتل يعّمهم ولم

ول             لهم ِذمة فل ظهر، إن له وشرطوا ُبوه، ّي وغ بالَمسك ِلُموا َع فالذين هؤلء

خيبر،             أهِل سائر إلى ذلك ّد يتع ولم أنفسهم، على بشرطهم َلهم قت فإنه عهد،



ٍة،             َب ِر َخ فى مدفون وأنه َيّى، ُحـ بَمسك يعلُموا لم َعهم جمي أن ًا قطع معلوم فإنه

حكم             فإن غيُره، عليه ِلثه ُيما ولم َد، العه نقض إذا ِد َه والمعا ّذمّى ال نظيُر فهذا

. به   مختٌص النقض

المساقاة                       جواز على ظاهر دليل النصف على الرَض إليهم دفعه فى ثم

ٌد             َل َب َفـ نظيره، حكم الشىء فحكم البتة، له أثر ل نخلً الشجر وكون والمزارعة،

حكم            حكمه ذلك، إلى الحاجة فى الثمار من وغيرهما والتين العناب شجُرهم

. فرق      ول سواء، النخل ُهْم شجُر بلد

فإّن                      الرِض، رّب من البذر كوُن ُيشترط ل أنه على دليل ذلك وفى

البتة،             ًا بذر ِطهم ْع ُي ولم الشطر، عن صالحهم وسلم عليه الله صلى الله رسول

أهل              بعُض قال حتى ِسيرته، ِمن به مقطوع وهذا ِبذر، ِب إليهم ُيرِسُل كان ول

باشتراط:             القول من أقوى لكان العامل، ِمن كونه باشتراط ِقيل لو إنه العلم

فى             وسلم عليه الله صلى الله رسوِل ّنة ِلُسـ لموافقته الرض، رّب من ِنه كو

. خيبر  أهل

            : ول          الرض، رّب ِمن يكوَن وأن العامل، من يكون أن يجوز أنه والصحيح

معهم            ليس الرض، رّب من ُطوه شر والذين ُدهما، أح به يختّص أن ُيشترط

   : فى         ُيشترط كما قالوا الُمضاربة، على المزارعة قياسهم من أكثَر أصلً ُحجٌة

فى            فهكذا المضارب، من والعمُل المالك، ِمن الماِل رأُس يكون أن المضاربة

من           عليها والعمُل أحدهما، ِمن الّشجُر يكون المساقاة فى وكذلك المزارعة،

لهم،              حجًة يكون أن من أقرُب عليهم حجًة يكون أن إلى القياُس وهذا الخر،

شرط            ولو الباقى، ويقتسمان المالك، إلى المال رأُس ُد يعو المضاربة فى فإن

بل            المال، رأس مجرى ْذَر ِب ال ُيْجُروا فلم عندهم، فسدت المزارعة، فى ذلك

. أصلهم          على بالمضاربة المزارعة إلحاق فبطل البقل، سائر مجرى ُه ْو أَجر

يتكون                     ل َع الزر فإن المنافع، ومجرى الماء، مجرى جاٍر البذر فإن ًا وأيض

الرض،             فى يموُت ِبذُر وال والعمِل، السقى من ُبد ل بل وحده، به وينُمو

والشمِس            والريح، الماء من معه تكون ُأخر أجزاء ِمن َع الزر الله ُينشىء و

. الجزاء       هذه حكُم ِر البذ فحكم والعمل، والتراب



إلى                     ُكها مال دفعها وقد الِقراض، فى المال رأس نظيُر الرض فإن ًا وأيض

يكون           أن يقتضى وهذا المضارب، عمل نظيُر َها ُي وسق َها ُث وحر ِبذُرها و الُمزارع،

به            جاءت فالذى بالمضارب، له ًا تشبيه الرض رّب ِمن ِبذر بال أولى المزارع

. ُأصوله       و الشرع لقياس الموافق الصواب هو ّنة الّسـ

توقيت،                              غير ِمن ًا مطلق ُهدنة ال ِد عق جواز على دليل القصِة وفى

فالصواُب              البتة، الحكم هذا ينسخ ما ذلك بعد يجىء ولم الماُم، شاء ما بل

غيُره            عليه ونص المزنى، ِرواية فى الشافعّى عليه نّص وقد وصحته، جوازه

ُهْم             ليستووا سواء على ُهْم ِلَم ْع ُي حتى ُيحاربهم و إليهم ينهُض ل ولكن الئمة، من

. العهد     بنقض العلم فى ُهَو و

السياسات                    ِمن ذلك وأن ُقوبة، ُع بال المتهم تعزيِر جواز على دليل وفيها

عليه              الله صلى الله رسول ُدّل َي أن على ًا قادر كان سبحانه الله فإّن الشرعية،

عقوبَة            ِة ُلّم ِل َيُسّن أن أراد ولكن الوحى، بطريق الكنز موضع على وسلم

. لهم         ًا وتيسير بهم، رحمة الحكام ُطُرَق لهم َع ُيوّس و المتهمين،

ّدعوى                    ال ِة ِصح على الستدلل فى بالقرائن الخذ على دليل وفيها

)) : ُد           ْه َع ال المال َد نفا ّدعى ا لما َيَة ْع ِلِس وسلم عليه الله صلى لقوله وفسادها،

.(( ِلَك     َذ ِمْن َثُر ْك َأ والَماُل ِريٌب، َق

تعيين                     على بالقرينة استدلله فى داود بن سليمان الله نبى فعل وكذلك

ُنها،             اب أنه المرأتين من واحدة كل ّدعت وا الذئب، به ذهب الذى الطفل أم

 : ِبم           فقال ُسليمان، إلى فخرجتا للكبرى، داود به فقضى الخر، فى واختصمتا

     :  . فقالت      بينكما، أشقه بالّسكين ائتونى فقال فأخبرتاه ؟ الله ِبّى َن ُكَما َن ْي َب َقَضى

ِة:            بقرين فاستدل للصغرى به فقضى ُنَها، اب هو الله، رحمك تفعْل ل الصغرى

بذلك،           الخرى وسماحة بقتله سماحتها وعدم قلبها، فى التى والرأفة الرحمة

. الصغرى         ابن أنه على الولد فقد فى ُأسوتها لتصير

أحمد                   أصحاُب لقال شريعتنا، فى القضية هذه مثُل اتفقت فلو

       : لترجيح    ًا سبب القافة وجعلوا بالقافة، فيها عمل الله رحمهم ومالك والشافعى

. ًة      امرأ أو كان رجلً للنسب المدعى



        : ُة           الكافر َعِت ّد وا ْيِن، َد َل َو ُة وكافر مسلمُة ولدت لو وكذلك ُبنا أصحا قال

   :   . ؟        القافة ترى له فقيل فيها فتوقف أحمد، عنها ُسئل وقد المسلمة، ولد

سليمان،:             ُحكم بمثل حاكم بينهما وحكم قافٌة، ُتوجد لم فإن َها، َن أْحَس ما فقال

تساوى             إذا إليها ُيصار إنما ُقرعة ال فإّن ُقرعة، ال من أولى وكان ًا، صواب لكان

شاهد              أو بيد ترّجح فلو الخر، على ُدهما أح يترّجْح ولم وجه، كل من المدعياِن

شاهد              ِة موافق أو اليمين، عن خصمه ُنكوِل أو ْوٍث، َل ِمن ظاهرة قرينة أو واحد،

البيت             قماش من له ُلح يص ما الزوجين من واحد كل كدعوى لصدقه، الحال

عن            الرأس حاِسر ودعوى صنعته، آلت الصانعين من واحد كل ودعوى والنية،

ونظائر            أخرى، رأسه وعلى ًا، عدو يشتد وهو عمامة، بيده َمن عمامة العمامة

. ُقْرعة      ال على كله ِلَك ذ ّدَم ُق ذلك،

 )) : باب،                  هذا سليمان قصة على النسائى الرحمن عبد أبى تراجم ومن

     (( وسلم       عليه الله صلى والنبّى ، ّق الح به ليستعلم الحق، ِخلَف ُيوهم الحكم

الحكم              بل الحكام، فى بها لنعتبَر بل ًا، سمر لنتخذها القصة هذه علينا يقص لم

القرائن           إلى ًا استناد هذا من هو القتل مدعى أيمان وتقديم َقسامة بال

. اللتعان            عن َلْت َك ون الزوُج التعَن إذا الملعنة رجُم هذا ومن بل الظاهرة،

ًا          استناد ونكولها الزوج، التعان بمجرد ِنها يقتل الله، رحمهما ومالك فالشافعى

. ونكولها       بالتعانه، حصل الذى الظاهر ْوِث ّل ال إلى

الكتاب                       أهِل شهادة قبول ِمن لنا وتعالى سبحانه الله شرعه ما هذا ومن

ِخيانة             على ّطلعا ا إذا الميت وليي وأن السفر، فى الوصيِة فى المسلمين على

فى             لوٌث وهذا عليه، حلفا ما ويستحقا يحلفا أن لهما جاز الوصيين، من

اطلع             إذا هذا وعلى منه، بالجواز وأولى الدماء، فى ّلوِث ال نظير وهذا الموال،

أنه             يتبين ولم بذلك، معروٍف ِئٍن خا يد فى بعضه على ُله ما ُق المسرو الرجُل

السرقة              صاحُب وأنه عنده، ماله بقية أن ِلَف َيْح أن له جاز غيره، من اشتراه

نظيُر           وهو وتوضحه، المر تكشف التى والقرائن الظاهر، ّلوث ال إلى ًا استناد

     : أسهُل         المواِل أمُر بل سواء، قتله ًا فلن َأن ِة َقَساَم ال فى المقتوِل ِء أوليا َحلِف



بخلف          ونكوٍل، ودعوى وامرأتين، ٍد وشاه ويميٍن، ٍد بشاه ثبت ولذلك وأخّف،

. والحرى.           الولى بالطريق به الموال فإثباُت ّلوِث، بال َها ُت ْثبا ِإ جاز فإذا الدماء

دّل                      ما نسَخ ّدعى ا َمن مع وليس وهذا، هذا على يدلن ّنة والّسـ والقرآن

 (( وهى           (( ، المائدة سورة فى الحكم  هذا فإن أصلً، ُحّجُة ذلك من القرآن عليه

الله              صلى الله رسول أصحاُب َها ِب بموج حكم وقد القرآن، ِمن َنَزَل ما آخر ِمن

. الصحابُة        وأقّره الشعرى، موسى كأبى َده، بع وسلم عليه

استدلل                      ِمن يوسف قصة فى سبحانه الله حكاه ما ًا أيض هذا ومن

ًا             هارب كان وأنه المرأة، وكذِب ِصدقه، على ٍر ُب ُد ِمْن القميِص ّد َق ِة ِبقرين الشاهد

ُلها            بع فعلم ٍر، ُب ُد ِمْن قميصه ّدت فق فجبذته، ورائه، ِمن ُة المرأ فأدركته ًا، ّلي َو ُم

بالتوبة،          وأمروها ذنبها، الذنَب وجعلوا الحكم، هذا وقبلوا صدقه، والحاضروَن

وأمثاله              بذلك َأّسى ّت وال منكر، ِر غي له ٍر مقّر حكاية وتعالى سبحانه الله وحكاه

ًا               مقر به أخبر إذا فإنه حكايته، ِد مجّر فى ل إنكاره، وعدم له، الله إقرار فى

لحكمه             موافق وأنه به، رضاه على دل له، ًا ومادح فاعله، على ًا وُمثني عليه،

القرآن            فى ما تتبعنا ولو ًا، جد نافع فإنه الموضُع، هذا ّبر َد َت ُي فل ومرضاته،

لطال،            ذلك من وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول وعمل ّنة، والّسـ

  :  . على          التنبيه والمقصود تعالى الله شاء إن ًا شافي ًا مصنف ِه في َد ِر ْف ُن أن وعسى

عليه          الله صلواُت ووقائعه ِزيِه، ومغا سيرته، من الحكام واقتباس َهديه،

وسلمه.

كان                      الرض، فى خيبر أهل وسلم عليه الله صلى الله رسوُل َقّر َأ ولما

    : ُيضمنهم        َفـ منها، ُيجنى َكْم ُظُر فين الثماَر، عليهم َيْخُرُص َمن عام كّل يبعُث

. فيها    ويتصرفون المسلمين، نصيَب

       . الثمار              َخْرِص جواز على دليل هذا ففى واحد بخارص يكتفى وكان

رؤوس           على ًا خرص الثمار قسمة جواز وعلى النخل، كثمر صلُحها البادى

النماء،            لمصلحة بعد يتميز لم وإن ًا معلوم الشريكين أحد نصيُب ويصيُر النخل،

ٍم            وقاس واحد، بخارص الكتفاء جواز وعلى بيع، ل إفراز القسمة أن وعلى



َيْضَمن             و الخرص، بعد فيها يتصّرف أن يده فى الثماُر ِلمن أّن وعلى واحد،

. عليه     خرص الذى شريكه نصيَب

عليه،                       ْوا َد َع َف بخيبر، ماله إلى ابنه الله ُد عب ذهب عمر، زمن فى كان فلما

بين             وقسمها الشام، إلى منها عمر فأجلهم يده ّكوا فف بيت، فوق من فألقوه

. الُحديبية       أهل من خيبر شهد كان َمن

فصل

الكفار                       من أحد ِمن يأخذ لم ّنُه فإ الجزية، ِذ وأخ ّذمة ال َعقد فى َهديه وأما

       (( نزلت     (( فلما الهجرة، ِمن ِة الثامن السنة فى براءة سورة نزول بعد إل جزيًة

ِمن           وأخذها الكتاب، أهل ِمن وأخذها المجوس، ِمن أخذها الِجزية، آية

ِمن             ِلم ُيْس لم لمن فعقد اليمن، إلى عنه الله رضى ًا معاذ وبعث النصارى،

بعض            فظن خيبر، ِد يهو من يأخذها ولم الجزيَة، عليهم وضرب ّذمة، ال يهودها

جزيٌة             منهم يؤخذ ل وأنه خيبر، بأهل مختٌص حكم هذا أن المخطئين ِلطين الغا

والمغازى،             السير فى فقهه عدم ِمن وهذا الكتاب، أهل سائر مِن َذْت ُأِخ وإن

فى             ِقّرهم ُي أن على وصالحهم قاتلهم وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فإن

فى             وإقراُرهم صلحهم ُد عق فسبق بعد، نزلت الجزيُة تكن ولم شاء، ما الرض

ِكتاب             ال أهَل ِتَل ُيقا أن وتعالى سبحانه الله أمره ثم الجزية، نزوَل خيبر أرض

ًا               قديم كان العقد لن ذاك، إذ خيبر ُد يهو هذا فى يدخل فلم الجزية، ُيعطوا حتى

ُيطالبهم            فلم بالشطر، الرض عمالًفى يكونوا وأن إقرارهم، على وبينهم بينه

وبينهم             بينه يكن لم ممن الكتاب أهل من سواهم وطالَب ذلك، غيِر بشىء

أجلهم          فلما وغيِرهم، اليمن، ِد ويهو نجراَن، كنصارى بالجزية، كعقدهم ٌد عق

وصار             خيبر، أرض فى إقراَرهم تضمن الذى ُد العق ذلك ّير تغ الشام، إلى عمُر

. الكتاب      أهل ِمن غيرهم حكُم لهم

وأعلمها،                              ّنة الّسـ فيها خفيت التى الدول بعض فى كان ولما

     : عليه        الله صلى النبّى أن وفيه ُه، ّوُرو وز ُه ُقو ّت َع قد ًا كتاب منهم طائفة أظهر

      : وسعد       طالب، أبى بن على ُة شهاد وفيه الجزية، خيبر ِد َيهو عن أسقط وسلم

ِهَل             َج َمْن على ذلك فراج عنهم، الله رضى الصحابة ِمن وجماعة معاذ، بن



ظنوا            بل ّهموا، وتو َيَره، وِس َيه ومغاز وسلم عليه الله صلى الله رسوِل ّنة ُسـ

ابن             السلم شيخ إلى ُألقى حتى المزور، الكتاب هذا ُحكم على ْوا َفَجر ِصحته،

فبصق               عليه، والعمِل تنفيذه، على ُيعين أن منه ِلَب ُط و روحه الله ّدس ق تيمية

: أوجه      بعشرة كذبه على واستدّل عليه،

. ًا:            قطع خيبر قبل توفى وسعد معاذ، بن سعد َة شهاد فيه أن منها

           : نزلت          تكن لم والجزية الجزية، عنهم أسقط أنه الكتاب، فى أن ومنها

بثلثة             خيبر بعد تبوك عام كان نزولها فإن حينئذ، الصحابة يعِرفها ول بعد،

أعوام.

َلٌف:             ُك زمانه فى يكن فلم محال، وهذا والّسَخَر، َلَف ُك ال عنهم أسقط أنه ومنها

أخذ              ِمن َبه أصحا وأعاذ الله، أعاذه وقد غيرهم، ِمن ول منهم، ُتؤخذ ُسَخٌر ول

. عليها           المر واستمر ّظلمة، ال الملوِك وضع من هى وإنما والّسَخِر، َلِف ُك ال

           : اختلف          على العلم أهل من أحد يذكره لم الكتاب هذا أن ومنها

الحديث             أهل من ٌد أح ول والسير، المغازى أهل من ٌد أح يذكره فلم أصنافهم،

ول             التفسير، أهل من ٌد أح ول والفتاء، الفقه أهل من أحد ول ّنة، والّسـ

َبه            كذ عرفوا ذلك، مثَل ّوروا ز إن أنهم لعلمهم َلف، الَس زمان فى أظهروه

ّوروا            ز ّنة، الّسـ بعض وخفاء فتنٍة وقت فى الدول بعَض ّفوا استخ فلما ُبطلنه، و

لله          الخائنين بعِض ُع طم ذلك على وساعدهم وأظهروه، ُه ّتقو وع ذلك،

الرسل            ُء خلفا ّين وب أمره، الله كشف حتى ذلك لهم يستمّر ولم ولرسوله،

. َبه  وكذ بطلنه

فصل         

الجزية      منهم تؤخذ التى الصناف فى

: طوائف                     ثلث ِمن وسلم عليه الله صلى أخذها الجزية، آيُة نزلت فلما

  :  . يجوُز         ل فقيل الصنام ِد ّبا ُع من يأخذها ولم والنصارى، واليهود، المجوِس، ِمن

 :  . بل           وقيل وتركه بأخذه ًء اقتدا بدينهم، دان وَمن هؤلء، غير كافر ِمن ُذها أخ

دون            العجم من الصنام كعبدة الكفار من وغيِرهم الكتاب أهل من ُتؤخذ



:  .         : والثانى  روايتيه إحدى فى وأحمد، الله، رحمه الشافعى قول والول العرب،

. الخرى         الرواية فى الله رحمهما وأحمد حنيفة، أبى قوُل

       : لنها             العرِب، مشركى ِمْن يأخذها لم إنما يقولون الثانى القول وأصحاب

فإنها             ُمِشرٌك، فيها يبق ولم العرب، ُة َداَر أسلمت أن بعد فرُضها نَزَل إنما

بأرض             يبق فلم ًا، أفواج الله دين فى العرِب ودخوِل مكة، فتح بعد نزلت

بأرض            كان ولو نصارى، ُنوا وكا تبوَك، الفتح بعد غزا ولهذا مشرك، العرب

 . البعدين         من بالغزو أولى وكانوا يلونه، ُنوا لكا مشركون، العرب

منهم                     تؤخذ فلم كذلك، المَر أن علم السلم، وأياَم َيَر، الّسـ تأّمل ومن

   : من           أخذها وقد قالوا أهلها، ِمن ليسوا لنهم ل منه، ُيؤخذ َمن لعدم الجزيُة

ل              حديث وهو ورفع كتاب، لهم كان أنه َيصح ول كتاب، بأهِل وليسوا المجوس،

. سنده     يصح ول ُله، مث ُبت يثـ

حالًمن                      أقرُب الوثاِن أهُل بل الصنام، ّباد ُعـ و ّنار، ال ِد ّبا ُعـ بين فرق ول

بل               النار، ّباد ُعـ فى ُكن ي لم ما إبراهيم بدين التمسك ِمن فيهم وكان النار، ِد ّبا ُع

ّباد            ُعـ من فأخذها الجزية، منهم َذْت ُأِخ فإذا الخليل، إبراهيم ُء أعدا النار ّباد ُعـ

كما             وسلم، عليه الله صلى الله رسول ّنة ُسـ تدل ذلك وعلى أولى، الصنام

    )) :   (( ِكيَن،   ((  ِر الُمْش ِمَن ّوَك ُد َع َلقيَت إذا قال أنه مسلم صحيح فى عنه ثبت

ُكّف           و ُهم، ْن ِم َبْل ْق فا َها، ْي َل ِإ ُبوَك َأَجا ّيتهّن َفأ َثلٍَث، ِخلٍَل َدى ِإْح إلى ُهم ْدع فا

. َلهم)).           ِت َقا ُي أو ِة، َي الِجْز َأو ِم، ِلْسلَ ا إلى ُهم َو ُع ْد َي أن أمَره ثم عنهم

       )) : أو             الله، ُبدوا تع حتى َلكم ِت ُنقا أن َنا ّي نب أمرنا كسرى لعامِل المغيرة وقال

.(( الجزية  ّدوا تؤ

   )) : ٍة                 ِلم َك فى ُكْم َل َهْل ِلقريش وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وقال

:     :  .  (( قال         ؟ هى ما ُلوا قا ؟ َيَة الِجْز َها ِب ُكُم ْي َل ِإ َعَجُم ال ّدى ُتؤ و َعَرُب، ال َها ِب ُكْم َل ِديُن َت

.(( الله((    ِإلّ َلََه ِإ لَ

فصل

على         ((            فصالحه ْوَمَة، ُد ِدَر ْكي ُأ ُله ْي َخ أخذت تبوك، من مرجعه فى كان ولما

.(( دمه    له وحقن الجزية،



   . صفر،         ((        فى ّنْصُف ال ٍة ّل ُح ألفى على النصارى ِمن نجران أهَل وصالَح

ًا،           فرس وثلثين ًا، ِدرع ثلثين ّية وعار المسلمين، إلى يؤدونها رجب، فى والبقيُة

بها،           يغُزون السلح، أصناف من ِصنف ُكّل ِمن وثلثين ًا، بعير وثلثين

على             ٌة، ْدَر َغ أو ٌد ْي َك باليمن كان إن عليهم ّدوها ير حتى لها ضامنون والمسلمون

ًا                َدث َح ُثوا ِد ُيْح لم ما دينهم عن ُيفتنوا ول َقٌس، لهم ُيخرج ول ْيعة، َبـ لهم ُتهدم أل

.(( الّربا   ُلوا ُك ْأ َي َأو

إذا                     الّربا وأكِل َدث، الَح بإحداث ّذمة ال عهد انتقاض على دليل هذا وفى

. عليهم   ًا مشروط كان

ْو              ((        َأ ًا َنار ِدي ٍم ِل َت ُمْح ُكّل ِمْن َذ ْأُخ َي َأْن ُه َأَمَر اليمن، إلى ًا معاذ وجه ولما

.(( باليمن       تكون ثياٌب وهى ّى، ِر ِف َعا الَم ِمَن َتُه ِقيَم

يجوز                       بل ِر، القد ول الجنس، ّدرة مق غيُر الجزية أن على دليل هذا وفى

واحتمال           المسلمين، حاجة بحسب ُقُص وتن ُد وتزي وُحللً، ًا وذهب ًا ثياب تكوَن أن

. المال          من عنده وما الميسرة، فى وحاله منه، تؤخذ َمن

فى                                خلفاؤه ول وسلم، عليه الله صلى الله رسول يفّرق ولم

من             وسلم عليه الله صلى الله رسوُل أخذها بل والعجم، العرِب بين الجزية

ليس            أمٌة العرب فإن ًا، عرب وكانوا هجر، مجوس ِمن وأخذها العرب، نصارى

ُلمم،              ا من جاورها َمن بدين تدين منهم طائفة كل وكانت كتاب، الصل فى لها

تغلب          وبنو ْهَرة، ُب و وتنوَخ، ِرَس، فا لمجاورتها ًا مجوس البحرين عرُب فكانت

ليهود           لمجاورتهم يهود اليمن من قبائُل وكانت للروم، لمجاورتهم نصارى

يعتبر            ولم الِجزية، أحكاَم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فأجرى اليمن،

     : النسخ        قبل دخولهم كان هل الكتاب أهل ديِن فى ُلوا دخ متى ول آباءهم،

؟              عليه دّل الذى وما ينضبط وكيف ذلك، ُفوَن ِر يع أين ومن بعده، أو والتبديل

النسخ             بعد أبناؤهم تهّود َمن النصار من أن والمغازى، السير فى ثبت وقد

} : ل          تعالى الله فأنزل السلم، على إكراههم آباؤهم وأراد عيسى، بشريعة

 : ] { البقرة   ّديِن ال ِفى َه ْكَرا ))256إ     )) : ًا]    دينار حالم ُكّل ِمْن ْذ ُخ لمعاذ قوله وفى ،

. امرأة         ول صبى من ُتؤخذ ل أنها على دليل



(( ))         : مصنفه           فى الرزاق عبد رواه الذى بالحديث تصنعون فكيف قيل فإن

 :           (( أن   (( جبل بن َذ معا أَمَر وسلم عليه الله صلى النبى أن الموال فى عبيد وأبو

  )) : أمًة،            أو ًا عبد عبيد أبو زاد حالمة، أو حالم كل ِمن الجزية اليمن ِمن يأخذ

       (( والحر     والمرأة، الرجل من أخذها فيه فهذا المعافِرى من قيمته أو ًا دينار

           : لم   فيها، مختلف الزيادة وهذه منقطع، وهو وصله، يصح ل هذا قيل ؟ والرقيق

. الرواة        بعض تفسير من ولعلها الرواة، سائر يذكرها

ماجه،                   وابن والنسائى، والترمذى، داود وأبو أحمد، المام روى وقد

    ))  : حالم      كل من يأخذ أن أمره قوله على فاقتصروا الحديث، هذا وغيرهم

عليه))             الله صلى النبّى منهم أخذ َمْن وأكثر الزيادة، هذه يذكروا ولم ًا دينار

أحد           عن يكشف ولم والمجوس، واليهود، النصارى، ِمَن العرب الجزية وسلم

. بآبائهم          ل بأديانهم يعتبرهم وكان دينه، فى دخل متى منهم

فصل         

الله              لقى حين إلى ِعث ُب حين من والمنافقين، الكفار مع َهديه سياق ترتيب فى

وَجّل  َعّز

       : وذلك                خلق، الذى ربه ِم باس يقرأ أن وتعالى تبارك ّبه ر إليه أوحى ما أّول

: عليه               أنزل ثم بتبليغ، ذاك إذ يأمْره ولم نفسه، فى يقرأ أن فأمره نبوته، أول

 : ] { المدثر{   *   ِذْر ْن َأ َف ُقْم ّثُر ّد ْلُم ا َها ّي أ }    {2-1َيا } : َيا]   بـ وأرسـله ، ْأ ْقَر ا بقوله فنبأه

            { َمْن   أنذَر ثم قوَمه، أنذر ثم ِبيَن، القر َته عشير ِذَر ُين أن أمره ثم ّثُر ّد ْلُم ا َها ّي َأ

َع            ِبْض فأقام َلِمين، العا أنذر ثم قاطبة، العرَب أنذر ثم العرب، ِمن ُهم َل ْو َح

ِر             والصب بالكّف ُيؤمر و ِجزية، ول قتال بغير بالدعوة ِذُر ْن ُي نبوته بعد سنة عشرة

والّصفح.

قاتله،                        َمن ِتَل ُيقا أن أمره ثم القتال، فى له ِذَن ُأ و الهجرة، فى له ِذَن ُأ ثم

ّديُن            ال يكوَن حتى المشركين ِبقتاِل أمره ثم ُيقاتله، ولم اعتزله عمن ُكّف َي و

   : ُهدنة،           و ُصلح أهُل أقسام ثلثة بالجهاد المِر بعد معه الكفاُر كان ثم لله، ّله ُك

ُيوفى             وأن عهدهم، والصلح العهد لهل يتم بأن فأمر ّذمة، وأهُل حرب، وأهُل

ولم              عهدهم، إليهم َذ نب ِخيانة، منهم خاف فإن العهد، على استقاُموا ما به لهم



  . نزلت           ولما عهده نقض َمن يقاتل أن ُأِمَر و العهد، ْقِض َن ِب ِلَمهم ْع ُي حتى ْلهم ِت ُيقا

          (( ِتَل (( ُيقا أن فيها فأمره كلها، القسام هذه حكم ببيان نزلت براءة سورة

فيها             وأمره السلم، فى يدخلوا أو َيَة، الجز ُيعطوا حتى الكتاب أهل ِمن ّوه عد

والسناِن،         بالسيِف الكفار فجاهد عليهم، والِغلظة والمنافقين ّفاِر ُك ال ِد َها بِج

. ّلسان   وال ِة بالُحّج والمنافقين

أهَل                      وجعَل إليهم، ُعهودهم ونبذ الكفار، عهود من بالبراءة فيها وأمره

        : ولم     عهده، نقُضوا الذين ُهم و بقتالهم، أمره ًا قسم أقسام ثلثة ذلك فى العهد

       . ولم     ينقُضوه، لم ّقت ُمؤ عهد لهم ًا وقسم عليهم وظهر فحاربهم له، يستِقيموا

     . عهد         لهم يكن لم ًا وقسم مدتهم إلى َدهم عه لهم ِتّم ُي أن فأمره عليه، ِهروا ُيظا

فإذا             أشهر، أربعة ُيؤجلهم أن فأمر مطلق، عهد لهم كان أو ُيحاربوه، ولم

 : قوله        فى المذكورة الربعة الشهر وهى قاتلهم، انسلخت

 : ] { التوبة{     ٍر ُه َأْش َعَة َب َأْر َلْرِض ا ِفى ْا :2َفِسيُحو قوله]      فى المذكورة الُحُرُم وهى

 : ] { التوبة{      ِيَن ِرك ْلُمش ا ْا ُلو ْقت َفا ْلُحُرُم ا ُهُر َلْش ا َلَخ ْنَس ا َذا : 5فإ هى].   ههنا فالُحُرم

يوُم             وهو الِحجة، ذى من العاشر اليوُم وهو الذان يوُم أولها التسـيير، أشهر

الخر،            ربيع من العاشر وآِخُرها بذلك، التأذين فيه وقع الذى الكبر الحّج

      } : َعَشَر      َنا ْث ا ِه الل َد ْن ِع ِر ُهو الّش َة ّد ِع إّن قوله فى المذكورة الربعة هى وليست

 : ] { التوبة           ُحُرٌم َعٌة َب َأْر َها ْن ِم َلْرَض وا َواِت الّسَم َق َل َخ ْوَم َي ِه الل َتاِب ِك فى ًا ْهر ]36َش

       : ولم      والمَحّرُم، الِحجة، وذو َقعدة، ال ُذو و رجٌب، سرد وثلثة فرد، واِحد تلك فإن

وهو             متوالية، غيُر لنها ُيمكن، ل هذا فإن الربعة، هذه فى المشركين يسير

الناقض            فقتل ُيقاتلهم، أن انسلخها بعد أمره ثم أشهر، أربعة أجلهم إنما

ُيتّم                أن وأمره أشهر، أربعة مطلق عهد له أو له، عهد ل َمْن وأّجل لعهده،

كفرهم            على ُيقيموا ولم ّلهم، ُك هؤلء فأسلم مدته، إلى َده عه بعهده للموفى

. الِجزية       ّذمة ال أهل على وَضَرَب مدتهم، إلى

 :    (( محاربيَن               (( أقسام ثلثة على براءة نزول بعد معه الكفار أمُر فاستقر

السلم،             إلى والصلح العهد أهل حاُل آلت ثم ِذمة، وأهِل عهد، وأهِل له،

        : فصار   منه، خائفون له والمحاربون ِذمة، وأهل محاربين، قسمين معه فصاروا



       : وخائف     آمن، له ومسالم به، مؤِمن مسلم أقسام ثلثة معه الرض أهُل

محارب.

ِكَل                    َي و َتهم، علني ِمنهم َيقبل أن ُأِمَر فإنه المنافقين، فى سيرته وأما

عنهم،           ِرَض ُيع أن وأمره والُحّجة، ِعلم بال َدهم ِه ُيجا وأن الله، إلى ِئَرهم سرا

عليهم،            ّلَى ُيص أن ونهاه نفوسهم، إلى البليغ بالقوِل َغ ُل ْب َي وأن عليهم، ِلَظ ُيغ و

فهذه               لهم، الله يغفر فلن لهم، استغفر إن أنه وأخبر قبورهم، على يقوَم وأن

. والمنافقين      الكفار ِمن أعدائه فى ُته سير

فصل

يدعون                     الذين مع نفَسه ِبَر َيْص أن ُه فأمر وِحزبه، أوليائه فى ُته سير وأما

َو            يعف أن وأمره عنهم، عيناه ُُدَو تع وأل وجهه، ُيريدون والعشى ِة بالغدا ّبهم ر

. عليهم         ّلى ُيص وأن المر، فى ِوَرهم ُيَشا و لهم، ِفَر ويستغ عنهم،

كما                    طاعته، ُيراِجَع و يتوَب، حتى عنه، ّلف وتخ ُه، عصا َمن بهجر وأمره

. ُفوا    ّل ُخ الذين الثلثة هجر

عنده                     ُنوا يكو وأن منهم، ِتها موجبا أتى َمن على َد الحدو ُيقيَم أن وأمره

. ُئهم     ودني ُفهم َشري سواء ذلك فى

أحسن،                     هى بالتى يدفع بأن النس، شياطيِن ِمن ّوه عد دفع فى وأمره

بالعفو،          وظلَمه بالِحلم، َله وجه بالحسان، إليه أساء َمن إساءة ُيقابل ف

. حميم            ولى كأنه عدّوه عاد ذلك، فعل إن أنه وأخبره بالصلة، َته وقطيع

وجمع                      منهم، ِه بالل بالستعاذة الجن شياطين من عدوه دفعه فى وأمره

 (( ))   : و        العراف سورة فى القرآن ِمن مواضع ثلثة فى المرين هذين له

 } :     ((  ))  (( َو(( ْف َع ال ِذ ُخ العراف سورة فى فقال فصلت حم وسورة المؤمنين

ْذ     *       ِع َت فاْس ٌغ َنْز َطاِن ْي الّش ِمَن ّنَك َغ ْنَز َي َوإّما ِليَن ِه ْلَجا ا َعِن ْعَرْض َأ َو ُعْرِف ْل ِبا ْأُمْر و

 : ] { العراف    ِليٌم َع ٌع َسًمي ّنُه إ ِه الجاهلين].    200-199بالل شر باتقاء فأمره

ِة            الي هذه فى له وجمع منه، بالستعاذة الشيطان شر وباتقاء عنهم، بالعراض

   : ّد           ب ل فإنه أحوال ثلثة الرعية مع المر ولّى فإن كلها، والشيم الخلق ِرَم مكا

تفريط              ِمن ّد ُب ول به، يأمُرهم ٍر وأم به، القياُم يلزمهم عليهم حّق ِمن له



َعْت              ّو ط ما عليهم الذى الحق من يأخذ بأن ُأِمَر ف حقه، فى منهم يقع ُعدوان و

يلحقهم             ل الذى العفو وهو َيُشّق، ولم عليهم، ُهَل وَس به، وسمحت أنفُسهم به

ُفه            َتعر الذى المعروف وهو ُعْرف، بال يأمرهم أن وأمر مشقة، ول ضرٌر ببذله

يأمر           به أمر وإذا ونفعه، بحسنه ُتقر و المستقيمة، َطُر ِف وال السليمة، العقوُل

      . منهم     الجاهلين جهَل ِبَل ُيقا أن وأمره والغلظة بالعنف ل ًا أيض بالمعروف

. شرهم         يكتفى ِبذلك ف بمثله، َله ُيقاب أن دون عنه، بالعراض

 *      } : َرّب              ُدوَن َع ُيو َما ّنى َي ِر ُت إّما ّرّب ُقل المؤمنين سورة فى تعالى وقال

ْع     *        *  َف ْد ا ِدُروَن َقا َل ُهْم ُد ِع َن َما َيَك ِر ّن َأْن َلى َع ّنا َوإ ّظالميَن ال ِم ْو َق ال فى ْنى ِل َع َتْج َفلَ

ِمْن        *      ِبَك ُذ ُعو َأ ّرّب ُقل َو ُفوَن َيِص ِبَما َلُم ْع َأ َنْحُن َئَة، ّيـ الّسـ َأْحَسُن ِهَى ِتى ّل ِبا

 : ] { المؤمنون  *      َيْحُضُروِن َأْن َرّب ِبَك ُذ ُعو َأ َو ِطيِن َيا الّش ].98-93َهَمَزاِت

     } : ْع               َف ْد ا َئُة، ّي الّس َول َنُة ْلَحَس ا ِوى َت َتْس َول ُفّصلت حم سورة فى تعالى وقال

إلّ           *    َها ّقا َل ُي َوَما َحِميٌم ِلٌى َو ّنُه َأ َك ٌة َو َدا َع َنُه ْي َب َو َنَك ْي َب ِذى ّل ا َذا فإ َأْحَسُن ِهَى ِتى ّل ِبا

ٌغ        *      َنْز َطاِن ْي الّش ِمَن ّنَك َغ ْنَز َي َوإّما ٍم ِظي َع َحّظ ُذو إلّ َها ّقا َل ُي َوَما ْا َبُرو َص ِذيَن ّل ا

 : ] { فصلت      ِليُم َع ْل ا ُع الّسِمي َو ُه ّنُه ِإ ِه، بالل ْذ ِع َت أهل]    36-34َفاْس مع سيرته فهذه ،

. وكافرهم     ُمؤمنهم، وجنهم، إنسهم، الرض

فصل         

الختصار       وجه على وبعوثه مغازيه سياق في

عبد                      بن لحمزة وسلم عليه الله صلى الله رسول عقده لواء أّول وكان

ًء            لوا وكان َهاَجِره، ُم من أشهر سبعة رأس على رمضان، شهر فى المطلب

فى             وبعثه حمزة، حليف َنوى َغ ال الُحصين بن ّناز َك َثد َمْر أبو حاِمله وكان أبيَض،

الشام،           من جاءت لقريش ًا ِعير ِرُض يعت خاّصة، المهاجرين ِمن َرُجلً ثلثين

ناحية             من ِر البح ْيَف ِس فبلغوا رجل، ثلثمائة فى هشام بن جهل ُبو أ وفيها

وكان          الُجهنى، عمرو بن مجدى فمشى للقتال، ّفوا واصط َقْوا َت فال ِعيِص، ال

. ِتلوا           يقت ولم بينهم َحَجَز حتى وهؤلء، هؤلء بين ًا، جميع للفريقين ًا حليف

فصل         



فى                      َرابغ َبطِن إلى ّية سر فى المطلب بن الحارث بَن َة َد ْي َب ُع بعث ثم

وحمله            أبيَض، ًء لوا له وعقد الهجرة، من أشهر ثمانية رأِس على ّوال ش

من             ستين فى وكانوا مناف، عبد بن المطلب عبد بن َثة َثا ُأ بن َطُح ِمْس

مائتين            فى وهو حرب، بَن سفيان أبا فلقى أنصارى، فيهم ليس المهاجرين

ّلوا             َيُس ولم الرمُى، بينهم وكان َفِة، الُجْح من أمياٍل عشرة على رابغ، َبطن على

وقاص            أبى بن ُد سع وكان مناوشة، كانت وإنما للقتال، يصطفوا ولم السيوف،

على             الفريقاِن انصرف ثم الله، سبيل فى بسهم رمى َمن ّوُل أ وهو فيهم،

         : ّية.    سر وقدم جهل، أبى بُن ِعكرمة القوم على وكان إسحاق ابن قال حاميتهم

. حمزة    ّية سر على ُعبيدة

فصل

(... يتبع(

رأس@                      على َقعدة ال ذى فى الخّراِر إلى وقاٍص أبى بن َد سع بعَث ثم

عشرين            وكانوا عمرو، بُن ُد المقدا وحمله أبيَض، ًء لوا له وعقد أشهر، تسعة

على           فخرجوا الَخّرار، ِوَز ُيجا ل أن َد ِه َع و لقريش، ًا ِعير ِرُضوَن يعت ًا راكب

ِبيحَة          َص المكان ّبحوا ص حتى بالليل، ويسيرون بالنهار، يكُمنون فكانوا أقدامهم،

. بالمس      مّرت قد ِعير ال فوجدوا خمس،

فصل

     : غزاها                غزوة أوُل وهى ّدان، َو لها ويقال البواء، غزوة بنفسه غزا ثم

وحمل            ِه، ِر َهاَج ُم ِمن ًا شهر عشر اثنى رأس على َفر َص فى وكانت بنفسه،

بن            َد سع المدينة على واستخلف أبيض، وكان المطلب، عبد بُن ُة حمز لواءه

وفى            ًا، كيد يلق فلم لقريش، ًا ِعير ِرض بعت خاصة المهاجرين فى وخرج عبادة،

زمانه             فى َضْمرة بنى َد ّي س وكان ِرى الّضْم عمرو بن مخشّى وادع الغزوة هذه

عليه               ُنوا ِعي ُي ول ًا، جمع عليه ّثروا ُيك أن ول يغزوه، ول َضْمَرة، بنى يغزو أل على

. ليلة          عشرة خمَس ُته غيب وكانت ًا، كتاب وبينهم بينه وكتب ًا، عدو

فصل



الول،                      ربيع شهر فى َواَط ُب وسلم عليه الله صلى الله رسوُل غزا ثم

وقاص،             أبى بُن ُد سع َءه لوا وحمل ِرِه، َهاَج ُم ِمن ًا شهر عشَر ثلثَة رأس على

ِمن            مائتين فى وخرج معاذ، بن َد سع المدينة على واستخلف أبيَض، وكان

من            رجل ومائة الُجمحى، خلف بُن أميُة فيها ُقريش، ل ًا ِعير ِرض يعت أصحابه

أصلهما          فرعان، جبلن وهما ًا، ُبواط فبلغ بعير، وخمسمائة وألفان قريش،

ِة             أربع ُو نُح والمدينة ُبواط وبين الشام، طريَق يلى مما ُجهينة، جباِل من واحد

. فرجع     ًا كيد يلق فلم ُبُرد،

فصل

جابر                      بن ُكْرز يطلب ِره َهاَج ُم ِمن ًا شهر عشر ثلثة رأِس على خرج ثم

أبيَض،            وكان عنه، الله رضى طالب أبى بن علّى ِلواءه وحمل الفهرى،

المدينة،             سرح على أغار قد ُكرز وكان حارثة، بن زيد المدينة على واستخلف

حتى            وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فطلبه بالِحمى، يرعى وكان فاستاقه،

         (( )) : إلى    فرجع يلحقه، ولم ُكرز وفاته بدر، ناحية ِمن َفوان َس له يقال ًا وادي بلغ

المدينة.

فصل

رأس                      على الخرة ُجمادى فى وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج ثم

واستخلف            أبيَض، وكان المطلب، عبد بن حمزة لواءه وحمل ًا، شهر عشر ستة

ومائة،            خمسين فى وخرج المخزومى، السد عبد بن سلمة أبا المدينة على

على:            وخرجوا الخروج، على ًا أحد ْه ِر ْك ُي ولم المهاجرين، ِمن مائتين فى ويقال

جاءه            كان وقد الشام، إلى ذاهبة لقريش ًا عير ِرُضون ْعت َي َنها ُبو ِق َت ْع َي ًا بعير ثلثين

 : ُعشيراء            ال وقيل ِة ُعشيَر ال َذا فبلغ لقريش، أمواٌل فيها مكة ِمن بفصولها الخبُر

           : تسعة.  والمدينة ينبع وبين ينبع، بناحية وهى بالمهملة الُعسيرة وقيل بالمد

حين              طلبها فى خرج التى العيُر هى وهذه بأيام، فاتته قد ِعيَر ال فوجد ُبُرد،

ْوكة،            الَش وذات المقاتلة، أو إياها، الله وعده التى وهى الشام، من رجعت

. بوعده   له ّفى وو

. َضْمَرة                   بنى من وُحلفاءهم ِلج ْد ُم بنى وادع الغزوة، هذه وفى



      : الله               رسوُل كنى الغزوة هذه وفى الحافظ خلف بن المؤمن عبد قال

الله              صلى النبّى فإن قال، كما وليس ُتراب، أبا ًا علي وسلم عليه الله صلى

            : فإنه  بدر، بعد ِنكاُحها وكان فاطمة، نكاحه بعد تراب أبا ُه ّنا َك إنما وسلم عليه

    :   ((   )) : إلى    فجاَء ًا، ُمغاِضب َخَرَج قالت ؟ َعّمِك ْبُن ا ْيَن أ وقال عليها دخل لما

عنه           ُفضه ين فجعل التراب، به لصق وقد فيه، ًا مضطجع فوجده المسجد،

.        (( تراب: ((      أبا فيه ُكنى يوم أول وهو ُتراٍب أبا ِلْس اْج ُتراٍب، أبا ِلْس اْج ويقول

فصل

ْأِس                      ر على رجب، فى َلَة َنْخ إلى ّى ِد الَس َجْحٍش بن الله َد عب بعَث ثّم

اثنين             ُكّل المهاجرين، ِمن رجلً عشر اثنى فى ِهْجرة، ال ِمن ًا شهر عشَر سبعَة

ِه            ِذ ه وفى لقريش، ًا ِعير ُدون يرُص نخلة بطن إلى ُلوا فوص بعير، َلى ع يعتقبان

الله             صلى الله رسوُل وكان المؤمنين، أميَر جحش بن الله َد عب سّمى ّية ِر الّس

ُظَر               ين ثم يومين، يسيَر حتى فيه ُظَر ين ل أن وأمره ًا، ِكتاب له كتب وسلم عليه

       )) : ِزَل      ْن َت ّتى َح َفاْمِض هذا، َتابى ِك فى َظْرَت َن َذا إ فيه وجد ِكتاب، ال َفتَح ولما فيه،

:  (( فقال           ِرهم َبا َأْخ ِمْن لنا َلَم ْع َت و ًا، ْيَش ُقَر َها ِب َد َتْرُص َف ِئِف، ّطا وال ّكَة َم ْيَن َب َلَة َنْخ

َة،           الشهاد أحّب فمن ِرُههم، يستك ل وبأنه بذلَك، َبه أصحا وأخبر وطاعًة، ًا سمع

كان            فلما ّلهم، ُك ْوا َفَمَض فناهض، أنا وأما فليرِجْع، الموت، َه ِر ك ومن فلينهض،

َنا              كا لهما ًا بعير غزوان بُن وعتبُة وقاص، أبى بن ُد سع أضّل الطريق، أثناء فى

به              فمّرت ِبنخلة، نزل حتى جحش بُن الله ُد عب َد ُع َب و طلبه، فى فتخلفا ِنِه، َبا ِق َت ْع َي

وعثمان،           الَحْضَرمى، بن َعْمرو فيها ًة ِتجار و ًا َدم َأ و ًا زبيب َتْحِمُل لقريش ِعيٌر

. المغيرة              بنى مولى كيسان بُن والحكُم المغيرة بن الله عبد ابنا ونوفل

       : الشهر                     رجب من ٍم يو آخر فى نحن وقالوا المسلُمون فتشاور

دخلوا          الليلَة، تركناهم وإن الحرام، الشهَر انتهكنا قاتلناهم، فإن الحرام،

فقتله،           الحضرمى بن َعْمرو ُدهم أح فرمى ُملقاتهم، على أجمعوا ثم الَحَرم،

عزلوا           وقد والسيرين، ِعير بال ِدُموا َق ثم نوفل، َلَت ْف وأ والحكم، عثمان وأسروا

السلم،             فى قتيل وأول السـلم، فى كان ُخمس أول وهو الُخمس، ذلك ِمن

ما             عليهم وسلم عليه الله صلى الله رُسول وأنكر السلم، فى أسيرين وأول



مقالً،           وجدوا قد أنهم وزعموا ذلك، وإنكاُرهم قريش ّنُت تع ّد واشت فعلوه،

أنزل:            حتى ذلك، المسلمين على واشتد الحَراَم، الشهَر محمد أحّل قد فقالوا

          } : ٌد  َوَص ِبـيٌر، َك ِه ِفي َتاٌل ِق ُقْل ِه، ِفي َتاٍل ِق ِم ْلَحَرا ا ِر ْه الّش َعِن َنَك ُلو َئ َيْسـ تعالى الله

ِه،             الل َد ْن ِع َبُر ْك َأ ْنُه ِم ِه ِل ْه أ َوإْخَراُج ِم ْلَحَرا ا ِد والَمْسِج ِه ِب ْفٌر ُك و ِه الل ِبيِل َس َعْن

 : ] { البقرة    ْتِل َق ْل ا ِمَن َبُر ْك َأ َنُة ْت ِف ].217وال

       : ًا،                             كبير كان وإن عليهم، أنكرتموه الذى هذا سبحانه يقول

وإخراِج            ِه، بيت وعن سبيله، عن ّد والص بالله، الكفر ِمن أنتم ارتكبتموه فما

حصلت            التى والفتنة عليه، أنتم الذى والِشرك منه، ُله أه هم الذين المسلمين

فّسروا             َلف الَس وأكثُر الحرام، الشهر فى ِقتالهم ِمن ِه الل عند أكبُر به منكم

: ] {     } : البقرة     َنٌة ْت ِف ُكوَن َت ل ّتى َح ُهْم ُلو ِت َقا َو تعالى كقوله بالشرك، ههنا الفتنة

193          } : ّنا]    ُك َما َنا ّب َر ِه َوالل ْا ُلو َقا أْن إل ُهْم ُت َن ْت ِف ُكْن َتـ َلْم ُثّم قوله عليه ويدل

 : النعام} [ ِكيَن ِر :         23ُمْش أن]  إل أمرهم، وآخُر وعاقبته شركهم، مآُل يكن لم أى

. وأنكروه   منه تبّرؤوا

          : َمن          ُيعاقب و عليه، ِتل ُيقا و إليه، ُبه صاح يدعو الذى الشرك أنها وحقيقتها

{  } : ُكْم           َت َن ْت ِف ْا ُقو ُذو بها وفتنتهم بالنار عذابهم وقَت لهم ُيقال ولهذا به، ِتتْن َيَف لم

 : :   14الذاريات[  (( )) : فتنتكم،]    نهاية ذوقوا وحقيقته ، َبكم تكذي عباس ابن قال

 : ] {    } : الزمر    ُبوَن ْكِس َت ُتْم ْن ُك َما ُقوا ُذو ِه كقول أمرها، ومصيَر َتها، َي وكما] 24وغا ،

   : ومنه         فتنتكم، ذوقوا لهم وقيل النار، على ُنوا ِت ُف الشرك، على عباده فتنوا

 : ] {        } : البروج  ْا ُبو ُتو َي َلْم ُثّم َناِت ْؤِم َوالُم ِنيَن ْؤِم الُم ُنوا َت َف ِذيَن ّل ا إّن تعالى ]10قوله

أعّم          ّلفُظ وال بالنار، إياهم وإحراقهم المؤمنين، بتعذيبهم ههنا الفتنُة ُفّسرت

        : المضافُة   الفتنُة فهذه دينهم، عن ُنوا ِت َتـ ليف المؤمنين ُبوا ّذ ع وحقيقته ذلك، من

. المشركين  إلى

إليه،                     ُله رسو ُيضيفها أو نفسه إلى سبحانه اللُه ُيضيفها التى الفتنة وأما

 : ] { النعام: {    ْعٍض َب ِب ُهم ْعَض َب ّنا َتـ َفـ ِلَك َذ َك َو : {  53كقوله إلّ]   ِهَى إْن موسى وقول

 : ] { العراف        ُء َتَشا َمن ِدى ْه َت َو ُء َتَشا َمن َها ِب ُتِضّل ُتَك َن ْت آخر،]   155ِف بمعنى فتلك ،

بالنعم           والشر، بالخير لعباده الله من والبتلء والختبار، المتحان، بمعنى وهى



وولده           ماله فى المؤمن وفتنة لون، المشركين وفتنُة لون، فهذه والمصائب،

بين             أوقعها التى كالفتنة السلم، أهل بين يوقعها التى والفتنة آخر، لون وجاره

حتى          المسلمين، وبين وصفين، الجمل أهل وبين ومعاوية، علّى أصحاب

عليه             الله صلى النبى فيها قال التى الفتنة وهى آخر، لون ويتهاجروا يتقاتلوا

مَن: ((           ْيٌر َخ َها ِفي ِئُم والقا ِم، ِئ َقا ال ِمَن ْيٌر َخ فيها ُد َقاِع ال َنٌة، ْت ِف ُكوُن َت َس وسلم

      (( رسوُل      أمر التى الفتنة وأحاديُث الّساِعى من ْيٌر َخ فيها والماشى الَماشى،

. الفتنة           هذه هى الطائفتين، باعتزال فيها وسلم عليه الله صلى الله

    } : ّلى        َذْن ْئ ا ُقوُل َي ّمْن ُهم ْن َوِم تعالى كقوله المعصية بها ًا مراد الفتنة تأتى وقد

 : ] { التوبة  ّنى ِت َتْف الله]          49َول صلى الله رسوُل ندبه لما قيس، بُن ّد الج يقوله

        : لبنات     بتعرضى تفتنى ول ُقعود، ال فى لى ائذن يقول تبوَك، إلى وسلم عليه

: ] {    } : التوبة        ْا ُطو َق َس ِة َن ْت ِف ْل ا ِفى َأل تعالى قال عنهن، ِبُر َأْص ل فإنى الصفر، بنى

49.           : الصفر]  بناِت فتنة ِمن إليها وفروا النفاق، فتنة فى وقعوا أى ،

         : والنصاف،          بالعدل وأعدائه أوليائه بين حكم سبحانه الله أن والمقصود

أنه             أخبر بل الحرام، الشهر فى بالقتاِل الثم ارتكاب من َءه أوليا ُيبرئ ولم

فى            القتاِل ِد مجر ِمن وأعظُم أكبُر المشركون أعداؤه عليه ما وأن كبير،

كانوا           وأولياؤه سيما ل َبِة، ُعقو وال والعيِب بالذّم ّق أح فهم الحرام، الشهر

ما              جنب فى لهم الله يغِفره تقصير َع نو مقّصرين أو ذلك، قتالهم فى متأّولين

فهم            الله، عند ما وإيثاِر رسوله، مع والِهجرة والطاعات، التوحيد ِمن فعلوه

: قيل  كما

َشِفيع                          ْلِف َأ ِب ُنه َمَحاِس َءْت َجا ٍد َواِح ْنٍب َذ ِب َأتى ِبيُب الَح َذا وإ

ِمن                     واحد بشفيع يأت ولم قبيح، ُكّل ب جاء ٍو عد ببغيٍض ُيقاس فكيف

المحاسن. 

فصـل

. ذلك                      ذكُر تقدم وقد ْبلة، ِق ال ّولت ُح السنة، هذه من شعبان فى كان ولما

فصل

الكبرى    بدر غزوة فى



عليه                      الله صلى الله رسوَل بلغ السنة، هذه ِمن رمضاَن فى كان فلما

ِعير            ال وهى سفيان، أبى ُصحبَة لقريش الشام من المقبلة الِعير خبُر وسلم

وفيها             رجلً، أربعين نحو وكانوا مكة، ِمن خرجت لما طلبها فى خرجوا التى

الناَس           وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فندب ٍلقريش، عظيمة أمواٌل

احتفالً            لها ِفْل َت يْح ولم بالنهوض، ًا حاضر ظهُره كان َمن وأمر إليها، للخروج

من             معهم يكن ولم رجلً، عشر وبضعة ثلثمائة فى ًا ِرع ُمْس خرج لنه ًا، بليغ

         : ِكندى،   ال السود بن للِمقداد وفرٌس العوام، بن للزبير فرس َفَرساِن إل الخيل

فكان           الواحد، البعير على والثلثُة الرجلن ِقُب َت ْع َي ًا بعير سبعون معهم وكان

َغنوى،            ال ٍد َث َمْر أبى ابُن ُد َث وَمْر وعلّى، وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل

الله            صلى الله رسول موالى وكبشُة ُنه، واب حارثة، بن ُد وزي ًا، بعير ُبون ِق يعت

عوف،           ابن الرحمن ُد وعب وعمر، بكر، وأبو ًا، بعير ُبوَن ِق َت يع وسلم، عليه

كان            فلما مكتوم، أّم ابَن الصلة وعلى المدينِة على واستخلف ًا، بعير ُبوَن ِق يعت

إلى             ّلواء ال ودفع المدينة، على واستعمله المنذر، عبد بَن ُلبابة أبا رد ِء بالّروحا

التى            والخرى طالب، أبى بن علّى إلى الواحدة والراية ُعَمير، بِن ُمصعِب

وسار،               َعَة، ْعَص َص أبى بَن قيَس الساقة على وجعل معاذ، بن سعد إلى للنصار

أبى            ابن وعدى الجهنى، عمرو بَن َبَس َبْس بعث ْفَراء، الّص ِمن َقُرَب فلما

مخرَج            بلغه فإنه سفيان، أبو وأما الِعير، أخباَر يتجّسسان بدر إلى الزغباء

َعْمرو            بَن َضْمَضَم فاستأجر إياه، وقصده وسلم عليه الله صلى الله رسول

محمد           من ليمنعوه ِعيرهم، إلى ّنفير بال لقريش ًا ُمستْصرخ مكة، إلى ِغفارى ال

الخروج،           فى وأوعبوا ُمسِرعين، فنهضوا مكة، أهَل الصريُخ وبلغ وأصحابه،

له              كان رجلً عنه ّوض ع ّنه فإ لهب، أبى سوى ٌد أح أشرافهم من ّلْف يتخ فلم

من             أحد عنهم يتخلف ولم العرب، قبائل من حولهم فيمن ُدوا وحش ْين، َد عليه

ديارهم             ِمن وخرجوا أحد، منهم معهم يخُرْج فلم عدى، بنى إل قريش بطون

 : ] {       } : النفال   ِه الل ِبيِل َس َعْن ّدوَن َيُص َو ّناِس ال َء َئا ِر َو ًا َطر َب تعالى قال ،]47كما

  )) : ُه         ّد ُتَحا ِهم، ِد ِدي َوَح ِهْم ّد ِبَح وسلم عليه الله صلى الله رسول قال كما وأقبلوا

         (( على  َنٍق وَح وغضٍب، ٍة، ّي حم وعلى قادرين، ٍد َحْر على وجاؤوا ، َله َرُسو ّد ُتَحا َو



وقتل             عيرهم، أخذ ِمن ُيريدون لما ِبه، وأصحا وسلم عليه الله صلى الله رسول

معه،            كانت التى ِعير وال الحضرمى، بن َعْمرو بالمِس ُبوا أصا وقد فيها، َمن

   } : ِفى         ُتْم ْف َل َت لْخ ُتْم ْد َع َوا َت ْو َل َو تعالى الله قال كما ميعاد غير على اللُه فجمعهم

 : ] { النفال       ُعولً ْف َم َكاَن ًا أْمَر الله ْقِضَى َي ّلـ ِكْن َلـ َو ِد، َعا ْلِمي ].42ا

أصحابه،            استشار قريش، خروُج وسلم عليه الله صلى اللِه رسوَل َغ بل ولما

فأحسنوا،         المهاجرون فتكلم ًا، ثاني استشارهم ثم ُنوا، فأحَس المهاِجرون ّلم فتك

: فقال            معاذ، بُن ُد سع فبادر َيعنيهم، أنه النصاُر ففهمت ًا، ثالث استشارهم ثم

       (( أن((       على بايعوه لنهم َيعنيهم، إنما وكان ؟ بنا َعّرُض ُت ّنَك َأ َك الله، رسول يا

استشارهم           الُخروج، على عزم فلما ديارهم، فى والسود الحمر من يمنعوه

      )) : ًا      حق َتَرى َلنصاُر ا ُكون َت َأْن َتْخَشى ّلَك َع َل سعد له فقال عندهم، ما ِليعلم

: عنهم             ُأِجيب و النصار، عن أقول وإنى ديارها، فى إل ينصروك ل أن عليها

ِمْن             ْذ وُخ ْئَت، ِش َمْن ْبَل َح ْع َط ْق وا ْئَت، ِش َمْن ْبَل َح َوِصْل ْئت، ِش ْيُث َح َعْن ْظ فا

ْكَت،              َتَر ِمّما َنا ْي َل إ َأَحّب َكاَن ّنا ِم ْذَت َأَخ َوَما ْئَت، ِش َما َنا ِط َأع َو ْئَت، ِش َما َنا ِل َوا أْم

َبْرَك              ال ُلغ ْب َت ّتى َح ِسْرَت ِئن َل ِه َفوالل ِرَك، َلْم ٌع َب َت َنا َأْمُر َف ٍر َأْم ِمْن ِه ِفي َأَمْرَت وَما

((            ، َعَك َم ُه َنا ُخْض َبْحَر ال َذا ه َنا ِب ْعَرْضَت َت اْس ِئِن َل ِه َوالل َو َعَك، َم َنِسيَرّن َل َدان، غم ِمْن

   :        )) : ّبَك   َوَر ْنَت َأ َهْب ْذ ا ِلُموسى ُموَسى ْوُم َق َقاَل َكَما َلَك ُقوُل َن ل ُد َدا ْق الِم َلُه َقاَل و

ْيَك،             َد َي ْيِن َب َوِمْن ِلَك، ِشَما َعْن َو ِنَك، َيِمي َعْن ِتُل َقا ُن ّنا ِك َل َو ُدوَن، َقاِع َنا ُه َه ّنا إ ِتل فقا

           .(( َع  َسِم ِبَما وُسّر وسلم، عليه الله صلى اللِه َرُسوِل َوْجُه فأشرق ِفَك ْل َخ َوِمْن

      )) : ْيِن،   َت َف ِئ ّطا ال َدى إْح َدنى َع َو ْد َق الله ْبشروا،فإّن َأ و ِسيُروا وقاَل ِبه، أصحا ِمْن

.(( ِم     ْو َق ال َع َمصار ْيُت َأ َر ْد َق ّنى وإ

َق             َلِح َف سفيان أبو َفَض وَخ بدر، إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فسار

  : ارجعوا،            أن قريش إلى كتب العير، وأحرز نجا، قد أنه رأى ولما البحر، بساحل

     . فهّموا     ِة، َف بالُجْح وهم الخبُر، فأتاهم عيركم ِرُزوا ُتْح ِل ُتم خرج إنما فإنكم

          : َمْن    ِعَم ُنط و بها، فنقيَم ًا، بدر َدَم ْق َن حتى نرجع ل ِه والل جهل أبو فقال بالرجوع،

عليهم            ُشريق بن الخنس فأشار ذلك، بعد العرُب َنا ُف وتخا العرب، ِمن َنا َحَضَر

ُزهرة،       وبنو هو فرجع َعَصْوه، َف بالرجوع،



فيهم             يزل فلم الخنس، برأى ُد بع ُزهرة بنو فاغتبطت ُزهرى، ًا بدر يشهد فلم

 : ل           وقال جهل، أبو عليهم ّد فاشت الرجوع، هاشم بنو َدْت وأرا ًا، معظم ًا مطاع

عليه            الله صلى الله رسوُل وساَر فساروا، َنْرِجَع حتى ِعصابة ال هذه َنا ُق ِر َفا ُت

  )) : فى          َلّى َع َأشيُروا فقال بدر، مياه ِمن ماء أدنى ًا عشي نزل حتى وسلم

         : إن)).     َها، ِب ُل ُق ِب و بها عالم أنا الله؛ رسول يا المنذر بُن َباُب الُح فقال ِزل ْن الَم

عليها             ِزَل فنن عذبة، الماء، كثيرة فهى عرفناها، قد ُلٍب ُق إلى نسيَر أن رأيَت

. المياه        ِمن سواها ما ّور ُنغ و إليها القوم ِبَق َنس و

إلى                   والزبير ًا وسعد ًا علي وبعث الماء، يريدون ًا ِسراع المشركون وسار

عليه           الله صلى الله ورسوُل لقريش، بعبدين ِدُموا َق َف الخبر، يلتِمُسون بدر

   :     : ِلقريش،     ٌة ُسقا نحن قال ؟ أنتما َمْن ُبه أصحا فسألهما ّلى، ُيص قائم وسلم

صلى              الله رسوُل ّلم س فلما سفيان، أبى ِلعير كانا لو ّدوا وو أصحابه، ذلك فكره

 : لهما     قال وسلم عليه الله

 :   ((  )) :  .    :   (( ل((   فقال ؟ القوُم كم فقال الكثيب هذا وراء قال ؟ ْيٌش ُقَر ْيَن أ ِنى ِبَرا أْخ

     :   ((    )) : فقال   ًا، تسع ًا ويوم ًا، عشر ًا يوم فقال ؟ يوم ُكّل ينحروَن كم فقال لنا، ِعلم

((      )) :      ، اللف إلى تسعمائة بيَن ما القوُم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

وابلً             المشركين على فكان ًا، واحد ًا مطر الليلة تلك فى وجّل عّز الله فأنزل

عنهم            وأذهب به، ّهرهم َطلًط المسلمين على وكان التقدم، من منعهم ًا شديد

به            َد ّه وم القدام، ّبَت وثـ الرمَل، به ّلب وص الرَض، به ّطأ وو الشيطان، رْجَس

وسلم            عليه الله صلى الله رسول فسبق قلوبهم، على به وربَط المنزل،

ما            ّوروا غ ثم الحياض، وصنعوا الليل، شطَر عليه فنزلوا الماء، إلى وأصحابه

على            وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول ونزل المياه، من عداها

تّل.             على فيها يكون عريش وسلم عليه الله صلى الله لرسول ِنَى ُب و الحياض

هذا           بيده، ُيشير وجعل المعركة، موضع فى ومشى المعركة، على ِرُف ُيش

أحد              تعدى فما الله، شاء إن فلن مصرع وهذا فلن، مصرع وهذا فلن، مصرع

. إشارته   موضع منهم



عليه                    الله صلى الله رسول قال الجمعاِن، وتراءى المشركون، طلع فلما

ّذُب: ((         َك َت َو ّدك، ُتحا َءْت َجا َها، ِر َفْخ و ِئها ِبخيل َءْت َجا ْيٌش ُقَر هذه ُهّم ّل ال وسلم

    )) : ِنى،)).       َت ْد َع َو َما لى ْنِجْز أ ُهّم ّل ال وقال ّبه ر واستنصر يديه، ورفع وقام، َلَك َرُسو

)) :      (( يا     وقال ورائه، من ّديق الّص فالتزمه ، َدَك ْع َو َو َدَك ْه َع ُدَك ْنُش َأ ّنى إ ُهّم ّل ال

.(( َدَك           َع َو ما لَك الله ُينِجَزّن َل بيده، نفسى فوالذى أبشر، الله؛ رسول

ِه،                 إلي ُعوا وتضّر له، وأخلصوا واستغاثوه، الله، المسلمون واستنصر

       } : ُلوِب    ُق ِفى ْلِقى ُأ َس ْا، ُنو آَم ِذيَن ّل ا ْا ُتو ّب َث َف ُكْم َع َم ّنى أ ِه ِت َك ِئ َمل إلى الله ْوَحى َأ َف

 : ] { النفال   ْعَب الّر ْا َفُرو َك ِذيَن ّل ]12ا

 : ] {      } : النفال    ِفيَن ِد ُمْر ِة َك ِئ الَمل ّمَن ْلٍف َأ ِب ُكم ّد ُمِم ّنى أ رسوله إلى الله ْوَحى َأ ]9و

 :  .     : ِدُف        ُيْر وقيل لكم ْدٌف ِر إنهم المعنى فقيل وفتحها الدال بكسر قرئ

. واحدة       َدفعًة يأتوا لم أرسالً ًا بعض بعُضهم

} :  ((  ))        : ْذ           إ قال عمران آل سورة وفى بألٍف، ّدهم أم أنه ذكر ههنا قيل فإن

ِليَن            * ْنَز ُم ِة َك ِئ الَمل ّمَن آلٍف ِة َث َثل ِب ُكم ّب َر ُكْم ّد ُيِم َأْن ُكْم َي ِف ْك َي َلْن أ ِنيَن ْؤِم ْلُم ِل ُقوُل َت

آلٍف            ِة ِبَخْمَس ُكم ّب َر ُكْم ْد ِد ُيْم َذا َه ِهْم ِر ْو َف ّمْن ُكم ُتو ْأ َي َو ُقوا ّت َت َو ِبُروا َتْص إْن َلى، َب

 :  ] { عمران   آل ّوِميَن ُمَس ِة َك ِئ الَمل ؟]    125-124ّمَن بينهما الجمع فكيف ،

           : على          بالخمسة والذى آلف، بثلثة الذى المداد هذا فى ِلَف ُت اخ قد قيل

قولين:

           : فات          فلما شرط، على ًا ّلق مع ًا إمداد وكان ُأُحد، يوَم كان أنه أحدهما

عن          الروايتين وإحدى ِتل، ومقا الضحاك قوُل وهذا ُد، المدا فات ُطه، شر

ِعكرمة.

.           : وقتادة          ومجاهد، عباس، ابن قوُل وهذا بدر، يوَم كان أنه والثانى

 . وحجة                  المفّسرين من جماعة اختاره ِعكرمة، عن الخرى والرواية

   } : ٍر         ْد َب ِب اللُه ُكُم َنَصَر ْد َق َل َو قال سبحانه فإنه ذلك، على يدل السياق أن هؤلء

أن      *       ُكْم َي ِف ْك َي َلْن َأ ْلُمؤِمنيَن ِل ُقوُل َت ْذ إ ُكروَن َتْش ُكم ّل َع َل اللَه ْا ُقو ّت َفا ّلٌة، ِذ َأ ُتْم ْن َأ َو

  { إلى       *     ْا ُقو ّت َت َو ْا ِبُرو َتْص إن َلى، َب ِليَن ْنَز ُم ِة َك ِئ الَمل ّمَن آلٍف ِة َث َثل ِب ُكم ّب َر ُكْم ّد ُيِم

 :  ] {   } : عمران  آل اللُه َلُه َع َج وما قال :   { 126-123أن ُبْشَرى]  إل المداد هذا أى



 :  ] { عمران    آل ِه ِب ُكم ُبـ ُلو ُق ِئّن ْطَم َت ِل َو ُكْم :  126َل استغاثوا،].   فلما هؤلء قال

فكان             واتقوا، صبُروا لما آلٍف خمسة ِم بتما ّدهم أم ثم آلف، ِة ثلث بتمام ّدهم أم

من           لها وأسّر ِلنفوسهم، وأقوى ًا، موقع أحسن المداد، ومتابعة التدريُج، هذا

. مرة             بعد مرة ونزوله الوحى متابعة بمنزلة وهو واحدة، ًة مر به يأتى أن

        : بدر            ذكر أدخل وإنما ُأُحد، سياق فى القصة الولى الفرقُة وقالت

     } : ِنيَن      ْؤِم الُم ُئ ّو َب ُت ِلَك ْه َأ ِمْن ْوَت َد َغ ْذ َوإ قال سبحانه فإنه أثنائها، فى ًا اعتراض

واللُه     *        ْفَشل َت أن ُكْم ْن ِم َتاِن َف ِئ َطا َهّمْت ْذ إ ِليٌم َع ٌع َِسمي َواللُه َتاِل، ِق ْل ِل َد َقاِع َم

 :  ] { عمران     آل ُنون ْؤِم الُم ّكِل َو َت َي ْل َف ِه الل َلى َع َو ُهما، ّي : {122-121َول ْد]   َق َل َو قال ثم ،

 :  ] { عمران         آل ُكُرون َتْش ُكْم ّل َع َل اللَه ْا ُقو ّت َفا ّلٌة، ِذ َأ ُتْم ْن َأ َو ٍر ْد َب ِب ِه الل ُكُم ]123َنَصَر

ُأُحد،             ِة قص إلى عاد ثم أذلة، وهم ببدر، نصرهم لّما عليهم َته نعم ّكرهم فذ

       } : ّمَن     آلٍف ِة َث َثل ِب ُكم ّب َر ُكْم ّد ُيِم َأن ُكْم َي ِف ْك َي َلن أ لهم رسوله قول عن وأخبر

 :  ] { عمران  آل ِليَن ْنَز ُم ِة َك ِئ ّدهم]       124الَمل أم ُقوا، ّت وا صبُروا إن أنهم وعدهم ثم ،

وهذا             تعالى، قوله من ببدر الذى والمداد ِلِه، رسو قول من فهذا آلف، بخمسة

مطلق،           وذلك شرط، على ّلق مع وهذا بألف، بدر ُد َدا وإم آلف، بخمسة

       (( ُذكرت   ((  وبدر ّولة، مط مستوفاة ُأُحد قصة هى عمران آل سورة فى والقصة

    (( ّولة،     (( مط مستوفاة بدر قصة النفال سورة فى والقصة ًا، اعتراض فيها

    (( فى  ((  السياق غير عمران آل فى فالسياق

.(( النفال((

 :  ] {    } : عمران                       آل َذا َه ِهْم ِر ْو َف ّمْن ُكم ُتو ْأ َي َو قوله أن هذا ،]125يوضح

           : فل   فيه، المذكور ُد المدا يكون أن ِزُم يستل وهذا ُأحد، يوُم إنه مجاهد قال قد

            : يوَم  هذا فورهم من ُنهم وإتيا بدر، يوَم كان العدد بهذا المداد إن ُله قو َيِصّح

. أعلم..   والله ُأُحد

فصل

بالمبارزة    القتال بدء فى

ُهناك،                     شجرة ْذع ِج إلى يصلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وباَت

أصبحوا،            فلما الثانية، السنة فى رمضان من عشَر السابع الجمعة ليلَة وكانت



ُعتبُة           و ِحزام، بُن حكيُم فمشى الفريقاِن، َطف واص كتائبها، فى قريٌش أقبلْت

بينه              وجرى جهل، أبو ذلك فأبى يقاتلوا، ول يْرِجُعوا أن قريش، فى ربيعة بن

َدَم              يطلب أن الحضرمى بن َعْمرو أخا جهل أبو وأمر َظُه، َف َأْح كلٌم عتبة وبين

    : ونَشبِت      القوُم، فحمى ُه، َعْمرا وا وصرخ ِه، ِت اْس عن فكشف َعْمرو، أخيه

إلى            رجع ثم الصفوَف، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ّدَل َع و الحرُب،

باب               على النصار من قوم فى معاذ بن ُد سع وقام خاصة، بكر وأبو هو َعريِش ال

. وسلم        عليه الله صلى الله رسوَل يحمون العريِش،

فخرج                    المبارزة، يطلبون ُعتبة، بن ُد والولي ربيعة، ابنا وشيبُة عتبُة وخرج

         : فقالوا    عفراء، ابنا ٌذ ّو َع وُم وعوٌف، رواحة، بن الله ُد عب النصار من ثلثٌة إليهم

      :  .   : عمنا،:     بنى ُنريد وإنما ِكرام، ٌء َفا أك قالوا النصار من فقالوا ؟ أنتم َمن لهم

وقتل            الوليد، َنه ِقْر علّى فقتل ُة، وحمز الحارث بن ُعبيدة و علٌى إليهم فبرز

        : علّى     ّكر ف ضربتين، ُنه ِقر و ُعبيدة واختلف شيبُة وقيل ُعتبة ِقرنه حمزة

يزل            فلم رجله، ِطعت ُق وقد ُعبيدة واحتمل فقتله ُعبيدة، ِقرن على ُة وحمز

. ِء    ْفرا بالّص مات حتى ًا، َن َضِم

 } :     : َخْصَماِن               َذاِن َه فيهم اليُة هذه لنزلت بالله ُيقِسُم علّى وكان

 : ] { الحج   ِهْم ّب َر ِفى َتَصُموا .19اْخ الية] 

الله           رسوُل وأخذ الِقتال، ّد واشت الحرِب، َرحى واستدارت الوطيُس، حمى ثم

حتى             وَجّل، َعّز ّبه ر ومناشدة والبتهاِل، الدعاء فى وسلم عليه الله صلى

    : ّنُه        فإ ّبَك، ر ِتَك َد ُمناَش بعَض وقال ّديق، الّص عليه ّده فر منكبيه، عن رداؤه سقط

. َدَك    َع َو ما َلَك منجٌز

القوَم                    وأخذ واحدة، إغفاءة وسلم عليه الله صلى الله رسول فأغفى

رأَسه             وسلم عليه الله صلى الله رسوُل َع رف ثم الحرِب، حال فى النعاُس

.(( ْقع: ((         ّن ال َياه َنا َث َلى َع ِريُل ْب ِج هذا ْكر، َب َبا َأ يا ْبِشْر َأ فقال

أكتاَف          ومنحهم والمؤمنين، رسوله ّيد وأ جنده، الله وأنزل النصر، وجاء

. سبعيَن        َأسُروا و سبعين، منهم فقتلوا وقتلً، ًا أسر ِكيَن الُمشر

فصل



للعدو         ووسوسته ُسراقة صورة فى إبليس ظهور فى

الحرب،                       ِمن كنانة بنى وبيَن بينهم ما ذكروا الخروج، على عزموا ولما

أشراف            ِمن وكان ْدلجى، الُم مالك بن ُسراقة صورة فى إبليُس لهم ّدى فتب

           : أن    من لكم جاٌر وإنى الناس، من اليوَم لكم ِلَب َغا ل لهم فقال كنانة، بنى

فلما           ُيفارقهم، ل لهم جاٌر والشيطاُن فخرجوا تكرُهونه، ٍء بشى ِكنانة تأتيكم

على              َكَص َن و فّر، السماء، ِمن نزلت قد ِه الل َد جن الله ّو عد ورأى للقتال، ّبؤوا تع

      :         : ؟  َنا ُق ِر َفا ُت ل لنا جار إنك ْلَت ُق تكن ألم ؟ ُسراقة يا أين إلى فقالوا عقبيه،

فى:              وصدق َقاب، ِع ال ُد شدي واللُه اللَه، أخاف إنى ترون، ل ما أرى إنى فقال

  :  .    : خوفه:         كان وقيل اللَه أخاف إنى قوله فى وكذب ترون، ل ما أرى إنى قوله

. أظهر       وهذا معهم، ِلَك ْه َي أن نفسه على

أعدائه،                     َة وكثر الله حزِب ّلة ِق مرض قلبه فى وَمن المنافقون رأى ولما

 : ] {   } : النفال       ُهْم ُن ِدي ِء ُؤل َه َغّر وقالوا بالكثرة، هى إنما الغلبة أن ّنوا ،]49ظ

ل             عزيز والله بالعدد، ول بالكثرة، ل عليه بالتوكل النصر أن سبحانه فأخبر

ُته           وحكم ُته فعز ًا، ضعيف كان وإن النصر، يستحق َمن ينصر حكيم َلب، ُيغا

. عليه     ِة َل ّك المتو ِة الفئ نصَر أوجبت

فى                      وسلم عليه الله صلى الله رسول قام القوُم، وتواجه العدو دنا ولما

ِر           والظف ِر، النص ِمن والثباِت الصبر فى لهم بما ّكرهم وذ فوعظهم، الناس،

استشهد            لمن الجنة أوجَب قد الله أن وأخبرهم الجل، اللِه وثواِب العاِجِل،

      : ّسماواُت       َها َعْرُض ّنٌة َج ِه؛ الل رسوَل يا َقاَل َف ِم، الُحَما بُن ْيُر ُعَم فقام ِه، ِل سبي فى

  )) :  .      :  .(( ))  : َلى   َع ُلَك َيْحِم َما قاَل ِه الل َرسوَل َيا َبٍخ َبٍخ قال َعْم َن قال ؟ َلْرُض وا

:  .            :   (( َقاَل   َها ِل ْه َأ ِمْن ُكوَن أ أْن َء َرَجا إلّ ِه الل َرُسوَل يا ِه والل ل قال ؟ َبٍخ َبٍخ ِلَك ْو َق

:          :  (( قال((   ثم ُهّن، ْن ِم ُكُل يأ َعَل َفَج ِه، ِن َقَر ِمْن َتَمَراٍت َأخَرَج ف قال َها ِل ْه َأ ِمْن ّنَك َفإ

ِمْن              َعُه َم َكاَن ِبَما َفَرَمى ِويلٌة، َط ٌة َيا َلَح َها ّن ِإ ِه، ِذ ه ِتى َتَمَرا ُكَل آ ّتى َح ِييُت َح ِئْن َل

.    . قتيل     أول فكان ِتَل ُق ّتى َح َتَل َقا ُثّم ِر، ّتْم ال

َفَرَمى                     ِء، الحصبا ِمَن ِه ّف َك َء ِمل وسلم عليه الله صلى الله رسول وأخذ

فى             بالتراب ُلوا ِغ وُش عينيه، َلْت م إلّ ِمنهم َرُجلً تترك فلم ّو، ُد َع ال َه وجو َها ِب



على            الرمية هذه شأن فى الله فأنزل ، بقتلهم المسلُموَن ِغَل وُش أعينهم،

 : ] { النفال  {       َرَمى اللَه ِكّن َل َو ْيَت َرَم ْذ إ ْيَت َرَم َوَما ].17رسوله

لله،                      ِه وإثبات العبد، عن الفعل نفى على ّلت د الية أن طائفة ظن وقد

هذا              غير فى مذكورة عديدة وجوه من منهم غلط وهذا حقيقة، الفاعُل هو وأنه

         : عنه.   ونفى الّرمى، َء ابتدا ِلرسوله أثبت سبحانه الله أن الية ومعنى الموضع

لنبيه            فأثبت واليصال، الحذُف به ُد ُيرا فالرمُى برميته، يحصل لم الذى اليصال

. اليصال    عنه ونفى الحذَف،

: عباس           ابن قال أعدائهم، قتل إلى المسلمين ِدُر ُتبا يومئذ الملئكة وكانت

ّذ((             إ َأَماَمُه، ِكيَن ِر الُمْش ِمَن َرُجٍل ِر َث َأ فى ّد َت َيْش ٍذ ِئ ْوَم َي ِلِميَن الُمْس ِمَن َرُجٌل َنَما ْي َب

    : َظَر        َن ْذ إ ْيُزوم، َح ِدْم ْق َأ ُقوُل َي َقُه ْو َف ِرِس َفا ال ْوُت َوَص َقه، ْو َف ْوِط ِبالّس َبًة َضْر َع َسِم

ُهُه،             َوْج ّق َوُش ُفُه، ْن َأ ِطَم ُخ ْد َق َو ُه َذا َفإ ِه، ْي َل إ َظَر َن َف ًا، ِقي ْل َت ُمَس َأَماَمُه ِرِك الُمْش َلى إ

ِه           الل َرُسوَل ِلَك َذ ِب ّدَث َفَح ّى، ِر ْنَصا َل ا َء َفَجا ُع، أْجَم ِلَك ذ َفاْخَضّر ْوِط، الّس ِة َب َكَضْر

.((      )) : الثالث     ِء الّسَما ِد َد َم ِمْن ِلَك َذ ْقَت، َد َص َقاَل َف وسلم، عليه الله صلى

       )) : َقع             َو ْذ إ َبه، ِر َلْض ِكيَن ِر الُمْش ِمن َرُجلً ُع َب ْت ل ّنى إ ِزنى الَما داود أبو وقال

. (( ِرى           ْي َغ َلُه َت َق ْد َق ّنُه َأ ْفُت َعَر َف ْيِفى، َس ِه ْي َل إ َيِصَل َأْن ْبَل َق ْأُسه َر

: العباُس                    فقال ًا، أسيَر المطلب عبد بِن ّباِس بالع النصار ِمن رجٌل وجاء

على              ًا، وجه ّناِس ال أحسن ِمن أجلح، رجل أسرنى لقد أسرنى، ما واللِه هذا إّن

     : ِه،        الل رسول يا ُته أسر أنا النصارى فقال ِم، القو فى أراه ما َلق، ْب أ فرٍس

:       .(( ثلثة: ((      المطلب عبد بنى من ُأِسر و ٍم ِري َك َلٍك ِبَم اللُه َدَك ّي أ ْد َق َف ُكْت اْس فقال

. الحارث     بن ونوفل وعقيٌل، العباُس،

 )) :      (( رأى   ((  لما قال رافع، بن ِرفاعة عن الكبير معجمه فى الطبرانى وذكر

إليه،            القتَل ُلَص َيْخ أن أشفق بدر، يوَم ِكيَن ِر بالمش الملئكُة َعُل تف ما إبليُس

ِر             ْد َص فى فوكز مالك، ِبَن َقَة ُسرا ّنه يظ وهو هشام، بن الحارث ِبِه ّبَث فتش

: وقال             يديه ورفع البحر، فى نفَسه ألقى حتى ًا هارب َخَرَج ثم فألقاه، الحارث

بن              جهل أبو فأقبل القتل، إليه ُلَص يخ أن وخاف ّياى، إ َتَك ِظَر َن ُلَك َأ َأْس ّنى إ ُهّم ّل ال

           : َلى  َع َكاَن ّنُه فإ ُكم، ّيا إ َقَة ُسَرا ْذلُن ِخ ُكم ّن ِزَم ْه َي ل ّناِس؛ ال معشر يا فقال هشام،



عجلوا،            قد ُهم ّن فإ ِد، ِلي َو وال َبَة ْي وَش َبَة ْت ُع ْتُل َق ُكم ّن َل َيهو ول ِد، ُمَحّم ِمْن ِميعاد

رجلً             َتَل َق ُكم ْن ِم َرُجلً َيّن ِف ُأل ول بالِحبال، ُهم َن ِر ْق َن حتى ُع نرِج ل ُعّزى، وال فواللِّت

. صنيعهم        سوء َفهم ُنعّر حتى ًا أخذ ُخذوهم ولكن ِمنهم،

      : ل       بما وآتانا للرحم، أقطعنا ُهّم ّل ال فقال اليوم، ذلك فى جهل أبو واستفتح

اليوَم،            فانصره َدَك، ْن ِع وأرضى إليَك، أحّب كان َنا ّي أ ُهَم ّل ال الغداة، ْنُه َأِح ف نعرفه

        } : ْيٌر    َخ َو ُه َف ْا ُهـو َت ْن َت َوإن ْتُح، َف ْل ا ُكُم َء َجا ْد َق َف ْا ِتُحو ْف َتـ َتْس إن وَجّل َعّز الله فأنزل

َع              َم اللَه َأّن َو ُثَرْت َك ْو َل و ًا ْيئ َش ُكْم ُت َئ ِف ُكْم ْن َع ِنَى ْغ ُت َلْن َو ْد ُع َن ْا ُدو ُعو َت َوإْن ُكْم، َل

 : النفال} [ ِنيَن ْلُمؤِم ].19ا

معاذ           بن ُد وسع ويأِسرون، يقتلون العدو فى َديهم أي المسلمون وضع ولما

وهى             وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فيها التى الخيمة باب على واقٌف

الله            صلى الله رسوُل رأى النصار، ِمن ناٍس فى بالسيف ًا متوّشح ِريُش َع ال

رسوُل             فقاَل الناُس، ُع َن يص لما الكراهية معاذ بِن ِد سع ِه وج فى وسلم عليه

  :   ((     )) : ِه،     والل أَجْل قال ؟ ّناُس ال ُع َن َيْص َما ُه ْكَر َت ّنَك كأ وسلم عليه الله صلى الله

من             إلّى أحّب القتل فى الثخاُن وكان بالمشركين، الله أوقعها وقعٍة أوَل كانت

. الرجال  استبقاء

عليه            الله صلى ِه ّل ال رسوُل قال منهزميَن، القوُم ّلى وو الحرُب، بردت ولما

      (( قد: ((       ُه َد فوَج ٍد، مسعو ابُن فانطلق ؟ ْهٍل َج ُبو َأ َع َن َص َما َنا َل ُظُر ْن َي َمْن وسلم

 :      : ِلَمن        َقاَل َف ؟ ْهٍل َج ُبو َأ ْنَت أ فقال ِه ِت َي ِلْح ِب َذ َأَخ و َد، َبَر ّتى ح ْفراء َع ابنا َبُه َضَر

 :           : وهل    فقال ؟ ّلِه ال ّو ُد َع َيا اللُه َأْخَزاَك َهْل و ِلَرسوله، َو ِه لل فقال ؟ اليوم ُة ِئر ّدا ال

وسلم،               عليه الله صلى النبى أتى ثم اللِه، ُد عب َلُه َت َق َف ؟ ْوُمُه َق َلُه َت َق َرُجٍل َق ْو َف

 )) :     ((      )) : أكبر،:   الله قال ثم ًا، ثلث َها َد ّد فر ُهو إل إله ل ِذى ّل ا ِه الل فقال ُته، قتل فقال

انطلق           وحده، الحزاب وهزم عبده، ونصر وعده، صدق الذى لله الحمد

.((    )) : ِة))     ُلّم ا ِه ِذ َه ْوُن َع ِفْر هذا فقال إياه، فأريته فانطلقنا أرنيه

(... يتبع(

وكان@             بلٌل، فأبصره ًا، علي َنه واب خلف، بن ّيَة ُأم عوف بُن الرحمن ُد عب وأسر

          : ثم    َنَجا، إن ْوُت َنَج ل خلف، بن ُأمية الكفر رأُس فقال بمكة، ُبه ّذ ُيع ّيُة ُأم



ِمنهم،           ِرزهما ُيح بهما الرحمن عبد واشتد ْنَصاِر، ال ِمَن جماعًة ْوَخى َت اْس

ُد            ْب َع َلُه فقاَل ُقوهما، َلِح ثم ْنه، ِم ُغوا َفَر ف بابنه، ّية ُأم َعْن َلهم َغ فش ُكوهم، فأدر

ّتى:           َح ِته َتح ِمْن ُيوِف بالّسـ ُه ُبو َفَضر ِه، ْي َل َع ْفَسه َن َقى ْل َأ ف َبَرَك َف ابُرك، الرحمن

قبل             ُأمية له قال عوف، بن الرحمن عبد ِرْجَل السيوف بعُض وأصاَب ُه، ُلو َت َق

    : عبد:          بُن ُة حمز ِلَك َذ َقاَل َف ؟ ٍة َعاَم َن ِة ِريَش ِب ِه ْدر َص فى ّلُم َع الُم الّرُجُل َمن ذلك

           : قد.  ٌع أدرا الرحمن عبد مع َوكاَن الفاِعيَل، َنا ِب َعَل َف ِذى ّل ا َذاَك فقال المطلب

        : وأخذه،      َها َقا فأل الدراع، هذه ِمْن َلَك ْيٌر َخ أنا له قال ّيُة ُأم رآه فلما استلبها،

.       : َأِسيرى     ِب و ْدَراِعى بأ ِنى، َع َفَج ِبللً، اللُه َيْرَحُم ُقوُل َي َكاَن ْنَصاُر، ال قتله َلّما َف

وسلم            عليه الله صلى النبّى ُه فأعطا ِمْحَصٍن، بِن ّكاشَة ُع سيُف يومئذ وانقطع

َطٍب،   َح ِمْن ْذلً ِج

         ((  )) : طويلً          ًا سيف يده فى عاد وهّزه، ّكاَشُة ُع أخذه فلما ، َذا ه َنَك ُدو َقاَل َف

. بكر              أبى أياَم الّردة فى ِتَل ُق ّتى ح به ِتُل ُيقا عنده يزل فلم أبيض، ًا شديد

إل               ِمنه ُيَرى ل السلح فى َدّجٌج ُم وهو العاص، بِن سعيد بن َة ُعبيد الزبيُر ولقى

على            رجله فوضع فمات، َعينه، فى فطعنه بحربته، الزبيُر عليه فحمل َدُق، الَح

: عروة            قال طرفاها، انثنى وقد نزعها، أن ُد ْه الَج فكان ّطى، تم ثم الحربة،

ِبَض            ُق فلما إياها، فأعطاه وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل إياها فسأله

إياها،             َطاه َأع ف بكر، ُبو أ َلبها َط ثم َذها، أخ وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل

ثم              أخذها، ُعمُر، ِبض ُق فلما إياها، فأعطاه عمر، ّياها إ سأله بكر، أبو ِبض ُق فلما

فطلبها            علّى، آِل ِعند وقعت عثماُن، ُقبَض فلما إياها، فأعطاه عثمان، طلبها

. ِتَل        ُق حتى عنده وكانت الزبير، بن الله ُد عب

       )) : فيها    َق َبَص َف عينِى، َئْت ِق ُف َف بدر، يوَم ٍم بسه ُرِميُت رافع بُن ِرفاعُة وقال

.(( شئ            منها آذانى فما لى، ودعا وسلم عليه الله صلى الله َرسوُل

َلى             َع َقَف و ّتى َح وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل أقبَل الحرُب، انقضِت ولما

       )) : ّناُس،  ال َقنى ّد وَص ُتُمونى، ْب ّذ َك ُكم، ّبي َن ِل ُتم ْن ُك النبى ُة َعشير ْئَس ِب فقال َلى ْت َق ال

.(( ّناُس      ال وآوانى َأْخَرْجتُمونى و ّناُس، ال َنَصَرنى و َتمونى ْل َذ وَخ



وقف                      ثم فيه، ِرُحوا ُط ف بدر، ُلب ُق ِمن ِليٍب َق إلى فُسِحبوا بهم، أمر ثم

            )) : َهل  ُفلُن، ويا فلُن، ويا َعَة، َربي ْبَن َبَة ْي َش ويا َعَة، ِبي َر ْبَن َبَة ْت ُع يا فقال عليهم،

   (( بُن           ُعَمُر فقال ، ًا ّق َح ّبى َر ِنى َد َع َو َما ْدُت َوَج ّنى َفإ ًا، ّق َح ّبكم ر ُكْم َد َع َو َما ُتْم ْد َوَج

)) : ِذى:             ّل وا فقاَل ؟ ُفوا ّي َج ْد َق أقوام ِمْن ِطُب ُتَخا ما ؛ ِه الل َرُسوَل يا الخطاب

((            ، َواَب الَج ُعوَن ِطي َت َيْس ل ُهْم ّن ِك َل َو ُهم، ْن ِم ُقوُل َأ ِلَما َع َأْسَم ِب ُتْم ْن َأ َما ِه، ِد َي ِب ْفِسى َن

َلى              َع َهَر َظ إذا وكان ًا، َثلث ِة َعْرَص ِبال وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل أقاَم ثم

. ًا    ثلث ِهم ِت َعْرَص ِب َقاَم َأ ٍم ْو َق

والمغانُم،            السارى ومعه له، الله بنصر العين قريَر ًا، منصور ًا ّيد مؤ ارتحل ثم

ُثّم             كلدة، بن الحارث بن ّنْضِر ال َق ُن ُع وضرب الغنائم، قسَم بالّصفراء، كان فلما

. ْيٍط          َع ُم أبى بن ُعقبَة َق ُن ُع ضرب ِة، َي ْب ّظ ال ِعْرِق ِب َنَزَل لما

قد                    ًا منصور ًا ّفر مظ ًا ّيد مؤ المدينَة وسلم عليه الله صلى النبى ودخل

وحينئذ             المدينة، أهل ِمن كثير َبَشر فأسلم َلها، وحو بالمدينة له عدٍو ُكّل خافه

. ًا          ظاهر السلم فى ُبه وأصحا ُق المناف َبّى ُأ بن الله عبد دخل

قد                    ًا منصور ًا ّفر مظ ًا ّيد مؤ المدينَة وسلم عليه الله صلى النبى ودخل

وحينئذ             المدينة، أهل ِمن كثير َبَشر فأسلم َلها، وحو بالمدينة له عدٍو ُكّل خافه

. ًا          ظاهر السلم فى ُبه وأصحا ُق المناف َبّى ُأ بن الله عبد دخل

من                    رجلً، عشر وبضعَة ثلثمائة المسلمين من ًا بدر حضر َمن وجملة

مائة          الخزرج ومن وستون، ٌد أح الوس ومن وثمانون، ستة المهاجرين

وأقوى            منهم، ّد أش كانوا وإن الخزرج، عن الوِس َدد َع َقّل وإنما وسبعون،

النفيُر            وجاء المدينة، عوالى فى كانت مناِزلهم لن ّلقاء، ال عند وأصبَر َكًة، شو

((       )) :       ، ًا َحاِضر ُه ْهُر َظ كان َمْن إلّ َنا ُع َب ْت َي ل وسلم عليه الله صلى ّنبّى ال وقال بغتًة،

إلى            ُبوا يذه حتى بهم يستأنَى أن المدينة ُعلو فى ُظهوُرهم ِرجاٌل فاستأذنه

له              تأهبوا ول عدته، لُه ّدوا أع ول ِء، َقا ّل ال َلى َع ُهم َعْزُم ُكن َي ولم فأبى ظهورهم،

. ميعاد          غير على عدوهم وبين بينهم الله جمع ولكن َته، أهب



  : من                          ستٌة رجلً عشَر أربعَة يومئذ المسلمين من واستشهد

الله            صلى الله رسوُل وفرغ الوس، من واثناِن الخزرج، من وستة المهاجريَن،

. ّوال        ش فى والسارى بدر شأن من وسلم عليه

فصل

سليم    بنى غزوة فى

إلى                       ٍم ّيا أ ِة بسبع فراغه بعد عليه وسلُمه ِه الل صلواُت بنفسه نهض ثم

  :  . ُأّم         ابَن وقيل َطَة ُف ُعْر ْبَن َع َبا ِس ِة المدين على واستعمل ُسليم، بنى َغزو

.          : ًا     كيد يلق ولم انصرف، ثم ًا، ثلث عليه فأقام ْدُر، ُك ال له يقال ًء ما فبلغ مكتوٌم،

فصل

سفيان                    أبو َذَر َن محزونين، ُتورين، مو ّكَة م إلى ِكيَن ِر المش َفّل رجع ولما

فى               فخرج وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل َو يغز حتى ٌء ما رأَسه َيَمّس ل أن

عند            واحدة ليلًة وبات المدينة، طرِف فى ْيَض ُعَر ال أتى حتى ِكٍب، را مائتى

فلما            الناس، خبر ِمن له َطَن َب و الخمَر، فسقاه اليهودى، َكم ِمْش بن سلم

ًا،              راجع كّر ثم له، ًا وحليف النصار رجلًمن وقتل النخل، ِمَن ًا أْصوار قطع أصبح،

َة             َقَر َقْر فبلغ طلبه، فى فخرج وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل به ِذَر َن و

به،            ُفوَن ّف يتخ ِدهم أزوا ِمن ًا كثير ًا سويق الكفاُر وطرَح سفيان، أبو وفاته ْدِر، ُك ال

. بشهرين          بدر بعد ذلك وكان السويق، َة غزو ِيْت َفُسّم المسلمون، فأخذها

غزا                      ثم الِحّجة، ذى ّيَة َبق ِة بالمدين وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فأقاَم

عنه،            الله رضى عفان بَن ُعثماَن ِة المدين على واستعمَل غطفان، ُد ِري ُي ًا نجد

. ًا            حرب يلق ولم انصرف، ثم الثالثة، السنة ِمن ّلَه ُك ًا َفَر َص ُهناك فأقام

فصل

المدينة                    على واستخلف ًا، قريش ُد ُيري خرَج ثم الول، ًا ربيع بالمدينة أقاَم

ًا،             َحرب َق ْل َي ولم ُفْرع، ال ناحية من بالِحَجاِز ًا ِدن ْع َم ُبحَراَن فبلغ مكتوم، ُأّم ابَن

. المدينة          إلى انصرف ثم الولى، َدى وُجما الخر، ًا ربيع َنالك ُه َقام فأ

فصل

َقاع    ُن ْي َق بنى غزوة فى



فحاصرهم                    َده، عه فنقُضوا المدينة، ِد يهو ِمن ُنوا وكا َقاع، ُن ْي َق بنى غزا ثم

وألّح               َبّى، ُأ بن ِه الل ُد عب فيهم َع َف َفَش ُحكمه، على ُلوا نز حتى ليلًة عشَر خمسة

وكانوا             مقاتل، َسبعمائة وكانوا سلم، بن الله ِد عب قوُم وهم له، فأطلقهم عليه،

. ًا  وتجار صاغة

فصل

الشرف      بن كعب قتل فى

لرسول                      الذى َد شدي وكان النضير، بنى ِمن ُأّمه و ، اليهود ِمن رجلً وكان

فلما            الصحابة، بنساء أشعاره فى ّبُب ُيَش وكان وسلم، عليه الله صلى الله

عليه              الله صلى الله رسوُل على ّلُب َؤ ُي وجعل مكة، إلى ذهب بدر، وقعُة كانت

رسول            فقال الحال، تلك على المدينة إلى رجع ثم المؤمنين، وعلى وسلم،

       )) : اللَه     َذى آ ْد َق ّنُه فإ َلْشَرِف، ا ْبِن ْعِب َك ِل َمْن وسلم عليه الله صلى الله

واسمه ))            ِئلة َنا وأبو ِبْشر، ْبُن ُد ّبا َع و َلَمة، َمْس بُن ُد محم له فانتدب ، َلُه وَرُسو

ْبِس             َع ُبو َأ و أوس، بن والحارث الرضاع، من كعٍب أخو وهو سلمة، ْبُن َكاُن ْل ِس

ِمْن               شاؤوا ما يقولوا أن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل لهم وأذن َجبر، بُن

الله             صلى الله رسوُل ّيعهم وش ٍة، ْقِمَر ُم ليلة فى إليه فذهبوا به، يخدعونه كلم

إليه،             َسلَمة ْبَن َكاَن ْل ِس ّدموا ق إليه، َتهوا ْن ا فلما ِد، َق َغْر ال َبقيع إلى وسلم عليه

وسلم،            عليه الله صلى الله رسوِل عن النحراِف على موافقته له فأظهر

َنه           ُنو َه َيْر و ًا، طعام َبه وأصحا َيبيعه أن فى ّلَمُه فك حاله، َق ِضي إليه وَشكا

. ذلك    إلى َبهم فأجا ِسلَحهم،

ِحصنه،                   ِمن إليه فخرج فأتْوه، فأخبرهم، أصحابه، إلى َكان ْل ِس َوَرَجع

فى            معه كان ْغولً ِم َلَمة َمْس بن ّد محم ووضع َفهم، ُيو ُس عليه ُعوا فوَض ْوا، َتماَش َف

  . النيراَن،          وأوقدوا حوله َمْن أفزعت شديدة صيحًة الله ّو عد وصاَح فقتله، ِتٍه، ّن ُث

الليل،              آخر من وسلم عليه الله صلى الله رسول على ِدُموا َق حتى ُد الوف وجاء

عليه            فتفل أصحابه، سيوِف ببعض أوس بن الحارث ِرَح وُج ُيصلى، قائم وهو

عليه             الله صلى الله رسوُل ِذَن َأ َف فبرئ، وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل

. ورسوله            الله ِتهم ومحارب عهده لنقضهم اليهود ِمن وجد َمْن قتل فى وسلم



فصل 

ُأُحد   غزوة فى

بمثلها،                    ُبوا ُيصا لم ٍة بمصيب ُبوا ُأصي و ببدر، قريٍش أشراَف الله قتل ولما

أطراِف             إلى ذكرنا كما وجاء أكابرهم، ِلذهاب حرٍب بُن سفياَن أبو فيهم َأَس وَر

الله              رسول على ّلُب ُيؤ أخذ نفسه، فى ما َنْل َي ولم الّسويق، غزوة فى المدينة

ِة            ثلث ِمن ًا قريب فجمع َع، الجمو ويجّمع المسلمين، وعلى وسلم عليه الله صلى

وليحاموا          ِفّروا، َي ِئل ل بنسائهم وجاؤوا والحابيش، والحلفاء، قريش، من آلٍف

: لُه              يقال بمكان ُأُحد جبل من ًا قريب فنزل المدينة، نحَو بهم أقبل ثم عنهن،

ِة،        الثالث السنة ِمن ّوال ش فى وذلك ْيِن، َن ْي َع

يمكُث             أم إليهم، َأيخُرج ًَبه أصحا وسلم عليه الله صلى الله رسوُل واستشار

فإن             بها، ُنوا يتحّص وأن المدينة، من يخرُجوا أل ُيه ُأ ر وكان ؟ المدينة فى

البيوت،          فوق ِمن ّنساء وال الزقة، أفواه على المسلمون قاتلهم دخلوها،

ِمن              جماعٌة فبادر َى، الرأ هو وكان َبّى، ُأ بن الله ُد عب الرأى هذا على ووافقه

َألّحوا           و بالخروج، عليه وأشاروا بدر، يوم الخروُج فاته ممن الصحابة ُفضلء

ذلك              على وتابعه المدينة، فى بالُمقام َبّى ُأ بن الله عبد وأشار ذلك، فى عليه

فنهض            وسلم، عليه الله صلى الله رسول على أولئك فألّح ِة، الصحاب بعُض

 : َنا            ْه ْكَر أ وقالوا ُأولئك، عزُم انثنى وقد عليهم، وخرج َتُه، ْلَم ِبَس َل و ، بيته ودخل

    : إن          الله؛ رسوَل يا فقالوا الُخروج، على وسلم عليه الله صلى اللِه َرُسوَل

: وسلم             عليه الله صلى الله رسول فقال َعْل، فاف المدينة فى ُكَث َتْم أن أحببَت

.(( ّوه((              عد ْيَن َب و َنُه ْي َب اللُه ُكَم َيْح ّتى َح َها َع َيَض َأْن َتُه ْلَم ِبَس َل َذا إ ِبّى َن ِل ِغى َب َين َما

الصحابة،                       من ألف فى وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل فخرج

الله             رسوُل وكان المدينة، فى بقى بمن الصلة على ُتوم مك ُأّم ابَن واستعمل

وأنه              ُتذبح، ًا بقر أن ورأى ْلَمًة، ُث سيِفه فى أن رأى ِة، بالمدين وهو رؤيا، رأى

بيته،              أهل ِمن ُيصاب برجل سيفه فى ّثلمة ال ّول فتأ ٍة، َحِصين درع فى يده أدخل

. بالمدينة         ّدرع ال ّول وتأ ُيقتلون، أصحابه من ٍر َف َن ِب البقَر ّول وتأ



انخَزَل                               ُأُحد، و ِة المدين ْيَن َب ْوط بالّش صار فلما الجمعة، يوم فخرج

     : فتبعهم        غيرى، ِمن ُع وتسَم ُتخالفنى وقال العسكر، ُثلِث بنحو َبّى ُأ ابن الله ُد عب

على              ويحّضهم ّبخهم يو الله عبد بن جابر والد حرام، بن عمرو بن الله ُد عب

   :  .        : أنكم  َلُم َنع لو قالوا ادفعوا أو الله، سبيل فى ُلوا ِت قا ْوا َل َعا ت ويقول الرجوع،

يستعينوا            أن النصار من قوم وسأله ّبهم، وس عنهم، فرجع نرجع، لم ُتقاتلون،

   )) : َنا         ِب َيْخُرُج َرُجٌل َمْن وقال حارثة، بنى حّرة وسلك فأبى، يهود، ِمن بُحلفائهم

          (( ِلبعض    حائط فى َلك س حتى ِر النصا بعُض به فخرج ؟، َثٍب َك ِمْن ِم ْو َق ال َلى َع

 : ل          ويقول المسلمين وجوه فى التراَب يحثو فقام أعمى، وكان المنافقين،

ِليقتلوه،              القوُم فابتدره ، اللِه رسوَل كنَت إن حائطى فى تدُخَل أن لَك ُأِحّل

.(( ِر: ((       البص أعمى القلب أعمى فهذا ُتلوه تق ل فقال

فى                      ُأُحد ِمن الّشعَب نزَل حتى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ونفذ

يأمرهْم،            حتى َتال ِق ال َعِن الناَس ونهى ُأُحد، إلى ظهَره وجعَل ِدى، َوا ال ِة َو ْد ُع

خمسون           فيهم ِعمائة، سب فى وهو للقتال، ّبى َع َت السبت، يوَم أصبَح فلما

وأمره             ُجبير، بن الله َد عب خمسين وكانوا الّرماة على واستعمل ًا، فارس

العسكر،           تتخطُف الطيَر رأى ولو ُيفارُقوه، وأل مركزهم، َيلزُموا أن َبه وأصحا

ُتوا          يأ َئل ِل ْبِل، ّن بال ِكيَن ِر الُمش ْنَضُحوا َي أْن ُهم وأمَر الجيش، خلَف وكانوا

 . ِهم   ِئ َوَرا ِمْن ِلِميَن الُمْس

ّلواء             ال وأعطى ٍذ، ِئ يوم ْين َع ِدر ْيَن َب وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فظاهر

وعلى           العوام، بَن الزبيَر ْيِن َت َب ّن المَج إحدى على وجعل ُعمير، بَن َعَب ُمْص

عن            استصغره َمن ّد فر ٍذ، يومئ الشباَب واستعرض عمرو، بَن الُمنذَر الخرى

ُء              والبرا ٍر، ِهي َظ بن ُد ْي ُأَس و زيد، بن ُأساَمة و عمر، بُن الله ُد عب منهم وكان القتال،

ٍم،              َحْز بُن وعمرو أوس، بن َعَرابُة و ثابت، بن ُد وزي أرقم، بن وزيد عازب، بن

ولهما             َخديج، بن ُع وراف َدٍب، ْن ُج بُن ُة َسُمَر ِمنهم وكان ًا، ِطيق ُم ُه رآ َمن وأجاَز

        :  . سنًة،   عشرة خمس بالّسّن لبلوغه أجاز َمن أجاز فقيل سنة عْشرة خمَس

     : لطاقته،         أجاز َمْن أجاَز إنما طائفة وقالت ُلوغ، ُب ال ِسّن عن ِلصغره ّد َر َمن ّد ور



  : بعض            وفى قالوا ذلك فى وعدِمه للبلوغ تأثيَر ول إطاقته، ِلعدم ّد َر َمن ّد ور

.((     )) : َأَجاَزنى    ًا ِطيق ُم َرآنى فلّما عمر ابن حديث ألفاظ

فجعلوا                    فارٍس، مائتا وفيهم آلٍف، ِة ثلث فى وهم للقتال، قريٌش ّبْت وتع

َع            ودف جهل، أبى بَن ِعكرمَة ِة الميسر وعلى الوليـد، بن َد خال ميمنتهم على

َخَرَشَة،             بن ِسَماِك َنة ُدَجا أبى إلى َفه سي وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

. الحرب      ِعند َتاُل َيْخ بطلً ًا ُشجاع وكان

ِرو                       َعْم عبد واسمه ُق، الفاِس عامر أبو المشركين ِمن َدر َب َمْن ّوَل أ وكان

عليه    ((  ))       الله صلى الله رسول فسّماه ، الّراهَب ُيسّمى وكان ْيِفى، َص بن

به،            َق ِر َش السلُم، جاء فلما الجاهلية، فى الوس رأس وكان الفاِسَق، وسلم

وذهب            المدينة، ِمَن فخرج َداوة، َع بال وسلم عليه الله صلى الله رسوَل َهَر وجا

على             ويحّضهم وسلم عليه الله صلى اللِه َرُسوِل َلى َع ُهم ُب ّل َو ُي ُقريش إلى

ِقَى             َل َمْن ّول أ فكان معه، ُلوا وما ُعوه، أطا رأوه إذا قوَمه بأن َدهم ووع ِقتاله،

      : َيا       ًا عين بَك اللُه أنعم ل له ُلوا َقا َف إليهم، وتعّرف قوَمه، فنادى المسلميَن،

          : ًا،  ِقتالًشديد المسلمين قاتل ثم شٌر، بعدى قومى أصاَب لقد فقال َفاِسُق،

.  : َأِمْت    ٍذ ِئ ْوَم َي ِلِميَن الُمْس ِشعاُر وكان

ُد                     وأس الله ُد وأس الله، عبيد بُن وطلحُة ّى، النصار َنَة ُدَجا أبو يومئذ وأبلى

ُد             وسع النضر، بن وأنُس طالب، أبى بُن وعلّى ّطلب، الم عبد بُن ُة حمز رسوله

. الربيع  بُن

                    ، ِه الل ّو عد فانهزم ّفار، الك على للمسلمين النهاِر ّوَل أ الدولُة وكانت

تركوا           َتهم، هزيم ُة الُرَما رأى فلما ِنسائهم، إلى ْوا َه َت ان حتى ِبريَن ْد ُم ّلوا وو

 : يا           وقالوا بحفظه، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل أمرهم الذى َكَزهم مر

فلم            وسلم، عليه الله صلى الله رسول َد عه أميُرهم ّكرهم فذ الغنيمَة، قوُم

ُلوا           وأْخ ِة، الغنيم طلب فى ُبوا فذه رجعٌة، للمشركين ليس أن وظنوا يسمُعوا،

فجاُزوا            الّرماة، ِمن خل قد ًا، خالي ْغر ّث ال فوجدوا المشركين، ُفرَساُن وكّر ْغَر، ّث ال

أكرَم           َمْن اللُه فأكرم بالمسلمين، ُطوا فأحا ُهم، آِخر أقبل حتى ُنوا ّك َتم و منه،

الّصَحابة،        ّلى وتو ، سبعون وهم بالشهادة، منهم



فجرُحوا                       وسلم عليه الله صلى الله رسوِل إلى المشركون َلَص وخ

رأسه          على البيضة َهَشُموا و الّسفلى، وكانت ُيْمنى، ال َته ّي َرباِع وكسروا َهه، وج

أبو             كان التى َفِر الُح ِمن ُحفرة فى وسقط ِلشقه، وقع حتى بالِحَجارة ُه ْو ورَم

ُعبيد            بُن طلحُة واحتضنه بيده، علّى فأخذ المسلمين، بها ُد َيكي ُق الفاِس عامر

بُن                َبُة ُت ُع و َئَة، َقِم بُن َعْمُرو وسلم عليه الله صلى أذاه ّلى تو الذى وكان الله،

           : بن   مسلم بن محمد عّم ّى، الزهر شهاب بن الله عبد إن وقيل وقاص، أبى

. شّجُه     الذى هو الزهرى، شهاب

أبى                                   بن علّى إلى ّلواء ال فدفع يديه، بين عمير بن مصعُب ِتَل ُق و

بن            عبيدة أبو فانتزعهما وجهه، فى َفِر ْغ الِم حلق ِمن َتاِن َق َل َح ونشبت طالب،

ِه           ِه وْج فى ِهَما غوِص ِة ّد ش ِمن ثنيتاه سقطت حتى عليهما وعّض الجّراح،

ِمن                                  ّدَم ال الخدرى سعيد أبى والد سنان بُن َمالُك وامتّص

نفٌر            َنه ُدو فحال َنه، وبي ُهم َن بي حائٌل اللُه ما ُدوَن ُيري المشركون وأدركه وجنته،

عنه،            أجهضهم حتى طلحُة جالدهم ثم ُلوا، ِت ُق حتى عشرة نحو المسلمين ِمن

يومئذ             وأصيبت يتحّرك، ل وهو فيه، يقع والنبل بظهره، عليه ُدجانة أبو وتّرَس

ّدها             فر وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل بها فأتى النعمان، بن قتادة عيُن

 : إّن          ِه ِت صو بأعلى الشيطاُن وصرخ َنهما، وأحس عينيه أصّح َنْت وكا بيده، عليه

وكان             أكثُرهم، وفّر المسلمين، من كثيٍر قلوب فى ذلك ووقع ِتَل، ُق َقد ًا محمد

. ًا    مقدور ًا قدر الله أمُر

 : ما                     فقال بأيديهم، َقوا أل قد المسلمين من بقوم ّنضر ال بُن أنُس ومر

  :           : ُعوَن   َن َتْص ما فقال ، وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل ِتَل ُق فقالوا ؟ ِظُروَن تنت

ولقى              الناَس، استقبَل ثم عليه، َماَت ما على ُتوا فمو قوُموا ؟ بعده الحياة فى

           : حتى    فقاتل ُأُحد، ُدوِن ِمْن ِة ّن الَج ِريَح ُد َلِج إنى ُد؛ ْع َس َيا فقال معاذ بَن َد سع

َضربة،      سبعوَن به َد ُوِج و ِتَل، ُق

. ِجراحة                     عشريَن من ًا نحو عوف بن الرحمن عبد يومئذ ِرَح وُج

وكان                               المسلمين، نحَو وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل وأقبل

  : معشَر           يا صوته بأعلى فصاَح مالك، بن كعُب ِر َف ْغ الِم تحَت عرفه َمن ّول أ



أن            إليه فأشار وسلم، عليه الله صلى اللِه رسوُل هذا ْبِشُروا َأ المسلمين؛

فيه،           نزل الذى الّشعب إلى معه ونهُضوا المسلموَن إليه واجتمع ُكت، اْس

فلما           وغيُرهم، النصارى الّصّمة بُن والحارث وعلى، وعمر، بكر، أبو وفيهم

على              َلف َخ بُن ُأبّى وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أدرَك الجبل، إلى استندوا

           : الله    صلى الله رسوَل عليه ُتل يق أنه ِه الل ّو عد زعم ْوذ، َع ال له ُيقال له جواد

الحربَة             وسلم عليه الله صلى الله رسوُل تناول منه، اقترب فلما وسلم، عليه

ًا،             ِزَم منه الله ّو عد فكّر ِه، ِت ُقو َتْر فى فجاءت بها َنه فطع ِة، الّصّم بًن الحارث ِمن

      :       : بأهِل   بى ما كان لو واللِه فقال بأٍس، من بك ما واللِه المشركون له فقال

  : عليه         ُتُل ْق أ ويقوُل بمكَة فرَسه ِلُف ْع َي وكاَن ُعون، أجم ُتوا لما ِز، الَمَجا ِذى

    )) : إْن          ُله ُت ْق َأ َنا أ َبْل فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل ذلك فبلغ ًا، محمد

  ((   )) : بأنه   ))       فأيقن ، ِتلُه قا أنا قوله الله عدّو ّكر َتذ َنه، طع فلما َلى َعا َت اللُه َء َشا

. ّكَة            م إلى َعُه َمْرِج ِرَف ِبَس طريقه فى منه فمات الجرح، ذلك ِمن مقتول

منه،                     ليشرب بماء وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى علّى َء وجا

رسوُل            فأراد رأسه، على وصّب الدم، وجهه عن وغسل فرده، ًا، آجن فوجده

فجلس              به، ِلما ِطع َت َيْس فلم ُهنالك، ًة صخر َو ُل يع أن وسلم عليه الله صلى الله

ِه            الل رسوُل وصار ًا، جالس بهم ّلى فص ُة، الصل وحانِت َدَها، ِع َص حتى َته تح طلحُة

. النصار          ِلواء تحَت اليوم ذلك فى وسلم عليه الله صلى

فلما                        سفيان، أبى على عامر أبى بن حنظلُة وهو الغسيل حنظلُة ّد وش

َع             َسِم فإنه ًا، ُنب ُج وكان فقتله، السود بُن ُد ّدا َش حنظلة على َحَمَل منه، ّكن تم

ِه            الل رسوُل فأخبَر الجهاد، إلى َفوره ِمن َقاَم ف امرأته، على وهو ْيَحـَة، الّص

:   )) :   ((    )) : َلُه     ْه َأ ُلوا َس قال ثم ُلُه َغّس ُت َكَة ِئ الَمل أّن َبُه أْصَحا وسلم عليه الله صلى

     . أن  ))      ُحجة، هذا ُء الفقها وجعل َبَر الَخ ُهُم ْت َبَر َأْخ َف امرأته، ُلوا فسأ ؟ ُنُه ْأ َش َما

. بالملئكة       ًء اقتدا ُيغّسل ًا، ُجنب ِتَل ُق إذا َد الشهي

بنُت                             ُة َعْمَر لهم ْتُه َع َف فر المشركيَن، ِء لوا حاِمَل المسلمون وقتل

كعب            بنُت ُنسيبة وهى ُعمارة، ُأّم وقاتلت إليه، اجتمعوا حتى ّية، ِث ِر الحا علقمَة



ِدرعاِن           ْتُه َق َو َف َباٍت َضَر ْيِف بالّس َئَة َقِم بن عمَرو َبْت َوَضَر ًا، ِقتالًشديد المازنية

. عاتقها          على ًا شديد ًا ُجرح فجرحها ْيِف، بالّس عمرو وضربها عليه، كانتا

عبد                                       بنى من ْيرم ُلَص با المعروُف ثابِت بن عمرو وكان

للُحْسنى             قلبه فى السلَم اللُه قذف ٍد، ُأُح ْوَم َي كان فلما السلَم، يأبى الشهل

وسلم،             عليه الله صلى بالنبى َلِحَق و َفه، سي وأخذ فأسلم منه، له سبقت التى

عبد             بنو طاف الحرب، انجلت فلما بأمره، ٌد أح يعلم ولم بالِجَراِح، ِبَت ْث أ
ُ ف َقاتل ف

يسير،          ٌق َرَم ِه وب ْيرَم ُلَص ا فوَجدوا قتلهم، يلتِمُسون القتلى، فى الشهل

المر،:               لهذا ِكٌر ْن َلُم وإنه تركناه لقد ؟ به جاء ما الصيرَم، هذا إن ِه والل فقالوا

: فقال                ؟ السلم فى رغبٌة أم ْوِمَك، َق َعلى َدٌب َأَح ؟ بك جاء ِذى ّل ا ما سألوه ثم

الله              صلى الله رسول مع قاتلُت ثم ورسوله، باللِه آمنُت السلم، فى رغبٌة بل

صلى             الله لرسول فذكروه وقته، من ومات ْوَن، َتَر ما أصابنى حتى وسلم عليه

   :    .((     )) : ِه    لل ُيَصّل ولم هريرة أبو قال ّنِة الَج ْهِل َأ ِمْن َو ُه فقال وسلم، عليه الله

. َقّط  ًة َصلَ

على                                               سفيان أبو أشرف الحرُب، انقَضِت ولما

      :       : فلم  ؟ ُقَحافة أبى ابُن ُكُم أفي فقال ُه، ُبو ُيجي فلم ؟ محمد ُكم أفي فنادى الجبل،

            : هؤلء.  إلّعن َأْل َيْس ولم يجيبوه، فلم ؟ الخطاب بُن ُعمُر ُكم أفي فقال ُيجيبوه

   : فقد         َهؤلء، أّما فقال بهم، السلم َواَم ِق أن قومه وِعلم ِلعلمه الثلثة

       : ٌء،       أحيا ُهْم َت ذكر ِذيَن ّل ا إّن ِه؛ الل ّو ُد َع َيا قال أن نفَسه ُعَمر ِلُك َيم فلم ُتموهم، ُكفي

         : ولم       بها، آُمر لم َلٌة ْث ُم القوم فى كان ْد َق فقال ُءَك، َيُسو ما َلَك اللُه أبقى وقد

 )) :       .   : أل   وسلم عليه الله صلى النبى فقال َبُل ُه ْعُل أ قال ثم ْؤنى، تس

 :   ((    :  )) :     : َنا ))   َل قال ثم ، َأَجّل و َلى ْع َأ اللُه ُلوا ُقو قال ؟ ُقوُل ن ما ُلوا َقا َف ؟ َنه ُبو ُتِجي

:  )) :     :   ((   )) :  . ُلوا    قو قال ؟ نقول ما ُلوا قا ؟ َنه ُبو ُتِجي أل قال لكم ُعّزى ول ُعّزى ال

ِه     )).               ِك ِبشْر و بآلهته، افتخاره عند بجوابه فأمرهم َلكم َلى ْو َم َولَ َنا ْولَ َم اللُه

ُيغلب،            ل وأنه جانبه، وقوِة المسلمون، عبده َمْن بعزة ًا وإعلم للتوحيد، ًا تعظيم

     : ابُن        أفيكم ؟ محمد أفيكم قال حين بإجابته يأمرهم ولم وُجنده، ُبه حز ونحن

  )) : ُتجيبوه              ل وقال إجابته، عن نهاهم أنه ُروى قد بل ؟ عمر أفيكم ؟ ُقحافة أبى



فلما))               متوّقدة، بعد غيظهم وناُر القوم، طلب فى ُد ْع َب َد َبَر يكن لم ُهْم ْلَم َك لن ،

          : ُبه  غض واشتد الخطاب، بُن عمر حمَى ُكفيتموهم، فقد هؤلء أما لصحابه قال

ِم:             وعد والشجاعة، الذلل، من العلم هذا فى فكان الله، عدّو يا ْبت كذ وقال

َبسالتهم،            و القوم بقوة ُنهم ِذ ُيو ما الحال، تلك فى العدو إلى والتعرِف الُجبن،

وقد            منهم، الخوِف بعدم جديرون وقوَمه وأنه ُفوا، ُع َيْض ولم ُنوا ِه َي لم وأنهم

بعد              وهلة الثلثة هؤلء ببقاء العلم فى وكان منهم، يسوؤُهم ما لهم اللُه أبقى

فى             والفّت ِه، ِب وِحز العدو وغيظ المصلحة، من ُأصيبوا قد أنهم قومه وظّن ِه ّن ظ

عنهم،             ُله سؤا فكان ًا، واحد ًا واحد عنهم سأل حين جوابه فى ليس ما ِدِه َعُض

وسلم             عليه الله صلى النبّى له فصبر وكيده، العدو سهام آِخر ِلقومه ُيهم ونع

ترُك             وكان عليه، ِه ِد كي َهام ِس فرد ُعَمُر، له انتدب ثم كيده، استوفى حتى

حين             إجابته ترك فى فإن ًا وأيض أحسن، ًا ثاني وذكره أحسن، عليه أولً الجواِب

قد             أنهم وظّن َتهم، مو نفُسه ّنته م فلما لشأنه، ًا وتصغير له، إهانًة عنهم سأل

له،             إهانٌة جوابه فى كان حصل، ما والشر ِكبر ال من بذلك وحصل ُلوا، ِت ق

 )) : ل            وسلم عليه الله صلى النبى لقول ًا مخالف هذا يكن ولم وإذلٌل، وتحقيٌر،

      : ؟ ))        فلٌن أفيكم ؟ ٌد محّم أفيكم سأل حين إجابته عن نهى إنما فإنه ، ُبوه ُتِجي

      : حال،         وبكل ُلوا، ِت ُق َقد ف هؤلء، أما قال حين إجابته عن ينه ولم ؟ فلٌن أفيكم

. ًا           ثاني إجابته من أحسَن ول أولً، إجابته ترك من أحسَن فل

 :         : لَ             فقال ُعَمُر فأجابه ِسَجاٌل، والَحْرُب ٍر، ْد َب ِبيوم ْوٌم َي سفيان أبو قال ثّم

. ِر       ّنا ال فى ُكْم ْتل َق َو ِة، ّن الَج فى َنا ْتل َق َواء، َس

           : ِطٍن             ْو َم فى وسلم عليه الله صلى اللِه َرُسوُل ُنِصَر ما عباس ابن وقال

        : الله       إّن الله، ِكتاُب ِكُر ُين من ْيَن َب و بينى َقاَل َف عليه، ِلَك ذ ِكَر ْن ُأ ف ُأُحد، ْوَم َي َنْصَره

 :  ] { عمران: {       آل ِه ِن ْذ ِبإ ُهم َن َتُحّسو ْذ إ ُه َد ْع َو اللُه ُكُم َق َد َص ْد َق َل َو ُقوُل قال] 152َي ،

          :  : وسلم  عليه الله صلى اللِه ِلرسوِل كان ولقد القتُل، والَحّس عباس ابُن

 ... وذكر           تسعٌة أو سبعٌة المشركيَن أصحاِب ِمن ِتَل ُق ّتى َح النهار ّوُل أ ولصحابه

الحديث.



والنعاُس                               ٍد، ُأُح و ٍر بد ِة َغزا فى ْنُه ِم أمنًة ّنعاَس ال عليهم اللُه وأنزل

الّصلة            وفى الله، من وهو المِن، على دليل الخوِف وعند الحرب فى

. الشيطان     ِمن ِعلم وال الذكر ِلس ومجا

عليه                                        الله صلى الله رسول عن ٍد ُأُح يوَم الملئكُة وقاتلت

  )) : َرُسوَل  ((  )):       رأيُت قال وقاص، أبى بن ِد سع عن الصحيحين ففى وسلم،

َياٌب             ِث عليهَما ْنُه، َع ِتلِن ََقا ُي َرُجلِن َعُه َوَم ٍد ُأُح ْوَم َي وسلم عليه الله صلى الله

ُد        )). ْع َب َولَ ْبُل َق ُهَما ُت ْي َأ َر َما َتاِل، ِق ال ّد َأَش َك ْيٌض ِب

وسلم،                                          ((   )):      عليه الله صلى أنه مسلم صحيح وفى

)) : َقاَل             ُقوه، ِه َر فلما ْيٍش، ُقَر ِمْن ْيِن َل َوَرُج ِر، النصا ِمَن ٍة َع ْب َس فى ٍد ُأُح ْوَم َي َد ِر ْف ُأ

ِمَن     ))  ((     ))     َرُجٌل ّدَم َق َت َف ؟ ِة ّن الَج فى ِفيقى ر َو ُه أو ، ّنة الَج َلُه َو ّنا، َع ّدهْم َيُر َمْن

 ((      )) : َأو       ، ّنُة الَج ولُه ّنا، ع ُهم ّد َيُر َمْن فقال ُه، ُقو ِه َر ثم ِتَل، ُق ّتى َح َتَل َقا َف ِر، ْنَصا ال

َيَزْل((     ))          َلْم َف ِتَل، ُق ّتى ح َتَل َقا َف ِر، ْنَصا َل ا ِمَن َرُجٌل ّدَم َق َت َف ، ّنة الج فى ِفيقى َر َو ُه

  )) : َنا           ْف ْنَص َأ ما وسلم عليه الله صلى الله رسوُل َقاَل َف َعُة، ْب الّس ِتَل ُق ّتى َح ِلَك َذ َك

 ((  ))    : على ))     أصحابنا ونصِب الفاء بسكون وجهين على ُيروى وهذا ، َنا َب َأْصَحا

. الفاعلية    ((  ))   على أصحابنا ورفع الفاء وفتح المفعولية،

          : ُلوا،           ِت ُق حتى واحد بعد ًا واحد للقتال خرُجوا لما النصار أن النصب ووجه

.     : النصار      قريٌش أنصفت ما أى ذلك، قال القرشيان، يخرج ولم

         : الله           رسول عن فّروا الذين بالصحاب، المراد يكون أن الرفع ووجه

فلم              واحد، بعد ًا واحد ُلوا ِت ُق َف القليل، النفر فى َد ِر ْف ُأ حتى وسلم عليه الله صلى

. معه          ثبت وَمْن وسلم عليه الله صلى الله رسول ُفوا ْنِص ُي

:     : ُق            ((    ))    الّصدي بكر أبو قال قالت عائشة، عن حبان ابن صحيح وفى

وسلم،             عليه الله صلى النبّى َعِن ُهْم ّل ُك ّناُس ال انصرَف ٍد، ُأُح يوُم كان لـّما

َرُجلً              ِه ْي َد َي ْيَن َب فرأيُت وسلم، عليه الله صلى النبّى إلى َء َفا َمْن ّوَل أ فكنُت

         : ِبى    أ َداَك ِف ْلَحَة َط ُكْن ُأّمى، و أبى َداَك ِف ْلَحَة َط ُكْن قلُت َيْحِميه، و عنه ِتُل َقا ُي

طيٌر.              كأنه ّد َت يش َو ُه َذا وإ الجّراِح، بُن َدة ْي َب ُع أبو ِنى َك ْدَر َأ َأْن ْنَشْب، َأ فلم ُأّمى و

ِه             ْي َد َي ْيَن َب طلحُة فإذا وسلم، عليه الله صلى النبّى إلى فدفعنا لحقنى، حتى



 ((     )) : وقد       ، ْوَجَب َأ فقد ُكم َأَخا ُكْم َن ُدو وسلم عليه الله صلى النبى فقال ًا، ِريع َص

    : َبْت         َغا ّتى ح ِه ِت َن َوْج فى وروى جبينه، فى وسلم عليه الله صلى النبّى ُرمَى

عليه             الله صلى النبّى َعن َها َع ِز ْن ل ْبُت َه َذ َف ِه، ِت َن َوْج فى ِر َف ْغ الِم َلِق َح ِمَن َقٌة َل َح

  :           : أبو    َذ َأَخ َف قال ؟ َتنى ْك َتَر إلّ بكر أبا يا باللِه ُتك ْد َنَش عبيدة ُبو َأ فقال وسلم،

الله             صلى ِه الل َرُسوَل َى ِذ ْؤ ُي َأْن َهَة َكَرا ِنُضُه َنْض ُي َعَل َفَج بِفيه، ْهَم الّس عبيدة

 : ثم             بكر أبو قال ُعبيدة، أبى ّيُة ِن َث َدَرْت َن َف بِفيه، ْهَم الّس استّل ُثّم وسلم، عليه

:           : قال      ؟ ِنى َت ْك َتر إل ٍر، ْك َب أبا يا ِه بالل ُتَك ْد َنَش َدة ْي َب ُع ُبو َأ َقاَل َف الَخَر، َذ لُخ ْبُت َه َذ

َقاَل            ثّم ُلْخَرى، ا َة َد ْي َب ُع أبى ّيُة ِن َث َدَرْت َن َف ّلُه، َت اْس ّتى َح ِنُضُه َنْض ُي َعَل َفَج ُه، َذ َأَخ َف

 :  ((     )) : فأقبلنا       قال ، ْوَجَب َأ ْد َق َف ُكْم أَخا ُكْم ُدون وسلم عليه الله صلى اللِه َرُسوُل

. ضربة        َعَشر بضعة أصابته وقد ِلُجه، ُنعا طلحة َلى َع

الجبل،                      ((   )):      على ُدوا ِع َص ِكيَن ِر المش أن الموى مغازى وفى

.  :  ((  )) : ْدهم        ُد ار يقول ُهْم ْب ُن اج ٍد ْع ِلَس وسلم عليه الله صلى اللِه َرُسوُل فقال

ِكنانته،:             ِمن ًا سهم ٌد سع فأخذ ًا، ثلث ذلك فقال ؟ ِدى َوْح ُهْم ُب ُن َأْج كيف فقال

         : ثم     ُته، فقتل آخر ِه ِب فرميُت ُفُه، ِر ْع َأ سهمى أخذُت ثم قال فقتله، رجلً به فرمى

  : سهٌم          هذا فقلُت ِنهم، َكا َم ِمن ُطوا فهب ُته، فقتل آخر به فرميُت ُفه، ِر ْع أ ُته أخذ

. بنيه             عند كان ثّم مات، حتى سعد عند فكان ِكنانتى، فى فجعلته مبارك،

ُجرح                                ((  ))        عن سئَل أنه حازم، أبى عن الصحيحين وفى

       )) : ْغِسُل       َي َكاَن َمْن ِرُف ْع َل ّنى إ ِه والل فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول

ُدووى،             ِبَما و َء، الَما ُكُب َيْس َكاَن وَمْن وسلم، عليه الله صلى الله َرُسوِل ُجْرَح

َلّما            َف ِبالِمَجّن، َء الَما ُكُب َيْس ِلٍب َطا أبى ْبُن وعلّى ُله، ْغِس َت ابنتُه ِطَمُة َفا َنْت َكا

َتها              ٌق َأْحَر َف ٍر، َحصي ِمْن قطعة َذْت َأَخ ًة، ْثَر َك إل ّدَم ال ُد ِزي َي لَ َء الَما أّن ِطَمُة َفا َأْت َر

.(( ّدُم   ال َتْمَسَك َفاْس َها ْت َق ْلَص َأ َف

(... يتبع(

فى@                                          ((  )):      وُشّج ُته، َباِعي َر ُكِسَرت أنه الصحيح وفى

      )) : ّيهْم،      نب َوْجَه َشّجوا ْوٌم َق ِلُح ْف ُي ْيَف َك ُقول وي عنه، الدّم ُلُت َيْس َعَل َفَج ِه، ْأِس َر



   } : ِر    ))     َلْم ا ِمَن َلَك ْيَس َل وجّل عّز اللُه فأنزل ُعوهم ْد َي َو ُه و َته، ّي َباِع َر َكَسُروا و

 :  ] { عمران        آل ِلُموَن َظا ُهْم ّن َفإ ُهْم َب ّذ َع ُي ْو َأ ِهْم ْي َل َع ُتوَب َي ْو َأ ].128َشْىٌء

. النضر                                                           بُن أنُس ِزْم ينه لم الناُس، انهزم ولـّما

ِمّما:             ْيَك َل إ ُأ ْبَر َأ َو ِلِميَن، الُمْس يعنى ِء، هؤلَ َع َن َص ِمّما ْيَك َل إ ِذُر َت ْع َأ ّنى إ ُهّم ّل ال وقال

   : أبا           يا أيَن فقال معاذ، بن ُد سع َيه ِق َل َف ّدم، تق ثم ِكيَن، ِر الُمْش َيعنى ِء، هؤلَ َع َن َص

           : َمَضى،    ُثّم ٍد، ُأُح ُدوَن ُه ُد أِج ّنى إ ُد، ْع َس َيا ِة ّن الَج ِريِح ِل ًا واه َنٌس َأ َقاَل َف ؟ ُعَمُر

ُنوَن،             َثَما و ٌع ِبْض ِه ِب َو ِه، ِن َنا َب ِب ُته ُأْخ ْتُه َف َعَر ّتى َح ُعرَف َفَما ِتَل، ُق ّتى َح ْوَم َق ال َتَل َقا َف

. ٍم        ْه ِبَس ٍة َي َوَرْم ْيٍف، ًبَس ٍة َب َوَضْر ِبُرْمٍح، ٍة َن ْع َط ْيَن َب َما

  : َد                  ِعبا ْى أ إبليُس فيهم فصرخ ّدم، تق كما ِر النها ّول أ المشركون وانهزم

. فاجتلدوا       الهزيمة، ِمن ُعوا فارِج اللُه، أخزاكم الله،

ِمن                    ّنونه يظ وهم قتله، يريدون ِلُموَن والُمْس ِه، أبي إلى ُحذيفة ونظر

:           : َقاَل  َف ُلوه، قت ّتى ح َله قو َهُموا ْف َي َلْم َف أبى، ِه؛ الل َد َبا ِع ْى أ فقال ِكيَن، ِر الُمْش

 : ْد             َق َقاَل َف َيه، ِد َي َأْن وسلم عليه الله صلى الله َرُسوُل َد فأرا ُكْم، َل اللُه ِفُر ْغ َي

الله            صلى النبّى َد ْن ِع ًا ْير َخ َفَة ْي َذ ُح ِلَك َذ َد فزا ِلِميَن، الُمْس َلى َع بديته ْقُت ّد َتَص

. وسلم  عليه

         : يوم                        وسلم عليه الله صلى اللِه رُسوُل بعثنى ثابت بُن ُد زي وقال

:        )) : لُه       ُقْل و الّسلََم، ّنى م فأقرئه َتُه ْي َأ َر إْن لى فقال الّربيِع، بَن َد سع ُلب أط ٍد ُأُح

 :   ((   : فجعلُت        قاَل ؟ ُدَك َتِج ْيَف َك وسلم عليه الله صلى الله رُسوُل َلَك يقوُل

ٍة             طعن بين ما ضربًة، سبعوَن وفيه َرَمق، ِر بآِخ وهو ُته، فأتي َلى، ْت َق ال ْيَن َب أطوُف

       : الله      صلى الله رسوَل إّن ُد؛ سع يا فقلت بسهم، ورميٍة بسيف، ٍة وضرب بُرمح،

 :      : وعلى       فقال ؟ ُدَك َتِج كيف أخبرنى لك ويقول الّسلَم، عليَك يقرأ وسلم عليه

     : ريَح         ُد َأِج ِه؛ الل رُسوَل يا له قل السلُم، وسلم عليه الله صلى الله رسوِل

          : ِه    الل َرُسوِل إلى ِلَص ُخ إن الله عند لكم ْذَر ُع ل النصار لقومى وقل الجنة،

. وقته           من نفُسُه وفاَضْت ِرُف، ْط َت ْيٌن َع وفيكم وسلم، عليه الله صلى

َتَشّحُط                                       َي وهو النصار، ِمن برُجل المهاجرين ِمن رجل ومّر

  :           : كان   إن ّى ِر النَصا فقال ؟ ُقتل قد ًا محّمد أن أشعرَت فلُن؛ يا فقال َدِمِه، فى



     } : ْد         َق َرُسوٌل إلّ ٌد ُمَحّم َوَما فنزل ِدينكم، َعْن ُلوا ِت فقا ّلغ، ب فقد ُقتَل، قد محمد

 :  ] { عمران    آل الّرُسُل ِه ِل ْب َق ِمْن َلْت .144َخ الية] 

   : ِم                                               ّنو ال فى رأيُت حرام بن عمرو بن الله عبد وقال

:       : فقلُت        ّيام، أ فى علينا ِدٌم قا أنت لى يقول المنذر ِد عب بَن مبّشَر ُأُحد، ْبَل َق

    :         : ٍر    بد يوَم َتْل ُتق ألم له قلت نشاء، ْيَف َك فيها َنْسَرُح الجنة فى فقال ؟ أنَت وأين

:             : فقال  وسلم عليه الله صلى الله ِلرسول ِلَك َذ فذكر ْيُت، ِي ُأْح ثم بلى، قال ؟

ِبر((      )). َجا أبا َيا ُة َد َها الّش ِه ِذ َه

مع                                                          َد ِه ُتْش اس ُنه اب وكان سعد، أبو خيثمة وقال

     )): ْنُت        ُك و ٍر، ْد َب َعُة ْق َو ِنى ْت ًَأ َط َأْخ ْد َق َل بدر يوَم وسلم عليه الله صلى الله رسوِل

َق           ِز َفُر سهُمه، فخرَج الُخُروِج، فى ابنى َهْمُت َسا حتى ًا، ِريَص َح عليها ِه والل

ِر             ِثما فى َيْسَرُح ٍة ُصور َأْحَسِن فى النوم فى ابنى ِرَحَة َبا ال رأيُت وقد َة، َد َها الّش

          : ّبى   َر ِنى َد َع َو ما ْدُت َوَج ْد َق َف ِة، ّن الَج فى َنا ْق ِف ُترا َنا ِب ْق ْلَح ا ويقوُل َها، ِر َها ْن َأ و ِة ّن الَج

َقد             و ِة، ّن الَج فى ِه ِت َق َف ُمَرا إلى ًا َتاق ُمْش َبْحُت َأْص ِه الل َرُسوَل َيا ِه والل وقد ًا، حق

َأْن             ِه الل َرُسوَل َيا اللَه ُع ْد َفا ّبى، َر َء َقا ِل ْبُت َب وأح ْظِمى، َع ّق َوَر ّنى، ِس ِبَرْت َك

الله            صلى ِه الل رسوُل له َعا َد َف ِة، ّن الج فى ٍد ْع َس وُمرافقة َدة، َها الّش َقنى َيْرُز

.(( ًا      ِهيد َش ٍد ُأُح ِب ِتَل ُق َف ِلَك، َذ ِب وسلم عليه

ذلك                                                                   فى َجْحٍش بُن الله ُد عب وقال

ِنى،:             ْط َب ُقُروا ْب َي ُثّم ِنى، ُلو ُت ْق َي َف ًا، َد َغ ّو ُد َع ال ْلقى أ َأْن ْيَك َل َع ْقِسُم ُأ ّنى إ ُهّم ّل ال اليوم

.     : فيَك     ُقوُل َأ َف ِلَك، ذ فيَم ِنى ُل َأ َتْس ُثّم ِنى، ُذ ُأ َو ْنِفى، َأ ُعوا َيْجد و

ْعَرَج                                                                           َأ الَجُموِح بُن َعْمُرو َكاَن َو

عليه              الله صلى الله رسوِل َع َم ْغُزوَن َي َباب، َش َبنيَن َعُة َب أر له وكاَن َعَرِج، ال َد ِدي َش

  : اللَه              إّن ُه ُنو َب َلُه َقاَل َف َعُه، َم َتوّجَه َي أن َد أرا ٍد، ُأُح إلى َوّجَه َت َفلّما َغَزا، َذا إ وسلم

فأتى              َد، َها الِج ْنَك َع اللُه َع َوَض وقد ِفيَك، ْك َن ونحُن ْدَت َع َق فلو رخصًة، لك جعَل قد

    : إَن          ِه؛ الل رُسوَل يا فقال وسلم، عليه الله صلى اللِه رُسوَل الَجُموِح ْبُن َعْمُرو

َأ            فأط َد َتْشه ُأْس أن َلْرُجو إنى ِه ووالل َعَك، َم أْخُرَج أن ُعونى يمن هؤلء ِنّى َب

 )) : أّما            وسلم عليه الله صلى الله رسول له َقال َف ِة، ّن الَج فى ِه ِذ ه ِتى َعْرَج ب



     )) : َعّل      ))   َل ُه، ُعو َد َت َأْن ُكم ْي َل َع وَما ِه ِني َب ِل َقاَل َو َد َها الِج ْنَك َع اللُه َع َوَض ْد َق َف ْنَت، َأ

عليه      ))        الله صلى الله رسوِل َع َم فخرَج ، َة َد َها الّش َقُه َيْرُز َأْن وَجّل َعّز اللَه

. ًا     شهيد ٍد ُأُح ْوَم َي ِتَل ُق َف وسلم،

ِر                                                                                    ّنض ال بُن أنُس وانتهى

المهاجرين            من ِرجاٍل فى الله عبيد بن وطلحَة الخطاب، بِن ُعَمَر إلى

   :     : ِه     الل رسوُل ِتَل ُق ُلوا َقا َف ؟ ِلُسكم ُيْج ما فقال بأيديِهم، ْوا َق أل وقد والنصار،

        : َلى     َع ُتوا َفُمو ُقوُموا َف ؟ ُه َد ْع َب ِة َيا ِبالَح ُعوَن َن َتْص فما فقال وسلم، عليه الله صلى

ّتى              ح َتَل فقا ْوَم، َق ال استقبَل ثّم وسلم، عليه الله صلى اللِه َرُسوُل ِه ْي َل َع َماَت َما

ِتَل. ُق

َلٍف                                                                                              َخ بُن ُأبّى وأقبل

       : وكان       محّمد، نجا إْن نجوُت ل يقول الحديد، فى ّنٌع َق ُم وهو ِه، الل ّو ُد َع

بُن             َعُب ُمْص فاستقبلُه وسلم، عليه الله صلى اللِه رسوَل ُتل يق أن بمكة َلَف َح

ْبِن             ُأبّى َة َو ُق َتْر وسلم عليه الله صلى اللِه رُسوُل وأبَصَر َعٌب، ُمْص ِتَل ُق َف ٍر، ْي ُعَم

ِه،             َفَرِس َعْن َع َق فو ِه، ِت ِبَحْرب َنه فطع ِة، ْيَض َب وال ّدْرع ال ِة َغ ِب َسا ْيَن َب ٍة ُفْرج ِمْن َلف َخ

      : ْدٌش،       َخ هو إنَما ؟ َعَك أجز ما ُلوا فقا ِر، ّثو ال ُخواَر يُخور وهو ُبه، أصحا فاحتمله

الله        : ((       شاء إن أقتله أنا بل وسلم عليه الله صلى النبى قول لهم َذكر ف

. برابغ ))   فمات تعالى

           )) : تأّجُج             ناٌر إذا الليل، من ُهوّى بعد َرابغ ببطِن لسيُر إنى عمر ابن قال

  : وإذا          العطش، يصيُح ُبها يجتذ َلة ْلِس ِس فى منها يخرج رجل وإذا ُتها، فيمم لى،

             : بُن  ُأبّى هذا وسلم، عليه الله صلى الله رسوِل قتيُل هذا ِه، ِق َتْس ل يقول رجٌل

خلف )).

 :      : ْدُت                        ِه َش يقوُل المهاجرين من رجلً سمعُت ُجبير بن ُع ناف وقال

عليه             الله صلى الله ورسوُل ٍة، ناحي ُكّل من يأتى ّنبل ال إلى فنظرُت ًا، ُأُحد

الزهرى             شهاب بن ِه الل َد عب رأيُت ولقد عنه، ُيصرُف ِلَك َذ ُكّل َها، َط وَس وسلم

            : عليه  الله صلى الله ورسوُل َنجا، إن نجوُت ل محمد، على ّلونى ُد يومئذ يقول

 : ِه             والل فقال َصفوان، ذلك فى فعاتبه ُه، جاوز ثم أحد، معه ما جنبه إلى وسلم



على            وتعاقدنا فتعاهدنا، أربعًة، فخرجنا ٌع، ممنو ّنا ِم إنه ِه، بالل ِلُف َأْح ُتُه، رأي ما

. ذلك     إلى ُلص نخ فلم قتله،

الله                                        رسوِل جرَح ّى ْدر الُخ ٍد ِعي َس أبى أبو مالك مّص ولما

     :  ((  )) : ثم        ًا، أبد َأُمّجُه ل ِه والل قال ُمّجُه له قال ُه، أنقا حتى وسلم عليه الله صلى

        )) : ْهِل       َأ مْن َرُجٍل إلى ُظَر ْن َي َأْن َد َأَرا َمْن وسلم عليه الله صلى النبى فقال أدبر،

َذا    )). ه َلى إ ُظْر ْن َي ْل َف ِة، ّن الَج

 : كان                    وغيُرهم حبان بن يحيى بن ومحمد عمر، بن وعاصم الّزهرى، قاَل

به             وأظهر المؤمنين، به وَجّل َعّز اللُه اختبر َتمِحيص، و بلء يوَم أحد يوُم

اللُه           ْكَرَم َأ ف ُكفر، بال ُمستخٍف وهو ِه، ِن بلسا السلم ِهُر ْظ ُي كان ممن المنافقين

فى              القرآن من نزل مما فكان وليته، أهل من بالشهادِة َته كرام أراد َمن فيه

     } : ِنيَن        ْؤِم الُم ُئ ّو َب ُت ِلَك ْه َأ ِمْن ْوَت َد َغ ْذ َوإ أولها عمران، آل ِمن آية ستون ُأُحد يوم

 :  ] { عمران  آل َتاِل ِق ْل ِل َد َقاِع .121َم القصة]    آخر إلى

فصل 

والِفقه        الحكام من الغزوة هذه عليه اشتملت فيما

            : فى           َع َوَشَر َته ْلَم ِبَس َل َمْن إن حتى فيه، الّشروع يلزُم َد الجها أن منها

. ّوه            عد ِتَل ُيقا حتى الخروج عن َع َيْرِج أن له ليس ِللُخروج، ّهَب َأ وت ِه، ِب َبا أْس

          : ديارهم          فى ّوهم عد ُهْم َق َطَر إذا المسلمين على َيِجُب ل أنه ومنها

ذلك             كاَن إذا فيها ُيقاتلوهم و ِديارهم، يلزُموا أن لهم يجوُز بل إليه، الخروُج

عليهم              وسلم عليه الله صلى الله رسوُل به أشار كما عدّوهم، على لهم أنصَر

. ُأُحد  يوَم

          : صادَف          إذا ّيته رع أملك بعض فى ِر بالعسك المام ُلوِك ُس جواُز ومنها

. المالُك      يرَض لم وإن َقه، طري ذلك

            : بل          البالغين، غيِر الصبيان من َتاَل ِق ال ُيطيق ل ِلمن يأذُن ل أنه ومنها

وَمن              عمر ابَن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل رد كما خرجوا، إذا ّدهم ير

معه.

.        : الجهاد          فى ِهّن ِب والستعانُة بالنساء، الغزِو جواُز ومنها



.           : وغيُره          النضر بُن أنُس انغمَس كما العدو، فى النغماس جواُز ومنها

           : ًا،          قعود وراءه ّلوا وص ًا، قاعد بهم ّلى ص ِجراحة أصابته إذا الَماَم أن ومنها

على             واستمرت الغزوة، ِذِه ه فى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل َعَل َف كما

. وفاته     حين إلى ّنته ُسـ ذلك

           : وليس           ذلك، وتمنيه الله، َسبيل فى َتَل ُيق أن الرجل ِء دعا جواُز ومنها

   : من           ّقنى ل ُهم ّل ال جحش بن الله عبد قال كما عنه، الموت تمنى من هذا

 . ويسلبنى،         فيك، فيقتلنى فأقاتله، ُده، َحر ًا شديد كفره، ًا رجلًعظيم المشركين

    : ِه       الل َد عب يا فقلَت ُتَك، لقي فإذا ُأذنى، و أنفى َدع يج ثم

.    : َرّب      يا فيك قلت ؟ ْعَت ِد ُج فيم جحش، بن

            : الله           صلى لقوله النار، أهل من فهو نفسه، قتل إذا ِلَم المس أن ومنها

ِه             ِب ّدت اشت فلما ًا، شديد ًء بل ٍد ُأُح يوَم أبلى الذى ُقْزَماَن فى وسلم عليه

.((     )) : ِر        ّنا ال ْهِل َأ ِمْن َو ُه وسلم عليه الله صلى فقال نفسه، َنَحَر الِجراُح،

            : ول                      ، عليه ّلى ُيص ول َغّسل، ُي ل أنه ِد الشهي فى ّنَة الّسـ أن ومنها

فى              ّفَن فيك َها، َب َل ُيْس أن إل ُكلومه، و بدمه فيها ُيدَفن بل ثيابه، غير فى ّفن َك ُي

غيرها.

.             : عامر          أبى بن حنظلَة الملئكُة َلِت غّس كما ُغّسَل ًا، ُجنب كان إذا أنه ومنها

           : إلى           ُينقلوا ول ِرعهم، مَصا فى ُيدفنوا أن الشهداء فى ّنة الّسـ أن ومنها

منادى            فنادى المدينة، إلى قتلهم نقلوا الصحابة من ًا قوم فإن آخر، مكان

: جابر             قال مصارعهم، إلى القتلى ّد َبر ِر بالم وسلم عليه الله صلى اللِه رسول

َلْت             فدَخ ناِضح، على ُهَما ْت َل َد َعا وخالى بأبى عّمتى جاءت إذ ّظاَرِة، ّن ال فى أنا بينا

     : صلى        الله َرُسوَل إّن أل ُينادى رجل وجاء مقابرنا، فى ُهَما َن ِف ْد َن ل المدينة، بهما

ْيُث           َح َها ِرِع َمَصا فى َها ُنو ِف ْد َت َف َلى، ْت َق ِبال ُعوا َتْرِج أن ُكـم ْأُمُر َي وسلم عليه الله

           : ِة.  خلف فى أنا فبينا ِتل، ُق حيُث القتلى فى ّناهما فدف ِهَما، ِب َنا فرجع قال َلْت ِت ُق

      : َباَك        َأ أثار لقد واللِه جابُر؛ يا فقال رجٌل، جاءنى إذ ُسفيان، أبى بِن معاويَة

     : الذى       النحو على ُته فوجد ُته، فأتي قال منه، طائفة فَخرَج فبدا، َية معاو ُعّماُل



       :  . ُنوا     َف ْد ُي أن الشهداء فى ّنة ُسـ فصارت ُته، فواري قال شئ منُه ّيْر َتغ ي لم ُته ترك

. ِرعهم  مصا فى

          : رسوَل                     فإّن الواحد، القبر فى الثلثة أو الرجليِن دفن جواُز ومنها

: ويقول            القبر، فى والثلثة الرجلين ِفُن ْد َي كاَن وسلم عليه الله صلى الله

اللحد((            )). فى ّدمه َق َرُجٍل، إلى أشاُروا فإذا ُقرآِن، ِلل ًا أخذ َثُر ْك أ ّيهم أ

ِلَما                       واحد، قبر فى الجموح بَن وعمَرو حرام، بن ِرو َعْم بَن الله َد عب ودفن

        )) : واحد     ٍر ْب َق فى َيا ْن ّد ال فى ْيِن ّب َتَحا الُم ْيِن َذ َه ُنوا ِف ْد ا فقال المحبة ِمن ُهَما بين كان

((

جرحه                   على حرام بن عمرو بن اللِه ِد عب ُد وي طويل، زمٍن بعد عنهما ِفَر ُح ثّم

إلى            ّدت َفُر ّدُم، ال فانبعَث جرحه، عن ُده ي َطْت ُأِمي ف ِرَح، ُج حين وضعها كما

. الدم   فسكن مكانَها،

            : ِمن           ّير تغ وما نائم، ّنه كأ عليه، ِفَر ُح حين ُحفرته فى أبى رأيُت جابر وقال

     :     :   . ُخِمّر    نمرة فى ُدفن إنما فقال ؟ َنه أكفا أفرأيَت له قيل كثير ول قليٌل حاله

رجليه           على والحرمَل هى، كما َة ّنِمَر ال فوجدنا الَحْرَمُل، رجليه وعلى وْجُهه،

. سنة       وأربعون ست ذلك وبين ِتِه، َئ ْي َه َلى ع

ُيدفن                               أن وسلم عليه الله صلى النبّى ِر أم فى الفقهاء اختلف وقد

وجه             على أو ّية، والولو الستحباِب وجه على هو هل ثيابهم، فى ُأُحد ُء شهدا

      :  . حنيفة،    أبى عن المعروُف وهو أظهُرهما الثانى قولين على ؟ الوجوب

  : روى:         فقد قيل فإن وأحمد، الشافعى أصحاب عن المعروف هو والول

الله             صلى النبى إلى أرسلت ّيَة صف أن جيد، بإسناد وغيُره شيبة بن يعقوُب

الخر            فى ّفن وك أحدهما، فى ّفنه فك حمزة، فيهما ّفن ِليك ْيِن َب ثو وسلم عليه

           :  . ِنه،  َبط عن َقُروا وب به، ُلوا ّث وم سلبوه، قد الكفاُر كان ُة، حمز قيل آخر رجلً

     . نظيُر       الضعف فى القوُل وهذا آخر َفـٍن َك فى ّفَن ُك ِلَك ِلذ َف َده، َكب واستخرجوا

          : ْولى   أ وسلم عليه الله صلى الله رسول ّنُة وُسـ ُد، ِهي الش ُيغّسُل قال َمن قول

بالتباع.



         : الله                              رسول لن عليه، ّلى ُيص ل المعركة َد شهي أن ومنها

على               ّلى ص أنه عنه ُيعرف ولم ُأُحد، َداء ُشه على ُيَصّل لم وسلم عليه الله صلى

ِمن           ُبهم ونوا ُدون، الراِش ُؤه خلفا وكذلك مغازيه، فى معه استشهد ممن أحد

بعدهم.

      ((  ))    : أن           عامر، بِن ُعقبة حديث من الصحيحين فى ثبت فقد قيل فإن

على             َته صل ٍد ُأُح أهل على ّلى فص ًا، يوم خرج وسلم عليه الله صلى النبّى

. المنبر     إلى انصرف ثم الميت،

         )) : قتلى            على وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل ّلى ص عباس ابُن وقال

ُأُحد )).

           : موته،          ُقْرَب قتلهم ِمن سنين ثماِن بعد فكانت عليهم، ُته صل أما قيل

ّدع            كالمو لهم ِفُر يستغ موته، قبل البقيع إلى خروُجه هذا ِبُه ُيش و لهم، ّدع كالمو

الميت،             على الصلة ّنُة ُسـ أنها ل لهم، منه ًا توديع كانت فهذه والموات، للحياء

  : ّلى             ُيص ل يقول َمْن عند سيما ل سنين، ثمان ُيؤّخرها لم كذلك، ذلك كان ولو

. شهر       إلى عليه ّلى يص أو القبر، على

             : له          يجوز عرج، أو لمرض الجهاد عن التخلف فى الله عذره َمن أن ومنها

. أعرج             وهو الجموح، بن عمُرو خرج كما عليه، يجب لم وإن إليه، الخروُج

          : ًا،           كافر ّنونه يظ الجهاد فى منهم ًا واحد ُلوا َت َق إذا المسلمين أن ومنها

أراد              وسلم عليه الله صلى الله رسوَل لن الماِل، بيِت ِمن ُته دي المام فعلى

على             بها َق ّد وتص الدية، أخذ من َفُة ُحذي فامتنع ُحذيفة، أبا اليماَن َى ِد َي أن

المسلمين.

فصل           

ُأُحد           وقعة فى كانت التى المحمودة والغايات الحكم بعِض ذكر فى

آل                     ((  سورة فى ُأصولها و ِتها ُأمها إلى وتعالى سبحانه اللُه أشار وقد

     } : ْؤِمنيَن ))     الُم ُئ ّو َب ُت ِلَك ْه َأ ِمْن ْوَت َد َغ ْذ َوإ بقوله القصة افتتح حيث عمران

 :  ] { عمران  آل َتاِل ِق ْل ِل َد َقاِع .121َم آية]     ستين تمام إلى



        : الذى           وأن والتناُزِع، َفَشل، وال المعصية، عاقبة َء سو ُفهم تعري فمنها

    } : ْذ        إ ُه َد ْع َو اللُه ُكُم َق َد َص ْد َق َل َو تعالى قال كما ِلَك، ذ ِم ِبُشؤ هو إنما َبهم أصا

ُكم             َأَرا َما ِد ْع َب ّمْن ُتم ْي َعَص َو ِر َلْم ا ِفى ُتْم ْع َناَز َت و ُتْم ْل َفِش َذا إ ّتى َح ِه، ِن ْذ ِبإ ُهم َن َتُحّسو

ُهْم             ْن َع ُكْم َف َصَر ُثّم َة، الِخَر ُد ِري ُي ّمن ُكم ْن َوِم َيا ْن ّد ال ُد ِري ُي ّمن ُكم ْن ِم ّبوَن، ُتِح ّما

 :  ] { عمران    آل ُكْم ْن َع َفا َع ْد َق َل َو ُكْم، َي ِل َت ْب َي ].152ِل

ذلك                   بعد ُنوا كا وفشلهم، وتنازعهم، للرسول، معصيتِهم عاقبَة ُقوا ذا فلما

. الِخذلن       أسباِب ِمن ًا وتحّرز ويقظة، ًا حذر ّد أش

          : َدالوا           ُي بأن جرت وأتباِعهم، ُرسله، فى ّنته وُسـ الله ِحكمة أن ومنها

ًا،            دائم انتصُروا لو فإنهم العاقبُُة، لهم تكوُن لكن ُأخرى، عليهم َداَل ُي و ًة، َمّر

عليهم            ُتِصَر ان ولو غيره، ِمن ُق ِد الّصا ّيز يتم ولم وغيُرهم، المؤمنون معهم دخَل

جمع            أن الله ِحكمة فاقتضت والرسالة، البعثة من ُد المقصو يحصل لم ًا، دائم

ُعهم             يتب ممن به جاؤوا وما للحق، ُيطيعُهم و ُعهم يتب َمن ليتميز المرين بيَن لهم

. خاصة    والغلبة الظهور على

 :           : َهْل                     سفيان لبى ْقُل ِهَر قال كما الرسل، أعلم ِمن هذا أن ومنها

   :       :  .  : علينا   ُيداُل ِسَجال، قاَل ؟ َنه ْي َب و ُكم َن ْي َب الَحْرُب ْيَف َك َقاَل نعم قال ؟ ُه ُتُمو ْل َت َقا

.        :  . َبة    ِق َعا ال ُهُم َل ُكوُن َت ُثّم َلى، َت ْب ُت الّرُسل ِلَك َكذ قال الخرى عليه ُنداُل و المرة،

        : فإّن                               الكاذِب، المنافِق ِمن ُق ِد الّصا المؤمُن ّيز يتم أن ومنها

دخل            الّصيُت، لهم وطار بدر، يوَم أعدائهم على الله أظهرهم لما المسلمين

َعّز             ِه الل ِحكمُة فاقتضت ًا، باطن فيه معهم ليس َمْن ًا ظاهر السلم فى معهم

المنافقون           َلَع ْط َأ ف والمنافق، المؤمن بين ّيزت م َنًة ِمْح لعباده ّبَب َس أن وَجّل

وعاد           ُتهم، ّبآ ُمَخ وظهرت ُتمونه، يك كانوا بما ّلموا وتك الغزوة، هذه فى ُرؤوَسهم

ًا،          ظاهر ًا انقسام ومنافق، ومؤمن، كافر، إلى الناُس وانقسم ًا، تصريح تلويُحهم

ُيفارقونهم،            ل معهم وهم ُدورهم، نفس فى ًا عدو لهم أن المؤمنون َعَرَف و

      } :   . َما    َلى َع ِنيَن ْؤِم الُم َذَر َي ِل اللُه َكاَن َما تعالى قال منهم وتحّرزوا لهم، ّدوا فاستع

ْيِب             َغ ال َلى َع ُكْم َع ِل ْط ُي ِل اللُه َكاَن َوَما ّيِب، ّط ال ِمَن ِبيَث الَخ َيـِميَز ّتى َح ِه ْي َل َع ُتْم ْن َأ

 :  ] { عمران       آل ُء َيَشا َمن ِه ِل ّرُس ِمن ِبى َت َيْج اللَه ِكّن َل :   179َو اللُه].  كان ما أى



أهَل            يميَز حتى بالمنافقين، المؤمنين التباِس من عليه أنتم ما على ليذركم

ُيطلعكم             ِل الله كان وما ُأُحد، يوَم بالمحنة ّيزهم م كما النفاق، أهل ِمن اليماِن

وعلمه،             غيبه فى ّيزون متم فإنهم وهؤلء، هؤلء بيَن به َيِميُز الذى الغيب على

غيٌب            هو الذى معلومُه فيقع ًا، مشهود ًا تمييز يميزهم أن ُيريد سبحانه وهو

 :  ] {       } : عمران.  آل ُء َيَشا َمن ِه ِل ّرُس ِمن ِبى َت َيْجـ اللَه ِكّن َل َو وقوله ًة ]179شهاد

ُيطلعهم            فإنه الرسِل، سوى الغيب، على خلقه اطلع من نفاه لما استدراك

 *       } : إلّ       ًا َأَحد ِه ِب ْي َغ َلى َع ِهُر ْظ ُي َفل ْيِب َغ ْل ا ِلُم َعا قال كما غيبه، ِمن يشاء ما على

 : ] { الجن    ّرُسوٍل ِمن َتَضى اْر اليمان]     27-26َمِن فى وسعادتكم أنتم فحظكم

الجر            أعظُم فلكم وأيقنتم، به آمنتم فإن رسله، عليه ِلُع ْط ُي الذى بالغيِب

والكرامة.

                              

        : وفيما           والضّراء، الّسراء فى ِبه وحز أوليائه ِة عبودي استخراُج ومنها

على            ُتوا ثب فإذا بهم، أعدائهم وظفر ظفرهم حال وفى يكرهون، وما ّبون ُيح

يعبد            كمن وليسوا ًا، حق ُه عبيد فهم يكرهون، وما ُيحبون فيما والعبودية الطاعة

. والعافية        والنعمة الّسراء ِمن واحد حرف على الله

         : ُكّل                     فى ّوهم بعد وأظفرهم ًا، دائم نصرهم لو سبحانه أنه ومنها

وشمخت          نفوُسهم، لطغْت ًا، أبد لعدائهم والقهَر ِكيَن ّتْم ال لهم وجعل موطن،

لو             فيها يكونون التى الحال فى ُنوا لكا والظفَر، النصَر لهم بسط فلو وارتفعت،

ُء،           والرخا ُة والشد ُء، والّضرا ُء الّسرا إل ِعباده ِلُح ُيْص فل َق، الّرْز لهم َبَسَط

خبير            بهم إنه بحكمته، يليُق كما عباده لمر ّبُر المد فهو والبسُط، والقبُض

بصير.

       : ّلوا                               ذ والهزيمة، َكْسَرِة، وال ِة، َب َل َغ بال امتحنهم إذا أنه ومنها

تكوُن           إنما النصر ِخلعة فإن ّنْصَر، وال ِعّز ال منه فاستوجبوا ُعوا، وخض وانكَسروا،

] {      } : آل      ّلٌة ِذ َأ ُتْم ْن َأ َو ٍر ْد َب ِب اللُه ُكُم َنَصَر ْد َق َل َو تعالى قال والنكساِر، ّذّل ال ولية مع

}123عمران:          } : ًا]  ْيئ َش ُكم ْن َع ْغِن ُت َلْم َف ُكْم ُت ْثَر َك ُكْم ْت َب ْعَج َأ ْذ إ ْيٍن َن ُح ْوَم َي َو وقال ،



 : ّولً،]             25التوبة[ أ كسره وينُصَره، ُبَره، ويج َده، عب ِعّز ُي أن أراد إذا سبحانه فهو ،

. وانكساره        ّله ُذ ِمقدار على ونصره، له جبُره ويكوُن

       : فى                                         ِزَل منا المؤمنين لعباده ّيأ ه سبحانه أنه ومنها

ّيض            فق ِة، والمحن بالبلء إل بالغيها يكونوا ولم أعمالهم، ُلْغها تب لم كرامته، دار

للعمال           وفقهم كما وامتحانه، ابتلئه من إليها ُلُهم ُتوِص التى السباَب لهم

         . إليها        وصولهم أسباب جملة من هى التى الصالحة

         : ًا     طغيان والغنى والنصر الدائمة العافية من تكتِسُب النفوَس أن ومنها

ِر              والدا الله إلى سيرها فى ّدها ِج عن ُقها ُعو َي مرض وذلك العاجلة، إلى ًا وُركون

البتلء            من لها ّيض ق كرامته، َها وراِحُم َها ُك ِل وما َها ّب ر بها أراد فإذا الخرة،

فيكون            إليه، الحثيث السير عن العائق المرض لذلك دواء يكون ما والمتحان

منه           ويقطع الكريه، َء الدوا العليَل يسقى الطبيب بمنزلة والمحنة البلء ذلك

يكون           حتى ُء الدوا ْتُه َب َل َغ َل تركه، ولو منه، الدواء لستخراج المؤلمَة َق العرو

. هلكه  فيها

         : هم            والشهداء أوليائه، مراتب أعلى من عنده الشهادة أن ومنها

وهو           ُة، الشهاد إل ّية ّديق الّص درجة بعد وليس عباده، من والمقّربون خواصه

ومرضاته،            محبته فى دماؤهم ُتراُق َء، شهدا عباده ِمن َذ ّتِخ ي أن ُيحب سبحانه

إل            الدرجة هذه نيل إلى سبيَل ول نفوسهم، على ّبه ومحا رضاه ْؤثروَن ُي و

. العدو       تسليط من إليها المفضية السباب بتقدير

          : قيض                      ويمحقهم، أعداءه يهلك أن أراد إذا سبحانه الله أن ومنها

كفرهم           بعد أعظمها ومن ومحقهم، هلكهم بها يستوجبون التي السباب لهم

والتسلط         وقتالهم، ومحاربتهم، أوليائه، أذي في ومبالغتهم وطغيانهم، بغيهم،

من           أعداؤه بذلك ويزداد وعيوبهم، ذنوبهم من أولياؤه بذلك فيتمحص عليهم،

. وهلكهم   محقهم أسباب

   } : ْا                             ُنو َتْحَز َول ْا ُنو ِه َت َول قوله فى ذلك وتعالى سبحانه ذكر وقد

َقْرٌح     *        ْوَم َق ال َمّس ْد َق َف َقْرٌح ُكْم َيْمَسْس إن ِنيَن ْؤِم ّم ُتم ْن ُك إن ْوَن َل ْع َل ا ُتُم َأن َو

ُكْم            ِمن َذ ّتِخ َي و ُنوا آَم ِذيَن ّل ا اللُه َلَم ْع َي ِل َو ّناِس ال ْيَن َب َها ُل ِو َدا ُن ّياُم َل ا ْلَك ِت َو ُلُه، ْث ِم



{ ِريَن     *       ِف َكا ْل ا َق َيْمَح َو ُنوا آَم ِذيَن ّل ا اللُه ُيَمّحَص ِل و ِلميَن ّظا ال ُيِحّب ل َواللُه َء، َدا َه ُش

 : عمران[  وتقوية]        141-139آل تشجيعهم بين الخطاب هذا فى لهم فجمع ،

ِهَرة          البا ِم الِحك وذكر التسلية، ُحسِن وبيَن ِهممهم، و عزائمهم وإحياء نفوسهم،

     } : ْوَم      َق ال َمّس ْد َق َف َقْرٌح ُكْم َيْمَسْس إن فقال عليهم الكفار إدالة اقتضت التى

 :  ] { عمران  آل ُلُه ْث ِم فى]       140َقْرٌح وتباينتم ِم، َل وال القرح فى ُتم استوي فقد ،

      } : َلُموَن،    َتأ َكَما َلُموَن ْأ َي ُهْم ّن َفإ َلُموَن َأ َت ْا ُنو ُكو َت ِإن قال كما والثواب، الرجاء

 : ] { النساء      َيْرُجوَن لَ َما ِه الل ِمَن َتْرُجوَن عند]     104َو ُفون ُع وتض ُنوَن ِه َت بالكم فما ،

سبيلى            فى ُأِصبتم وأنتم الشيطان، سبيِل فى ذلك أصابهم فقد واللم، القرِح

. مرضاتى  وابتغاء

وأنها                                           الناِس، بين الدنيا الحياة هذه أياَم ِوُل َدا ُي أنه أخبَر ثم

عّزها           فإن ِة، الِخر بخلف ِه ِئ وأعدا أوليائه بين َولً ُد يقسمها حاِضر، َعَرٌض

. ُنوا     آم للذين خالٌص َءها ورجا ونصَرها

من                                                   المؤمنون ّيَز يتم أن وهى ُأخرى، ِحكمة ذكر ثم

غيبه،           فى معلوِمين كانوا أن بعد ومشاهدة رؤية ْلَم ِع فيعلُمهم المنافقين،

الثواُب            يترتب وإنّما عقاب، ول ثواٌب عليه ّتب يتر ل الغيبى العلم وذلك

. الحِس         فى ًا واقع ًا مشاهد صار إذا المعلوم على والعقاُب

سبحانه                                                           ُذه اتخا وهى ُأخرى، حكمة ذكر ثم

المنازل            أعلى لهم ّد َع أ وقد عباده، من الشهداء ُيحّب فإنه شهداء، منهم

 . الشهادة          درجة َلهم ِني ُي أن ّد ب فل لنفسه، اتخذهم وقد َلها، وأفض

 :  ] { عمران: {    آل ِلِميَن ّظا ال ُيِحّب لَ َاللُه و ًا]    57وقوله جد ِقع المو لطيٌف تنبيه ،

يشهدوه،            فلم ُأُحد، يوَم نبيه عن ُلوا َذ انَخ الذين للمنافقين وبغضه كراهته على

به             خّص ما ُهم ِرَم َيْح ِل ُهم ّد ور َكَسهم فأر ُيحبهم، لم لنه شهداء، منهم ْذ ّتِخ َي ولم

الظالمين            هؤلء فثبط منهم، َد ِه ُتش اس َمن ُه أعطا وما اليوم، ذلَك فى المؤمنين

. وِحزبه       ُه َء أوليا لها وفق التى السباب عن

آمنوا،                       الذين تمحيص وهو اليوم، ذلك أصابهم فيما ُأخرى ِِحكمة ذكر ثم

ّلصهم           خ فإنه ًا وأيض النفوس، آفاِت ومن الذنوب، من وتخليُصهم ُتهم تنقي وهو



  : من        تمحيص تمحيصان لهم فحصل منهم، ّيزوا َتَم ف المنافقين، من ومّحصهم

. ّوهم         عد وهو منهم، أنه ِهُر ُيظ كان ممن وتمحيص نفوسهم،

وبغيهم،                             بطغيانهم، الكافرين محّق وهى أخرى، حكمة ذكر ثم

فى            الجهاد بدون ّنة الج ُلوا يدخ أن ُهم ّن وظ َنهم، ُحسبا عليهم أنكر ثم ُعدوانهم، و

ظنه             َمن على َكُر ْن ُي بحيُث ممتنع هذا وإن أعدائه، أذى على والصبِر سبيله،

َبه.  وَحِس

         } : ْا                      ُدو َه َجا ِذيَن ّل ا اللُه ِم َل ْع َي َلّما َو ّنَة ْلَج ا ْا ُلو ْدُخ َت َأن ُتْم ْب َحِس َأْم فقال

 :  ] { عمران   آل ِريَن ِب الّصا َلَم ْع َي و ُكْم :     142ِمن فيعلمه،]  منكم، ِلَك ذ ْع َق َي ولما أى ،

المعلوم،            الواقع على الجزاء فيكوَن بالجنة، عليه فجازاكم لعلمه، وقع، لو فإنه

َع                يق أن دون فيه علمه مجرد على َد العب يجزى ل الله فإن العلم، مجرد على ل

 . ِلقاءه           ّدون ويو ّنونه يتم كانوا أمر ِمن هزيمتهم على ّبخهم و ثم معلوُمه،

          } : ُتْم          ْن َأ َو ُه ُتُمو ْي َأ َر ْد َق َف ُه ْو َق ْل َت َأن ْبِل َق ِمن ْوَت ْلَم ا ْوَن ّن َتَم ُتْم ْن ُك ْد َق َل َو فقال

 : عمران} [  آل ُظُروَن ْن ].143َت

         : فعل            بما نبيه لسان على تعالى الله أخبرهم ولما عباس ابن قال

فيه،           ُدوَن ِه يستش قتالً فتمنوا الشهادة، فى رغبوا الكرامة، من بدر بشهداء

أن            ُثوا َب ْل َي فلم لهم، ّببه وس ُأُحد، يوم ذلك الله فأراهم َنهم، إخوا ُقوَن فيلح

   } : ْوَت         الَم ْوَن ّن َتَم ُتم ْن ُك ْد َق َل و تعالى الله فأنزل منهم، الله شاء َمن إل انهزموا

 :  ] { عمران        آل ُظُروَن ْن َت ُتْم ْن َأ َو ُه ُتُمو ْي َأ َر ْد َق َف ُه ْو َق ْل َت َأن ْبِل َق ].143ِمن

           : الله           رسول موِت يدى بين ًا وإرهاص ّدَمًة َق ُم كانت ٍد ُأُح وقعَة أن ومنها

ماَت            َأْن أعقابهم على انقلبهم على ّبخهم وو ّبتهم، فث وسلم، عليه الله صلى

على               ُتوا يثب أن عليهم له الواجُب بل ِتَل، ُق أو وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل

حٌى             وهو محمد، رّب ُدون يعب إنما فإنهم ُلوا، ُيقت أو عليه، ويموتوا وتوِحيدِه ِدينه

وما                دينه، عن ِلَك ذ َفهم ِر َيْص أن لهم ينبغى ل ِتَل، ُق أو محمد ماَت فلو يموت، ل

ّلد              ِليخ وسلم عليه الله صلى محمد ِعَث ُب وما الموت، ِئقُة ذا نفٍس فكّل به، جاء

سواء               منه، ّد ُب ل الموت فإن ِد، ّتوحي وال ِم السل على ُتوا ِليُمو بل ُهم، ول َو ُه ل

َمن              رجوع على ُهم ّبَخ و ولهذا ِقَى، َب أو وسلم عليه الله صلى الله رسول ماَت



 } :      : ٌد       ُمَحّم َوَما فقال ِتَل، ُق قد ًا محمد إّن َطاُن ْي الّش صرخ لما دينه عن منهم رجع

ُكْم،              ِب َقا ْع َأ َلى َع ُتْم ْب َل َق ْن ا ِتَل ُق ْو أ ّماَت َفإن َأ الّرُسُل، ِه ِل ْب َق ِمْن َلْت َخ ْد َق َرُسوٌل إلّ

] { آل           ِريَن ِك الّشا اللُه ِزى َيْج َوَس ًا، ْيئ َش اللَه َيُضّر َلن َف ِه ْي َب ِق َع َلى َع ِلْب َق ْن َي َوَمن

:        144عمران:  حتى]  عليها فثبتوا النعمة، قدر عرفوا الذين هم والشاكرون ،

الله              رسوُل مات يوَم الخطاب هذا وحكُم َتاِب، ِع ال هذا أثُر فظهر ُلوا، ِت ُق أو ماتوا

على            ِكُرون الشا وثبت عقبيه، على ّد ارت َمن ّد وارت وسلم، عليه الله صلى

لهم،          العاقبة وجعل بأعدائهم، ّفرهم وظ وأعّزهم الله فنصرهم دينهم،

َق                          تلَح ثم تستوفيه، أن ّد ُب ل أجلً نفس لكل جعل أنه سبحانه أخبر ثم

أسبابه،           ّوعت تن وإن ًا، واِحد ًا ِرد ْو َم المنايا حوَض ّلهم ُك الناُس ُد ِر َي ف به،

فى           ٌق وفري الجنة فى ٌق فري ّتى، ش ِدَر مصا الِقيامة موقف عن ُدروَن ويص

السعير، 

معهم                                 ِتَل ُق و ُلوا ِت ُق أنبيائه من ًة كثير جماعًة أن سبحانه أخبر ثم

ُفوا،              ُع َض وما سبيله، فى أصابهم ِلما منهم بقَى َمْن َهَن َو فما كثيرون، لهم ٌع أتبا

ّقوا            َل َت بل استكانوا، ول ُفوا، ضع ول القتل، َد عن ُنوا َه َو وما ُنوا، استكا وما

أذلًة،         مستكينين ِريَن ِب َد ُم ُدوا َه َتْش ُيْس فلم ِم، َدا ْق وال ِة، ِزيم والع ِة، ّو ُق بال َة الشهاد

   : تتناول        الية أن والصحيح مدبرين، غير مقبليَن ًا ِكرام ًة أعّز ُدوا ِه ُتْش اس بل

. كليهما  الفريقين

(... يتبع(

من@                      قومهم على ُأممهم و ُء النبيا به استنصرت عما ُسبحانه أخبر ثم

وأن         أقداَمهم، ّبت َث ُي أن ربهم، وسؤالهم واستغفارهم وتوبتهم اعترافهم

         } : َنا    َب ُنو ُذ َنا َل ِفْر ْغ ا َنا ّب َر ْا ُلو َقا َأن إلّ ُهْم َل ْو َق َكاَن َوَما فقال أعدائهم على ينُصَرهم

اللُه         *   ُهُم َتا َفآ ِريَن ِف َكا ْل ا ِم ْو َق ْل ا َلى َع َنا ْنُصْر َوا َنا َداَم ْق َأ ّبْت َث َو َنا ِر َأْم ِفى َنا َف َوإْسَرا

 :  ] { عمران        آل ِنيَن الُمْحِس ُيِحّب َواللُه ِة، الِخَر َثواِب َوُحْسَن َيا ْن ّد ال -147َثواَب

إنما].            148 الشيطاَن وأن بذنوبهم، عليهم َداُل ُي إنما العدو أن القوُم علم لما

        : َة     النصر وأن لحد، تجاوٌز أو حق فى تقصيٌر نوعان وأنها بها، ِزُمهم ويه ّلهم ِز يست

          : أن   ِلُموا َع ثم أمرنا، فى َنا َف وإسرا َبنا ذنو لنا ِفْر اغ ربنا ُلوا قا بالطاعة، منوطة



تثبيِت             على ُهم ِدُروا ْق َي لم ْنُصْرهم، َي و أقداَمهم ّبْت ُيث لم إن وتعالى تبارك ّبهم ر

ُدونهم،           بيده ّنُه أ يعلمون ما فسألوه أعدائهم، على ونصرها أنفسهم، ِم أقدا

ْيِن            َقاَم الم ّفوا َو َف ينتِصُروا، ولم ُتوا يثب لم وينصرهم أقداَمهم ّبْت ُيث لم إن وأنه

ِة:          إزال ومقاَم سبحانه، إليه واللتجاء التوحيد وهو المقتضى، مقاَم ّقهما ح

طاعة           ِمن سبحانه ّذرهم ح ثم والسراُف، الذنوُب وهو النصرة، من المانع

تعريٌض           ذلك وفى والِخَرة، الدنيا َخِسُروا أطاعوهم إن ّنهم أ وأخبر ّوهم، عد

. ُأُحد         يوَم وظِفروا انتصروا لما المشركين أطاعوا الذين بالمنافقيَن

فهو                     واله فَمن الناصرين، خير وهو المؤمنين، مولى أنه سبحانه أخبر ثم

المنصور.

من                     يمنعهم الذى الرعب أعدائهم قلوب فى ُيلقى س أنه أخبرهم ثم

الرعب           ِمن بجند َبه حز ّيد ُيؤ ّنه وأ حربهم، على والقدام عليهم، ِم ُهُجو ال

الشرِك            ِمن قلوبهم فى ما بسبب الرعُب وذلك أعدائهم، على به ينتِصروَن

ًا           خوف ٍء شى ّد أش ِه بالل فالمشرُك الرعُب، يكون الشرِك ِر قد وعلى ِه، بالل

والفلُح،           ُهدى وال المُن لهم بالّشْرِك، َنهم إيما ِبُسوا ْل َي ولم آمنوا والذين ًا، وُرعب

. ُء     والشقا والضلُل الخوُف له والمشرُك

وهو                              عدوهم، على ُنصرتهم فى َده وع ُهْم َق َد َص أنه أخبرهم ثم

لستمّرت           الرسول أمر ولزوم الطاعِة، على استمّروا لو وأنهم الوعد، الصادُق

عصمة          عن فانخلعوا مركزهم، وفارُقوا الطاعة، عن انخلعوا ولكن ُنصرتهم،

لهم          ًا وتعريف ًء، وابتل عقوبًة عدوهم عن فصرفهم ُة، النْصَر ففارقتهم الطاعة،

. الطاعة      عاقبة وُحسِن ِة، المعصي ِقب عوا بسوء

. المؤمنين                       عباده على فضٍل ذو وأنه ّله، ُك ذلك بعد عنهم َفا َع أنه أخبر ثم

           : َمن  منهم ُلوا قت حتى َءهم أعدا عليهم ّلط س وقد عنهم، يعفو كيف للحسن قيل

    : َلهم،         لستأص عنهم، عفُوه لول فقال ؟ نالوه َما منهم ُلوا ونا بهم، ُلوا ّث وم قتلوا،

. استئصالهم            على ُمجمعين كانوا أن بعد عدّوهم عنهم َع َف َد عنهم بعفوه ولكن

   : الهرِب                 فى ّدين جا أى ُمصعديَن، ِر الفرا وقَت بحالهم ّكرهم ذ ثّم

ول              نبيهم من ٍد أح على ْلووَن َي ل الجبِل فى صاعدين أو الرِض، فى والذهاب



((       )) :     ، ِه الل رُسوُل َنا َأ ِه، الل َد َبا ِع إلّى ُأخراهم فى يدعوهم والرسوُل أصحابهم،

     : ِة       صرخ وغّم ِة، والكسر الهزيمة غّم َغّم َد بع ًا غّم ِر، والفرا الهرب بهذا فأثابهم

. ُقتل      قد ًا محمد بأن فيهم الشيطان

        : وأسلمتُموه                     عنه، بفراركم َله رسو ُتم غمم بما ًا غّم جازاكم وقيل

بنبيه،            أوقعتموه الذى الغّم على ًء جزا لكم حصل الذى فالغّم ِه، ّو عد إلى

: لوجوه    أظهر الوُل والقوُل

] {        } :   : آل          ُكْم َب َأَصا َما َول ُكم َت َفا َما َعلى ْا ُنو َتْحَز ْيلَ َك ِل قوله أن أحدها

على]            153عمران:  الحزَن َيهم ُينس أن وهو الغّم، َد بع الغم هذا ِحكمة على تنبيٌه

بذلك            فنُسوا والِجراِح، ِة الهزيم ِمن أصابهم ما وعلى الظفر، ِمن فاتهم ما

. آخر         غٌم ُبه ُق يع الذى بالغّم يحُصل إنما وهذا السبب،

           : أعقبه          ثم الغنيمة، فواِت غّم لهم َحَصَل ّنه فإ للواقع، مطابق أنه الثانى

أن              سماِعهم َغّم ثم القتِل، َغّم ثم أصابتهم، التى الجراح غّم ثم ِة، الهزيم غّم

الجبل              على أعدائهم ظهور َغّم ثم ِتَل، ُق قد وسلم عليه الله صلى الله رسوَل

البتلء           لتمام ًا متتابع ًا غّم بل خاصة، اثنين غّمين المراد وليس فوقهم،

والمتحان.

 :  ] { } :   : عمران          آل َغّم ِب قوله أن سبُب]      153الثالث أنه ل الثواِب، تمام من ،

          : من   منهم وقع ما على ًء جزا بغّم، ّتِصلً م ًا غّم أثابكم والمعنى الثواب، جزاء

له           استجابتهم وترك وأصحابه، وسلم عليه الله صلى ّيهم نب وإسلمهم الهروب

المر،          فى ِهم وتنازع مركزهم، ِم لزو فى له ومخالفتهم يدعوهم، وهو

عليهم           فترادفت يخّصه، ًا غّم ُيوجب المور هذه من واحد ُكّل و وفشلهم،

لكان           ِوه، بعف تداركهم أن ولول ُتها، وموجبا ُبها أسبا منهم ترادفت كما الغموُم

 . آَخَر  ًا أمر

من             كانت منهم، صدرت التى المور هذه أن ورحمته، ورأفته، بهم، لطفه َوِمن

المستقرة،           النصرة من تمنع التى النفوس بقايا من وهى الطباع، موجبات

آثاُرها            عليها ّتب فتر الفعل، إلى القوة من أخرجها ًا أسباب بلطفه لهم ّيض فق

بأضدادها           ودفعها أمثالها، ِمن والحتراَز منها التوبَة أن حينئذ فعلموا المكروهة،



ّد             أش فكانوا به، إل المستقرة الدائمة ُة والنصر الفلُح لهم يتم ل ّيٌن، متع أمٌر

. منها        عليهم دخل التى بالبواِب ومعرفة بعدها، ًا حذر

َلِل      ِع ِبال َلْجَساُم ا َصّحِت ّبَما وُر

ّنعاِس             بال عنهم ّيبه وغ َغّم، ال ذلك عنهم ّفف وخ برحمته، ُسبحانه تداركهم إنه ثم

النصرة           علمُة الحرب فى والنعاُس ورحمة، منه ًا أمن عليهم أنزله الذى

فهو              النعاُس، ذلك ْبه ُيص لم َمن أن وأخبر بدر، يوَم عليهم أنزله كما والمِن،

ّق              الح غيَر ِه بالل يظنون وأنهم ُبه، أصحا ول ّيه نب ول ُنه ِدي ل نفُسه أهمته ممن

. الجاهلية  ظّن

وأن                 َله، رسو ينُصُر ل سبحانه بأنه باللِه، ُق يلي ل الذى الظّن هذا ُفّسَر وقد

يكن             لم َبهم أصا ما أن بظنهم ُفّسَر وقد للقتل، ِلُمه ُيس وأنه سيضمِحّل، ُه أْمَر

ِر            وإنكا القدر، وإنكاِر الِحكمة، ِر بإنكا ففسر فيه، له ِحكمة ول وقدره، بقضائه

ّنُه              َظ الذى ِء ْو الّس ظّن هو وهذا ّله، ُك ّدين ال على ِهَره ْظ ُي و رسوله أمَر ُيتّم أن

} : يقول      ((   ))   حيث الفتح سورة فى وتعالى سبحانه به ُكوَن ِر والمش ُقوَن المناف

َظّن        ِه ِبالل ّنيََن ّظا ال َكاِت ِر ْلُمْش َوا ِركيَن ْلُمْش َوا َقاِت ِف َنا ْلُمـ َوا ِقيَن ِف َنا ْلُمـ ا ّذَب َع ُي َو

ّنَم،           َه َج ُهْم َل ّد َع َأ َو ُهْم َن َع َل َو ِهْم ْي َل َع اللُه َغِضَب َو ِء، ْو الّس ُة ِئَر َدا ِهْم ْي َل َع ِء، ْو الّس

: الفتح  }[ ًا َمِصير الجاهلية]       5َوَساَءْت وظّن ِء، ْو الّس ظّن هذا كان وإنما ،

بأسمائه             يليق ما غير ظّن لنه الحق، غير وظّن الجهل، أهل إلى المنسوب

ُق            يلي ما بخلِف وسوء، عيٍب ُكّل من ّبرأة الم ِته وذا ُعليا، ال ِه ِت وصفا الحسنى،

ل           الذى ِدق الصا بوعده َيليق وما ّية، والله بالربوبية ِدِه وتفّر ِده، وحم يحكمته

ُهُم            بأنهم ولجنده ُلهم، ُذ يخ ول ينُصُرهم أنه لرسله سبقت التى وبكلمته ُفُه، ُيخل

حزبه،              ُد ويؤي ّيده، يؤ ول أمَره، ِتّم ُي ول َله، رسو ينصُر ل بأنه ظّن فَمن الغالبون،

وأنه           وكتابه، دينه ينصُر ل وأنه عليهم، ُيظهرهم و بأعدائه، ُيظفرهم و ُيعليهم، و

معها           يضمِحّل مستقرة إدالة الحّق على والباطَل ِد، التوحي على الشرَك ُيديل

ونسبه             ِء، ْو الّس ظن بالله ظّن فقد ًا، أبد بعده يقوم ل اضمحللً والحق التوحيد

وِحكمته            وعَّزته، َده حم فإّن ونعوته، وصفاته وجلله، بكماله يليُق ما خلف إلى

المستقرة،            ُة النصر تكون وأن ُده، وجن ُبه حز ِذّل َي أن وتأبى ذلك، تأبى وإلهيته



فما            ذلك، به ظّن َفمن به، العادلين به، المشركين لعدائه الدائم والظفُر

يكوَن             أن أنكر َمن وكذلك وكماله، ِته صفا عرف ول َءه، أسما عرف ول عرفه،

َمن            وكذلك َته، وعظم وملكه َيته، ربوب عرف ول عرفه، فما وقدره، بقضائه ذلك

محمودة             وغاية بالغة، ِلحكمة وغيره ذلك من ّدره ق ما ّدر ق يكون أن أنكر

ٍة             وغاي حكمة، عن مجردٍة مشيئة عن صدر إنما ذلك وأن عليها، َد الحم ّق يستح

ل             إليها المفضية المكروهَة السباَب تلك وأن فوتها، من إليه أحّب هى مطلوبة

فما             له، مكروهة كانت وإن ُيِحّب، ما إلى َها ِئ لفضا ِة الحكم عن تقديُرها يخرج

ْيٌل        {     َو َف ْا َفُرو َك ِذيَن ال َظّن ِلَك َذ باطلً، خلقها ول ًا، عبث أنشأها ول ُسدى، ّدرها ق

 : ]{ ص    ِر ّنا ال ِمَن ْا َفُرو َك ِذيَن ّل ظّن]       27ِل ّق الح غيَر بالله يظنون ّناِس ال وأكثُر

عرف              َمن إل ذلك عن َلُم يس ول بغيرهم، ُله يفع وفيما بهم يختّص فيما ِء الّسو

ِمن           ِنَط َق فَمن وحكمته، ِه ِد حم موجَب وعرَف ِه، ِت وصفا َءه أسما وعرف الله،

. الّسوء         ظّن به ظن فقد َروحه، ِمن وأيَس رحمته،

بينهم                    ّوى ُيس و وإخلصهم، إحسانهم مع أولياءه ّذَب يع أن عليه ّوز ج وَمن

. ِء       السو َظّن به َظّن فقد أعدائه، وبين

ُيرسل                      ول والنهى، المر عن ّطليَن مع ُسدى، خلقه يتُرَك أن به ظّن وَمن

ظّن              به َظّن فقد كالنعام، َهَملً يتركهم بل كتبه، عليهم ينّزل ول رسله، إليهم

الّسوء. 

ُيجازى                      دار فى ِعقاب وال للثواِب ِتهم مو بعد َده عبي يجمع لن أنه ظن وَمن

اختلفوا          ما حقيقة لخلقه ّيُن ويب بإساءته، َء والمسى بإحسانه، فيها المحسَن

هم           كانوا أعداءه وأن رسله، وصدَق َقه صد ّلهم ك للعالمين ويظهُر فيه،

. ِء      الّسو ظن به ظّن فقد الكاذبين،

ِم                     الكري لوجهه ًا خالص َله عم الذى الصالَح َله عم عليه ُع ّي ُيَض أنه ظّن ومن

َع               ُصن ل بما ُبه ِق ُيعا أنه أو العبد، من سبب بل عليه َله ِط ُيب و أمره، امتثال على

هو               فعله على ُيعاقبه بل حصوله، فى إرادة ول َة، قدر ول له، اختيار ول فيه،

بالمعجزاِت              عليه الكاذبين َءه أعدا َد ّي يؤ أن عليه يجوُز أنه به ظّن أو به، سبحانه

وأنه            عباده، بها ّلوَن ُيِض أيديهم على ُيجِريها و ورسله، أنبياءه بها ُد ّي يؤ التى



فى             ُده فيخل طاعته، فى عمره أفنى َمن تعذيُب حتى شئ ُكّل منه يحُسن

رسله           وعداوة عداوته فى ُعُمَره استنفد َمن ِعُم ُين و السافليَن، أسفَل الجحيم

ول            سواء، الحسن فى عنده المرين وكل عليين، أعلى إلى فيرفعه ودينه،

ُقبح             ب يقضى ل فالعقل وإل صادق بخبر إل الخر ووقوع أحدهما ُع امتنا ُيعرف

. ْوء        الّس َظّن به َظّن فقد الخر، وُحسِن أحدهما

باطل،                     ظاهره بما وأفعاله وصفاته نفسه عن أخبَر أنه به ظن وَمن

وأشار             بعيدة، ًا رموز إليه َرمَز وإنما به، ُيخبر لم ّق، الح وترك وتمثيل، وتشبيه،

والباطل،           والتمثيل بالتشبيه ًا دائم وصّرح به، ُيصّرح لم ًة ِغز ْل ُم إشاراٍت إليه

عن            كلمه تحريِف فى وأفكاَرهم ُقواهم و َنهم أذها ُبوا ِع ُيت أن خلقه ِمن وأراد

المستكرهة،          الحتمالت َه وجو له ّلبوا ويتط تأويله، غير على وتأويلِه مواضعه،

وأحالهم          والبيان، بالكشف منها أشبه والحاجى باللغاز هى التى والتأويلت

منهم             أراد بل ِبه، كتا على ل وآرائهم، عقولهم على ِته وصفا ِئه أسما معرفة فى

أن              على قدرته مع ولغتهم، خطابهم من ِرُفون يع ما على كلَمه يحِملوا ل أن

توقعهم            التى اللفاظ من ُيريَحهم و به، التصريح ينبغى الذى بالحق لهم ُيَصّرَح

فقد             والبيان، الهدى طريق خلَف بهم سلك بل يفعل، فلم الباطل، اعتقاد فى

        : ّلفظ       بال ّق الح عن التعبير على قادر غيُر إنه قال إن فإنه ِء، الّسْو ظّن به ظّن

  : ِدٌر            قا إنه قال وإن العجز، ُقدرته ب ظن فقد ُفه، وسل هو به ّبر ع الذى الصريح

فى              ُع ِق ُيو بل ُيوهم، ما إلى ّق بالح التصريح وعن البيان، عن َدَل وع ّين، َب ُي ولم

ِء،          الّسو َظّن ورحمته بحكمته ظّن فقد الفاسد، والعتقاد المحال، الباطل

ُهدى             ال وأن ورسوله، الله ُدوَن بصريحه ّق الح عن ّبروا ع ُفه وسل هو أنه، وظّن

        . التشبيه،    ظاهره ِمن يؤخذ فإنما الله، كلم وأما وعباراتهم كلمهم فى والحّق

وهذا          والحق، الُهدى هو الحيارى، المتهّوكين كلم ِهر وظا والضلل، والتمثيل،

الظانين             ومن ِء، الّسْو ظن بالله الظانين من هؤلء ُكّل َف بالله، الظن أسوإ من

. الجاهلية     ظن الحق غير به

وتكوينه،                        إيجاده على ِدُر ْق َي ول يشاء ل ما ملكه فى يكوَن أن به ظن وَمن

. ِء     ْو الّس ظّن به ظّن فقد



ُيوصُف                        ول يفعَل، أن عن ِد الب إلى الزل ِمن ّطلً َع ُم كان أنه به ظن وَمن

ظّن               فقد ًا، قادر يكن لم أن بعد عليه ًا قادر صاَر ثم الفعل، على ُقدرة بال حينئذ

. ِء   ْو الّس ظّن به

السماواِت                َعدد ول الموجودات، يعلم ول ُيبِصُر، ول َيسمع ل أنه به ظّن وَمن

من            ًا شيئ يعلم ول وأفعالهم، وحركاتِهم آدَم بنى ول النجوم، ول والرِض،

. ِء        ْو الّس ظّن به ظّن فقد العيان، فى الموجودات

يقوُل                         كلَم ول إرادة، ول له، ِعلم ول بصَر، ول له، َع سم ل أنه ظّن وَمن

أمٌر                 له ول يقوُل، ول قال ول ًا، أبد ّلُم يتك ول الخلق، من ًا أحد ّلم ُيك لم وأنه به،

. ِء         ْو الّس ظّن به ظّن فقد به، يقوُم نهى ول

ِنسبة                      وأن خلقه، من ًا بائن عرشه على ِته سماوا َق فو أنه به ظّن وَمن

ُيرغب            التى المكنة وإلى السافلين، أسفِل إلى ِنسبتها ك عرشه إلى تعالى ذاته

. وأسوأه             الظّن أقبَح به ظّن فقد أعلى، أنه كما أسفُل، وأنه ذكرها، عن

كما                    َد الفسا ويحّب ِعصياَن، وال َق، والفسو الكفر، ُيِحّب أنه به ظّن وَمن

. ِء          ْو الّس ظن به ظّن فقد والصلح، والطاعة، والبر، اليمان، ُيحّب

ول                        ُيوالى ول َيسخط، ول َيغضب ول َيرضى، ول ُيحّب ل أنه به ظّن وَمن

الشياطين              ذواِت وأن أحد، منه يقُرب ول خلقه، من أحد من يقرب ول ُيعادى،

به            ظّن فقد المفلحين، وأوليائه المقّربين الملئكة كذوات ذاته ِمن ُقرب ال فى

. ِء  ْو الّس ظّن

كل                     من المتساويين بين يفّرق أو ْين، ّد المتضا بين ُيسوى أنه ظّن وَمن

تكون           واحدة بكبيرة الصواَب الخالصَة المديد العمر طاعاِت ِبُط ُيْح أو وجه،

ُيحبُط            و الكبيرة، بتلك البدين َد أب النار فى الطاعات تلك فاعل فيخلد بعدها،

عين،              طرفة به يؤمن ل َمن يخلد كما العذاب، فى ُده ّل ُيَخ و طاعاته جميع بها

به            ظّن فقد ودينه، رسله ومعاداة مساِخطه فى عمره ساعاِت استنفد وقد

. ِء  ْو الّس ظّن

            .. أو          رسله، به ووصفه َنفسه به وصف ما ِخلََف به ظّن فَمن وبالجملة

. ِء              ْو الّس ظّن به ظّن فقد ُرسله، به ووصفته نفسه، به وصف ما حقائَق ّطل ع



أن                          أو إذنه، بدون عنده يشفُع ًا َد أح أن أو ًا شريك أو ًا، َد ول له أن ظن وَمن

ِمن             أولياء لعباده َنَصَب أنه أو إليه، حوائجهم يرفعون وسائَط خلقه وبين َنه بي

وبينه،           بينهم وسائط ويجعلونهم إليه، بهم ويتوسلون إليه، بهم يتقّربون دونه

الظن          أقبَح به ظّن فقد ويرجونهم، ويخافونهم كحبه، ويحبونهم فيدعونهم،

وأسوأه.

بطاعته                     يناله كما ومخالفته، بمعصيته عنده ما يناُل أنه به ظن وَمن

وهو            وصفاته، أسمائه موجب وخلف ِحكمته خلَف به ظّن فقد إليه، والتقرِب

. ِء   ْو الّس ظن من

فعل                        َمن أو منه، ًا خير ّوضه ُيع لم ًا شيئ لجله ترك إذا أنه به ظّن وَمن

. ِء           ْو الّس ظن به ظّن فقد منه، أفضَل ُيعطه لم ًا شيئ لجله

سبب                      ول ُجرم، بغير ويحرمه ُيعاقبه و عبده، على يغضُب أنه به ظّن وَمن

. ِء            ْو الّس ظن به ظّن فقد الرادة، ومحض المشيئة، بمجرد إل العبد من

وسأله،                     إليه، وتضّرع والرهبة، الرغبة فى صدقه إذا أنه به ظّن ومن

ظّن              به ظّن فقد سأله، ما ُيعطيه ول ُبه ّي ُيخ أنه عليه ّكل وتو به، واستعان

. ُله       أه هو ما خلَف به وظّن ِء، الّسو

فى                        ذلك وسأله أطاعه، إذا به ُيثيبه بما عصاه إذا ُيثيبه أنُه به ظّن ومن

ل               وما ُله أه هو ما وخلَف وحمده، ُته ِحكم تقتضيه ما خلَف به ظّن فقد دعائه،

يفعله.

من                      اتخذ ثم معاصيه، فى وأوضع وأسخطه، أغضبه، إذا أنه به ظن ومن

عند                َعه َف ين أن بذلك يرُجو ًا ميت أو ًا، َحي ًا َبَشر أو ًا َلك َم دونه ِمن ودعا ًا، ولي دونه

من              ِده ْع ُب فى زيادة وذلك ِء، الّسْو َظّن به ظّن فقد عذابه، ِمن ّلَصه ُيَخ و ّبه، ر

. عذابه   وفى الله،

ُه                      َء أعدا وسلم عليه الله صلى محّمد ِه ِل رسو على ّلُط ُيس أنه به ظّن وَمن

فلما            ُيفارقونه، ل بهم وابتله مماته، وفى حياته فى ًا دائم ًا ِقّر َت مس ًا تسليط

ّلوهم،           وأذ ُهم، ّق ح ُبوهم وسل ِه، ِت بي أهَل وظلُموا ّيه، َوِص دون بالمر ّدوا استب مات

ذنب            ول جرم غير ِمن ًا دائم ِئهم وأعدا ِئه لعدا والقهُر والغلبُة ُة العّز وكانت



َلهم           وتبدي ّقهم، ح إياهم وغصبهم لهم، قهَرهم يرى وهو الحق، وأهل لوليائه،

ُيديلهم،             ول ينُصُرهم ول وجنده، وحزبه أوليائه ُنصرة على يقدر وهو نبيهم، ِديَن

بغير               هذا حصل بل ذلَك، على ِدُر يق ل ّنه أ أو ًا، أبد عليهم أعداءهم ُيديل بل

ُته            ُأم ّلُم ُتَس حفرته، فى مضاجعيه لدينه المبدلين جعل ثم مشيئته، ول ُقدرته

وأسوأه،             الظّن أقبَح به ظّن فقد الرافضُة، تظنه كما وقت كل وعليهم عليه

            : غيُر  أنه أو والظفَر، الدولَة لهم ويجعل ينصَرهم، أن على قادٌر إنه قالوا ًء سوا

ظّن              ِمن وذلك وحمده، ِحكمته فى أو ُقدرته، فى ِدحون قا فهم ذلك، على قادر

غير                ذلك به ظّن َمن إلى بغيٌض هذا فعل الذى الرّب أن ريب ول به، ِء الّسْو

الظّن            هذا ْوا َف َر لكن ذلك، خلَف يفعل أن الواجُب وكان عندهم، محمود

   : هذا         يكن لم فقالوا بالنار، ِء الّرمضا من واستجاروا منه، أعظَم بخرق َد الفاِس

أفعال              على ِدُر ْق َي ل فإنه أوليائه، ونصر دفعه على ٌة قدر له ول الله، بمشيئة

ِة            ِوي َن ّث وال المجوس إخوانهم َظّن به ّنوا فظ قدرته، تحت داخلٌة هى ول عباده،

الظن،            هذا بربه يظن فهو مستذل، مقهور ِدع ومبت وكافر، مبطل، وكٌل بربهم،

َمن              إل كلهم بل الخلق، فأكثر خصومه، من والعلو والظفر، بالنصر أولى وأنه

أنه               يعتقد آدم بنى غالَب فإن ِء، الّسْو ظّن ّق الح غيَر ِه بالل يظنون الله شاء

حاله            ِلسان و اللُه، ُه أعطا ما َق فو يستحق وأنه الحظ ناقُص الحق، مبخوُس

بلسانه:            وهو بذلك، عليه ُد تشه ونفُسه ُقه، أستح ما ومنعنى ّبى، ر ظلمنى يقول

معرفة            فى وتغلغل نفَسه، ّتش ف وَمن به، التصريح على يتجاسُر ول ُينكره

َمن             َد زنا فاقدح الّزناد، فى النار ُكموَن ًا كاِمن فيها ذلك رأى وطواياها، ِئنها دفا

ًا             ّتب تع عنده لرأيت فتشته، َمن ّتشت ف ولو ِزناده، فى عما َشَراُره ُينبئك شئت

أن              ينبغى كان وأنه به، جرى ما خلف عليه ًا واقتراح له، وملمة القدر على

؟             ذلك ِمن سالم أنت هل نفَسك ّتْش َف و ِثر، ومستك ِقٌل فمست وكذا، كذا يكون

ًا                             َي َناِج ُلَك إَخا لَ ّنى َفإ َوإلّ ٍة ِظيَم َع ِذى ِمْن تنج َها ْن ِم َتنُج َفإْن

تعالى                   الله إلى ُتْب ولي الموضِع، بهذا لنفسه الناصُح اللبيُب فليعتِن

التى            بنفسه َء ْو الّس وليظّن ِء، ْو الّس ظن بربه ظنه من وقت كّل ِفْره وليستغ

أولى             فهى والظلم، الجهل على ّكبة المر شر، كل ومنبُع سوء، كل مأوى هى



الغنّى          الراحمين، ِم وأرح العادلين، وأعدِل الحاكمين، أحكم من ِء الّسْو بظن

كل            عن ُه المنّز التامة، والحكمُة التام، ُد والحم التام، الغنى له الذى الحميد،

كل            ِمن ُق المطل الكماُل لها ُته فذا وأسمائه، ِله وأفعا ِه، ِت وصفا ذاته فى ٍء سو

وعدل،          ورحمة ومصلحة، ِحكمة ّلها ُك كذلك، ُله وأفعا كذلك، ُته وصفا وجه،

. َنى   ُحْس ّلها ُك وأسماؤه

ِبالَجــِميِل                             َلى ْو َأ اللَه َفإّن ِء ْؤ َس َظّن ّبَك ِبَر ُنْن ْظـ َت َفـل

ُهوِل                              َج َجاٍن ٍم ِل َظا ِب ْيَف َك َو ًا ْيَر َخ َقّط ْفِسـَك َن ِب ُنْن ْظ َت َول

َبخيِل                              ْيٍت َم ِمْن ْيُر الَخ ُيرَجى َأ ِء ُسو ُكّل َوى ْأ َم ْفُس َن َيا ُقْل َو

َتِحيِل                           َكالُمْس َها ْيُر وَخ َذاَك َك َها ْد َتِج الّسوآى ّفِسَك َن ِب ُظّن و

ِليِل                              الَج الّرّب ِهُب َوا َم ْلَك ِت َف ٍر ْي َوَخ َها ِفي ُتقًى ِمْن ِبَك َوَمـا

ِليِل                               ّد ِلل ُكْر َفاْش الّرْحمن ِمَن ِكْن َل َو َها ْن ِم َولَ َهـا ِب ْيَس َل َو

   } : ُهْم                  ْت َهّم َأ ْد َق َفٌة ِئ َطا َو قوله ِمن الكلم هذا إلى ساقنا ما والمقصود

عمران       }[  : آل ِة ّي ِل ِه ْلَجا ا َظّن ّق ْلَح ا ْيَر َغ ِه ِبالل ّنوَن ُظ َي ُهْم ُفُس عن]   125َأن أخبر ثم ،

      } : ٍء        َشْى ِمن ِر الْم ِمَن َنا ّلـ َهل قولهم وهو الباطل، ظنهم عن َدر ص الذى الكلم

عمران}[  : : {          }[154آل آل]  َنا ُه َه َنا ْل ِت ُق َما ٌء َشْى ِر َلْم ا ِمَن َنا َل َكاَن ْو َل وقولهم ،

ورد]        154عمران : القدر، إثباَت والثانية الولى بالكلمِة ُدهم مقصو فليس ،

عليه،             ُذّموا لما الولى، بالكلمة مقصودهم ذلك كان ولو الله، إلى ّله ُك ِر الم

:  ]{      } : عمران     آل ِه لل ّلُه ُك الْمَر إّن ُقْل بقوله عليه ّد الر َحُسَن كان]  154ولما ول ،

  : ّنهم           ظ إن المفّسرين من واحد غيُر قال ولهذا الجاهلية، َظّن الكلم هذا مصدُر

           : رسوُل  وكان إليهم، كان لو المَر أن وظنهم بالقدر، التكذيب هو هاهنا الباطل

أصابهم            لما منهم، ُعون يسم لهم ًا تبع ُبه وأصحا وسلم عليه الله صلى الله

الباطل             الظّن هذا فى وَجّل َعّز اللُه فأكذبهم لهم، والظفُر النصُر ولكان القتُل،

يزعمون            الذين الجهل أهل إلى المنسوب الظّن وهو الجاهلية، ظّن هو الذى

على              قادرين كانوا أنهم نفاذه من ٌد ُب يكن لم الذى والقدر القضاء ِذ نفا بعد

  } : إّن            ُقْل بقوله اللُه ُهم َب َذ فأك ُء، القضا نفذ لما إليهم، كان لو المَر وأن دفعه،

عمران   }[  : آل ِه لل ّلُه ُك َلْمَر وقدُره،]        154ا قضاؤه به سبق ما إل يكون فل ،



ْوا،               َب أ أم الناُس َء شا ّد، ُب ول كان اللُه شاء وما السابق، وكتابه ِعلمه به وجرى

ِة               الهزيم من عليكم جرى وما َيشاؤوه، لم أم الناُس شاءه يكن، لم َيَشأ لم وما

المر             من لكم أكان سواء دفعه، إلى سبيَل ل الذى الكونى فبأمره والقتل،

بعضكم               على القتُل ِتَب ُك وقد بيوتكم، فى كنتم لو ُكم ّن وأ لكم، يكن لم أو شئ،

أكان             سواء ُبد، ول مضاجعهم إلى بيوتهم من القتل عليهم ِتب ُك الذين لخرج

ِة              ّي ِر َد َق ال لقول إبطالً الشياء أظهر ِمن وهذا يكن، لم أو شئ، المر من لهم

. يقع              ل ما يشاء وأن اللُه، ُؤه يشا ل ما يقع أن ُيجّوزون الذين النفاة،

فصل           

فى                         ما ُء ابتل هى التقديِر، هذا فى ُأخرى ِحكمة عن سبحانه أخبر ثم

إل             بذلك ُد يزدا ل فالمؤمُن والنفاق، اليماِن من فيها ما اختبار وهو صدورهم،

قلبه               فى ما يظهر أن أن بد ل مرٌض، قلبه فى وَمن ُق والمناف ًا، وتسليم ًا إيمان

. ولسانه   جوارحه على

       : وهو                          المؤمنين، قلوب فى ما تمحيُص وهو ُأخرى ِحكمة ذكر ثم

النفوس،          وميل الطبائع، ِبغلبات ُيخالطها القلوَب فإن وتهذيبه، ُته وتنقي تخليصُه

من            فيها َع ُأود ما ّد ُيضا ما الغفلة ِء واستيل الشيطاِن، وتزييِن العادة، ِم وحك

لم           مستمرة، دائمة عافية فى ُتِركت فلو والتقوى، والبر والسلم اليماِن

ّيض            َق أن ِز العزي ِحكمُة فاقتضت منه، تتمّحص ولم المخالطة، هذه من ّلص َتتَخ

لم              إن داء له عرض لمن الكريه كالدواء يكون ما والبليا الِمحن ِمن لها

والهلُك،            ُد الفسا منه عليه ِخيف وإل جسده، من وتنقيته بإزالته طبيبه يتداركه

منهم،           ِتل ُق َمن وقتل والهزيمة، الكسرة بهذه عليهم سبحانه ُته نعم فكانت

النعمُة          عليهم فله بعدوهم، وظفرهم وتأييدهم بنصرهم عليهم َته نعم ِدُل ُتعا

. وهذا    هذا فى التامُة

المؤمنين                                 من ّلى َتو َمْن ّلى َو ت عن وتعالى سبحانه أخبر ثم

الشيطان          ُهُم ّل َتَز فاْس وذنوبهم، كسبهم بسبب وأنه اليوم، ذلك فى الصادقين

قوة،            ّوهم عد بها ازداد عليهم، ًا جند أعمالهم فكانت ّلْوا، تو حتى العمال بتلك

نفسه              ِمن ّيٌة ِر َس وقت كّل فللعبد ّد ُب ول عليه، ٌد وجن للعبد جند العمال فإن



ويبعث              بها، ُيقاتله أنه يظن حيث من بأعماله عدّوه ّد يُم فهو تنصره، أو ِزُمه، ْه َت

العبد             فأعماُل عدوه، يغزو أنه يظن حيث من عدوه مع تغزوه سرية إليه

يشعر            أو يشعر ل ُد والعب والشر، الخير ِمن مقتضاها إلى ًا قسر ُقُه تسو

بعثه             عمله، ِمن بُجند هو إنما ُيطيقه وهو عدوه، من النسان ففراُر ويتعامى،

. به    ّله واستز الشيطان له

         : عن                           يكن لم الفراَر هذا لن عنهم، عفا أنه سبحانه أخبر ثم

ُته             وثبا اليماِن شجاعُة فعادت عنه، الله عفا ًا، عارض كان وإنما شٍك، ول نفاق

ِبها    ونصا مركزها إلى

        : ِمن                             فيه ُأتوا إنما أصابهم الذى هذا أن ُسبحانه عليهم كّرر ثم

      } : ُتم     ْب َأَص ْد َق َبٌة ّمِصي ُكم ْت َب َأَصا َلّما َو َأ فقال أعمالهم، ِبسبب َو أنفسهم، َبل ِق

ِديٌر               } َق ٍء َشْى ُكّل َلى َع اللَه إّن ُكْم، ُفِس َأن ِد ِعن ِمْن َو ُه ُقْل َذا، َه ّنى َأ ُتْم ْل َق َها ْي َل ْث ّم

عمران[  : ّكية]           165آل الم السور فى ذلك من أعّم هو فيما بعينه هذا وذكر ،

ٍر: {           } ِثي َك َعن ْا ُفو ْع َي َو ُكْم ِدي ْي َأ َبْت َكَس ِبَما َف ٍة َب ُمِصي ّمن ُكْم َب َأَصا َوَما فقال

: {          30الشورى[ : ٍة]  َئ ّي َس ِمن َبَك َأَصا َوَما ِه، الل َفِمَن ٍة َن َحَس ِمْن َبَك َأَصا َما وقال ،

 : النساء  }[ ْفِسَك َن :  79َفِمن والمصيبُة،]     النعمة هاهنا والسيئة فالحسنة ،

ِلك،             وعم نفِسك َبل ِق ِمن نشأت إنما والمصيبُة عليك، بها َمّن الله  ِمن فالنعمُة

ُلُه،            فض عليه ٍر جا وعدله، ِله فض بين ّلب يتق والعبد ُله، عد والثانى ُله، فض فالول

قضاؤه      فيه عدٌل حكمه، فيه ماٍض

 {        } : بعد                              ِديٌر َق ٍء َشْى ُكّل َلى َع اللَه إّن بقوله الولى الية وختم

وأنه: {       }        عدله، مع قدرته بعموم لهم ًا إعلم ، ُكْم ُفِس ْن َأ ِد ِعن ِمْن َو ُه ُقْل قوله

إلى           وأضافه السبَب، فذكر والسبِب، ِر القد إثباُت ذلك وفى قادر، عادٌل

والثانى           ْبَر، الَج ينفى فالول نفسه، إلى وأضافها القدرة عموَم وذكر نفوسهم،

*      } : ِقيَم       َت َيْس َأن ُكْم ِمن َء َشا ِلَمن قوله يشاكل فهو القدر، بإبطال القوَل ينفى

: ] { التكوير        َلِميَن َعا ْل ا َرّب اللُه َء َيَشا َأن إلّ ُءوَن َتَشا ].29-28َوَما

المر                                              هذا أن وهى لطيفة، نكتة هاهنا قدرته ذكر وفى

كشَف             ُبوا تطل فل عنكم، لصرفه شاء لو الذى هو وأنه ِتِه، قدر وتحت بيده



ُكّل            وأوَضَحه المعنى هذا َكَشَف َو سواه، على ُلوا ِك ّت ت ول غيره، من أمثاله

:  ]{        } : عمران  آل اللًه ْذِن ِبإ َف َعاِن ْلَجْم ا َقى َت ْل ا ْوَم َي ُكْم َب َأَصا َوَما بقوله اليضاح

166 } : َوَما].           السحر فى كقوله الدينى، الشرعى ل القدرى، الكونى الذن وهو

البقرة        }[ : ِه الل ْذِن ِبإ إلّ ٍد َأَح ِمْن ِه ِب ِبَضاّريَن ]102ُهم

َلَم                                              يع أن وهى التقدير، هذا ِحكمة عن أخبر ثم

الخر            من الفريقين ُد أح فيه يتميز ورؤية َعيان ِعلَم المنافقين ِمن المؤمنين

نفوسهم،            فى بما المنافقين ّلُم تك ِر التقدي هذا حكمة ِمن وكان ًا، ظاهر ًا تمييز

النفاق           ّدى مؤ وعرفوا لهم، وجوابه عليهم اللِه ّد ر وسمعوا المؤمنون، فسمعه

بفساد            عليه ُد فيعو والخرة، الدنيا َة سعاد ُبه صاح ُيحرم وكيف إليه، يؤول وما

على             ونعمة بالغٍة، الِقصة هذه ِضمن فى حكمة من كم ِه ّل فل والخرة، الدنيا

وتعريٍف          وتنبيه، وإرشاد وتخويٍف ٍر تحذي من فيها وكم سابغٍة، المؤمنين

وعاقبتهما     ومآلهما والشر الخير بأسباب

سبيله                                               فى منهم ُقتل عمن وأولياءه نبيه عّزى ثم

  } : َبّن          َتْحَس َولَ فقال لها، قضاه بما الرضى إلى َعاها وأد َفها وألط تعزية، أحسَن

ِبَما           *   ِرِحيَن َف ُقوَن ُيْرَز ِهْم ّب َر َد ِعن ٌء َيا َأْح َبْل ًا، َوات َأْم ِه الل ِبيِل َس فى ْا ُلو ِت ُق ِذيَن ّل ا

ْوٌف             َخ َأل ِهْم ِف ْل َخ ّمْن ِهم ِب ُقوا ْلَح َي َلْم ِذيَن ّل ِبا ْبِشُروَن َت َيْس َو ِه ِل َفْض ِمْن اللُه ُهُم َتا آ

 : عمران    }[  آل ُنوَن َيْحَز ُهْم َولَ ِهْم ْي َل ِة]     170-169َع الدائم الحياة إلى لهم فجمع ،

بما           وفرَحهم عليهم، المستمر الرزق وجريان عنده، وأنهم منه، ُقرِب ال منزلَة

الرضى          كمال هو بل الرضى، فوق وهو فضله، من آتاهم

َيتّم                                             بهم باجتماعهم الذين بإخوانهم واستبشارهم

وكرامته           نعمته ِمن وقت ُكّل لهم ُد ّد ُيج بما واستبشارهم ونعيُمهم، ُسروُرهم

ِمن                                                  هو بما المحنة هذه أثناء فى سبحانه ّكرهم َذ و ،

فى              تلشت وبلية، تنالهم محنة ُكّل بها قابلوا إن التى عليهم ونعمه مننه ِم أعظ

بإرسال             عليهم ُته ّن ِم وهى البتة، أثر لها يبق ولم والنعمة، المنة هذه جنب

الكتاَب          ُيعلمهم و ُيزكيهم، و ِته، آيا عليهم ُلو يت إليهم، أنفسهم من رسوٍل

وِمن            الهدى، إلى إرساله قبل فيه ُنوا كا الذى الضلل ِمن ُذهم ُينق و والِحكمة،



ٍة             بلي ُكّل ف العلم، إلى الجهل ومن النور، إلى ّظلمة ال ومن الفلح، إلى الشقاء

جنب              فى ًا جد يسيٌر أمٌر له العظيم ِر الخي هذا حصول بعد العبد تناُل ٍة ومحن

من              به لهم يحصل ما جنب فى المطِر بأذى الناس يناُل كما الكثير، الخير

بقضائه           وأنها ليحذروا، أنفسهم عند من الُمصيبة سبَب أن فأعلمهم الخير،

لئل             الحكم ِمن فيها لهم بما وأخبرهم غيره، يخافوا ول ُلوا، ِك ّت وي ِليوّحدوا وقدره

بما           وسلّهم وصفاته، أسمائه بأنواع إليهم وليتعّرف وقدره، قضائه فى يتهموه

والغنيمة،            النصر من فاتهم مما ًا خطر وأعظُم ًا، قدر أجّل هو مما أعطاهم

ُنوا            يحز ول فيه، ِفسوهم لينا وكرامته، ثوابه من ُلوه نا بما قتلهم عن وعّزاهم

. جلله            وعّز وجهه، لكرم ينبغى وكما ُله، أه هو كما ُد الحم فله عليهم،
                                         

فصل

المشركين     ورجوع الحرب انقضاء فى

ُدوا                  َقَص أنهم المسلمون فظّن المشركون، انكفأ الحرُب، انقضت ولما

الله           صلى النبّى فقال عليهم، ذلك َفَشّق والموال، الذرارى لحراز المدينَة

     )) : ُظْر         ْن فا ِم ْو َق ال ِر آثا فى اْخُرْج عنه الله رضى طالب أبى بن لعلى وسلم عليه

ُهْم           ّن ِإ َف ِلبَل، ا ُوا َط َت واْم ْيَل الَخ ُبوا ّن َج ُهْم َفإْن ُدوَن، ِري ُي َذا َوَما ُعوَن َن َيْص َذا َما

ِذى           ّل فوا َنَة، ِدي الَم ُدوَن ِري ُي ُهْم ّن َفإ ِلبَل ا ُقوا وَسا ْيَل الَخ ُبوا ِك َر ِإْن َو ّكَة، َم ُدوَن ِري ُي

َها         )). ِفي ُهم ّن َناِجَز َل ُثّم ِهْم، ْي َل إ َلِسيَرّن َها، ُدو أرا َئْن ِل ِه ِد َي ِب ْفِسى َن

        : الخيَل،            ّنبوا فج يصنعون، ماذا انظُر آثارهم فى فخرجُت على قال

أشرف            مكة، إلى الرجوع على عزُموا ولما مكة، إلى ووّجهوا البل، وامتطوا

     : النبى      فقال ببدر، ْوِسُم الَم ُدكم ْوِع َم ناداهم ثم سفيان، أبو المسلمين على

 )) :    ((    :  )) : ُكم    ِل َفذ سفيان أبو قال َنا ْل َع َف ْد َق َعْم َن قولوا وسلم عليه الله صلى

فيما ))            تلوموا الطريق، بعض فى كان فلما وأصحابه، هو انصرف ثم ْوِعد الًَم

       : ثم    ّدهم، وح َتهم شوك ُتم أصب ًا، شيئ ُعوا تصن لم لبعض بعضهم وقال بينهم،

نستأِصل          حتى ُعوا فارِج لكم، يجمعون رؤوس منهم بقى وقد ُتموهم، ترك

الناس،            فى فنادى وسلم، عليه الله صلى الله رسول ذلك فبلغ َتهم، َف شأ

      )) : َد       ِه َش َمْن إلّ َنا َع َم َيْخُرْج لَ وقال عدوهم، لقاء إلى المسيِر إلى َبهم وند



  ((  )) :     : له ))       فاستجاب ، ل قال ؟ معك أركُب َبّى ُأ بن الله عبد له فقال ، َتاَل ِق ال

  : وطاعًة،         ًا سمع ُلوا وقا والخوِف، ِد الشدي القرح من ِبهم ما على المسلمون

         : إل      ًا مشهد َد تشه ألّ ُأحب إنى الله؛ َرُسوَل يا وقال الله، عبد بُن جابُر واستأذنه

فساَر              له، ِذن فأ معك، أسيُر لى َذْن فأ ِه، ِت بنا على أبى ّلفنى خ وإنما معك، كنُت

حمراء           ُغوا َل َب حتى معه والمسلمون وسلم عليه الله صلى الله رسول

عليه ))             الله صلى ِه الل رسول إلى الُخزاعى معبد أبى بن ُد معب وأقبل ، السد

ولم           بالروحاء، فلحقه ّذله، فيخ سفيان، بأبى يلحَق أن فأمره فأسلم، وسلم،

    :       : تحّرقوا   قد وأصحابه، ٌد محم فقال ؟ ُد معب يا وراءَك ما فقال بإسلمه، يعلم

عنهم              ّلف تخ كان َمن ِدم َن وقد مثله، فى يخرُجوا لم جمع فى وخرُجوا عليكم،

       :     : أوُل   يطلع حتى َتِحَل تر أن أرى ما فقال ؟ تقوُل ما فقال أصحابهم، من

     :    . عليهم     َة الكّر أجمعنا لقد واللِه سفيان أبو فقال َكَمة َل ا هذه وراء من الجيش

          : مكة،.  إلى أعقابهم على فرجعوا ناصح، لك فإنى تفعل، فل قال لنستأصلهم

     : ًا        محمد َغ ّل َب ُت أن لك هل فقال المدينة، يريد المشركين بعَض سفيان أبو ولقى

  :   : ًا           محمد ْغ أبل قال نعم، قال ؟ مكة إلى أتيَت إذا ًا زبيب َتَك راحل لك ِقَر ُأو و رسالة،

: ُلوا           قا ُله، قو بلغهم فلما َبه، أصحا ْأِصَل َت َنْس و َله َنستأِص ِل َة َكّر ال أجمعنا قد ّنا أ

ٌء،{    *          ُسو ُهْم َيْمَسْس ّلْم َفْضٍل و ِه الل ِمَن ٍة ْعَم ِن ِب ُبوا َل َق َفان ِكيُل َو ال ْعَم ِن و اللُه َنا ُب َحْس

.{ ٍم       ِظي َع َفْضٍل ذو َواللُه ِه، الل َواَن ِرْض ُعوا َب ّت وا

                       ، تقدم كما ثلث سنة شوال سابع في السبت يوم أحد وقعة كانت

شوال              بقية بها فاقام ، المدينة إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول فرجع

طلحة              أن بلغه ، المحرم هلل استهل فلما ، والمحرم الحجة وذا القعدة وذا

بن             أسد بني يدعوان أطاعهما ومن قومهما في سارا قد خويلد ابني وسلمة

وعقد               ، سلمة أبا فبعث ، وسلم عليه الله صلى الله رسول حرب إلى خزيمة

إبلً              فأصابوا ، والمهاجرين النصار من رجلً وخمسين مائة معه وبعث ، لواء له

المدينة              . إلى كله بذلك سلمة أبو فانحدر ، ًا كيد يلقوا ولم ، وشاء ،

فصل            



قد                      َذلى ُه ال ْيح َب ُن بن ُسفيان بَن َد خال أّن بلغه المحّرم، خاِمُس كان فلما

خلف              : بن المؤمن ُد عب قال فقتله، َنيس ُأ ِه الل َد عب إليه فبعث َع، الجمو له جمع

    )) : َنَك        ْي َب و ِنى ْي َب َيُة آ ِه ِذ َه فقال ًا، عص فأعطاه يديه، بين فوضعه برأسه، َءه وجا

وكانت  ))           أكفانه، فى معه ُتجعل أن أوصى ُة الوفا حضرته فلما ، َياَمِة ِق ال ْوَم َي

. المحّرم           ِمن َبقين لسبع السبت يوَم ِدَم َق َو َليلة، َة عشر ثماَن غيبتُه

 

فيهم                     أن وذكروا َقارِة، وال َعَضٍل ِمن ْوٌم َق عليه ِدَم ًق صفر، كان فلّما

فبعث           ُقرآن، ال ُهُم ُيقرئ و ّديَن، ال ّلُمهم َع ُي َمن معهم ْبعَث َي أن ُه ُلو وسأ ًا، إسلم

    : عليهم         َأّمر و عشرة، ُنوا كا البخارى وقال إسحاق، ابن قول فى َفٍر َن ّتة ِس معهم

ُنوا             كا فلما َعهم، م فذهبوا عدى، بُن ُخبيب وفيهم ِوى، َن َغ ال ٍد َث َمْر أبى بَن َد َث َمْر

ُهذيلً،           عليهم واستصرُخوا بهم، غدُروا الِحجاز ِة بناحي ْيٍل َذ ُه ل ٌء ما وهو بالّرِجيع،

َد           ْي وَز ّى، ِد ع ْبَن ْيَب َب ُخ واستأسُروا ُهم، َت عاّم ُلوا فقت بهم، ُطوا أحا ّتى ح فجاؤوا

بدر            ْوَم َي رؤوسهم ِمن َقتل وكانا بمكة، ُعوهما وبا بهما، ُبوا فذه ِة، َن ِث ّد ال ابن

ِم             الَحَر ِمن به فخرُجوا قتله، ُعوا أجم ثم ًا، مسجون عندهم فمكث ُخبيب، فأما

     : ُه       ُكو فتر ْيِن، َت َع ْك َر َع َك َأْر ّتى َح ُعونى َد قال َصلبه، على ُعوا أجم فلما التنعيم، إلى

:            : قال    ُثّم ْدُت، ِز َل ٌع، َجَز بى َما إّن ُلوا ُقو َت أْن ْولَ َل ِه، والل قال ّلَم َس فلّما فصلهما،

:   (( قال((          ثم ًا، أحد ُهم ْن ِم ْبِق ُت ول ًا، َد َد ِب ُهْم ْل ُت ْق وا ًا، َدد َع َأْحِصهْم ُهّم ّل ال

مْجَمـِع                            ُكــّل ُعوا َتْجَم واْس ُهم َل ِئ َبا َق ُبوا ّل َأ َو ْولى، َح َلْحَزاُب ا َع َأْجَم ْد َق َل

َيِع                                  ِبَمْضــ ِوثاٍق فى لنى َلـّى َع ٌد جاهـ ِة العداو مبدى ُهـُم ّل وك

(... يتبع(

ّنِع@                               ُمَم ِويٍل ط ْذٍع ِج ِمـْن ْبُت ُقـّر و ُهم َء ونَسا ُهم َء َنا ْب َأ ُبوا َقّر ْد َقــ و

َد                               ْن ِع لى َلْحَزاُب ا َد َأْرَص َوَما ِتى َب ُكْر َد ْع َب ِتى َب ُغْر ُكوا َأْش ِه الل َلى إ

َمْصَرِعى

َيـاَس                               َقد َو لْحمى ُعوا َبّض ْد َق َف بى ُد ُيرا ما َلى َع ّبْرنى َص َعْرِش ال َذا َف

ِعى ْطَم َم



ِر                           ْي َغ ِمْن َى َنا ْي َع َفْت َذَر ْد َقـ َف ُدونـُه ْوُت والَم ْفَر، ُك ال ّيُرونى َخ ْد َق َو

َمْجَزِع

وَمْرِجعى                                   َيابى إ ّبى ر إلـــى وإّن ّيٌت َلَم ّنى إ ْوت الَم َذاُر ِح ِبى َوَما

ِه                                  الل فى كـان ِشّق ّى َأ َلى َع ِلما ُمْس َتُل ْق ُأ ِحيَن ِلى َبا ُأ َلْسُت َو

َعِجى َمْض

ُمَمــّزِع                               ٍو ْل ش ْوَصاِل َأ َلى َع ِرْك ُيبا ْأ َيشـ وإْن ِه اللـ َذاِت فى ِلَك َوذ

َمرجعـى                               الله إلى إنى ًا، َجـَزع ول ًا َتَخّشعـ ّو للعـد ٍد بمب َلْسـُت َف

        : فى             وإنك ُقه عن ُتْضَرُب عندنا ًا محمد أّن أيسّرك سفيان أبو له فقال

             : َو  ُه ِذى ّل ا ِه مكان فى ًا محمد وأّن أهلى، فى أنى يسّرنى ما ِه، والل ل فقال أهلك،

. ِذيه    ُتؤ َكٌة ْو َش ُبُه ُتصي فيه

  . نقل          ((  )):         وقد القتل ِعند الركعتين سّن َمْن ّوُل أ ًا خبيب أن الصحيح وفى

أنه                حارثة، بن ِد زي عن بلغه أنه سعد، بن ّليِث ال عن البر، ِد عب بن عمر أبو

بقتله             معاويُة أمر حين عدى بُن ُحْجُر صلهما وكذلك ذكرها، قصٍة فى صلهما

. دمشق     أعماِل من عذراء بأرِض

ُأمية                      بُن عمرو فجاء ّثته، ُج َيْحُرُس َمن به ّكلوا وو ًا، َب ْي َب ُخ َصلبوا ثم

. فدفنه       به، فذهب ليلً، بجذعه فاحتمله الّضْمِرى،

ُد                      زي وأما ٌة، َثَمَر بمكة وما َنِب، ِع ال ِمن ًا ْطف ِق يأكل أسيٌر وهو ُخبيٌب ورؤى

. بأبيه        فقتله ُأمية، بُن صفواُن فابتاعه َنِة، ِث ّد ال بن

الله                      صلى الله رسوَل أن الوقعة، هذه سبب فذكر عقبة، بن موسى وأما

بنو           فاعترضهم ُقريش، أخبار له يتحّسُسون الرهط هؤلء بعث وسلم عليه

َلحيان.

فصــل 

معونة    بئر وقعة فى

ِبئر                     وقعة كانت الرابعة، السنة من صفر وهو بعينه، الشهر هذا وفى

على             ِدَم َق ّنة، الِس ملعَب المدعو مالك بَن عاِمَر براء أبا أن وملّخُصها ُعونة، َم

ُيسلم،            فلم السلم، إلى فدعاه المدينَة، وسلم عليه الله صلى الله رسول



           : إلى   ُهم يدعون ٍد َنْج أهِل إلى َبك أصحا بعثَت لو ِه؛ الل رسوَل يا فقال يبعد، ولم

  ((      )) :  . أبو    فقال ، ٍد َنْج ْهَل َأ ِهْم ْي َل َع أَخاُف إنى فقال ُبوهم ُيجي أن لرجوُت ِدينك،

:   . الصحيح:            وفى إسحاق ابن قول رجلًفى أربعيَن معه فبعث لهم، جاٌر أنا براء

   .   : بن((    ))    المنذر عليهم وأّمر الصحيح هو الصحيح فى والذى سبعيَن ُنوا كا ّنهم أ

المسلميَن،             ِر ِخيا من وكانوا ليموت ِنِق ْع بالُم الملقب ساِعدة بنى أحد عمرو

أرض           بين وهى ُعونة، َم بئر نزلوا حتى فساُروا ِئهم، وقرا ِتهم، وسادا وُفضلئهم،

ُأّم              أخا ملحان بَن َحراَم بعثوا ثم هناك، فنزلوا ُسليم، بنى وحّرة عامر، بنى

الطفيل،              بن عاِمر الله ّو عد إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول بكتاِب سليم

ورأى             فيه، أنفذها فلما خلفه، من بالحربِة فطعنه رجلً، وأمَر فيه، ُظْر ين فلم

        .((    )) : إلى  عامر بنى ِلفوره ِه الل ّو عد َفَر َتن اس ثم ِة َب ْع َك ال َوَرّب ُفْزُت قال ّدَم، ال

فأجابته            سليم، بنى فاستنفر َبراء، أبى ِجوار لجل ُه ُبو ُيجي فلم الباقين، قتال

الله           صلى الله رسول بأصحاِب ُطوا أحا حتى فجاؤوا َواُن، ْك َذ و ْعٌل ِر َو ّيُة ُعَص

فإنه              النجار، بن ِد زي بَن كعََب إل آخرهم عن ُلوا ِت ُق حتى ُلوا فقات وسلم، عليه

ُأمية             بن عمرو وكان الخندق، يوَم ِتل ُق ّتى ح فعاش القتلى، بين ُتّث أر

تحوُم            الطيَر فرأيا المسلميَن، َسْرح فى عامر بن عقبة بن والمنذُر الضمرى،

مع             ِتَل ُق حتى المشركين فقاتَل محمد، بن المنذر فنزل الوقعة، موضع على

عاِمٌر             َجّز ُمَضر، من أنه أخبر فلما الّضْمِرى، ُأمية بن َعمُرو ُأِسَر و أصحابه،

كان             فلما أمية، بن عمُرو ورجع ُأّمه، على كانت رقبة عن وأعتقه َته، ناصي

ِكلب،              بنى من رجلن وجاء شجرة، ِظّل فى نزل قناة ِر صد ِمن ِة َقَر َقْر بال

أصحابه،               من ًا ثأر أصاب قد أنه يرى وُهو عمُرو، بهما فتَك ناما، فلما معه، فنزل

ِدَم،               َق فلما به، ُعْر يش لم وسلم عليه الله صلى اللِه رسوِل ِمْن ٌد عه معهما وإذا

   )) : ِتيليِن          َق ْلَت َت َق ْد َق َل فقال فعَل، بما وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أخبَر

ُهَما )). ّن َي ِد َل

ديتهما                      فى ِليعينوه إليهم خرج فإنه النضير، بنى غزوة سبَب هذا فكان

       : وعلى،      وعمر بكر وأبو هو َلس وج نعم، فقالوا الحلف، من وبينهم بينه لما

    : على       ُيلِقى رجٌل َمن وقالوا وتشاوروا، اليهود فاجتمع أصحابه، من وطائفة



ونزل             الله، لعنه ِجحاش بن عمرو أشقاها فانبعث ؟ فيقتله الّرحى هذه ٍد محّم

رسوُل             فنهض به، هّموا بما ُيعلمه ِه ِل رسو على العالمين رب عند ِمن جبريُل

بنفسه              وخرج تجّهز، ثم المدينة، إلى ًا راجع وقته ِمن وسلم عليه الله صلى الله

وذلك            مكتوم، ُأّم ابَن المدينة على واستعمل ليال، ِسّت فحاصرهم ِلحربهم،

. الول   ربيع فى

         : حملت             ما لهم أن على ونزلوا الخمُر، ُحّرَمِت وحينئذ حزم ابن قال

َطَب،           أْخ بن َيّى كُح ِبُرهم أكا فترّحل ديارهم، ِمن ُلون ويرح السلح، غيَر ُلهم إب

وأسلم            الشام، إلى منهم طائفة وذهبت خيبر، إلى ْيق َق الُح أبى بِن ِم وسل

أموالهما،            فأحرزا وهب، بن سعد وأبو عمرو، بن يامين فقط، رجلِن منهم

المهاجريَن            بين النضير بنى أمواَل وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وقسم

إل             ِركاب، ول بخيل عليه المسلمون ُيوِجِف لم مما كانت لنها خاصة، الّولين

. ِلفقرهما         النصاريين ْيٍف َن ُح بَن َهل وس ُدجانة، أبا أعطى أنه

هو                              ذكرناه، الذى هذا الحشر، ُة سور نزلت الغزوة، هذه وفى

. والسير     المغازى أهل عند الصحيح

ٍر                      بد بعد كانت النضير بنى غزوة أن الزهرى، شهاب بن محمد وزعم

َد                بع كانت أنها فيه شك ل الذى بل عليه، غلط أو منه وهم وهذا أشهر، بستة

      : بعد       ُقريظة و َقاع، ُن ْي َق بنى غزوة هى أشهر بستة بدر بعد كانت والتى ُأُحد،

  : بنى           غزوة أولها غزوات، أربُع اليهود مع له وكان ْيبية، َد ْلُح ا بعد وخيبر الخندق،

   :      : الخندِق،    بعد ُقريظة والثالثة ُأُحد، بعد النضير بنى والثانية بدر، بعد َقاع ُن ْي َق

. الُحديبية:    بعد خيبر والرابعة

فصـل 

َء            ُقّرا ال قتلوا ِذين ّل ا على يدعو ًا شهر وسلم عليه الله صلى قنوته فى

ُلوا                     َت َق ِذيَن ّل ا َلى َع ُعو ْد َي ًا ْهَر َش وسلم عليه الله صلى الله رسول وقنت

. ِلِميَن            ُمْس ِبيَن ِئ َتا َجاؤوا َلّما َكُه، َتر ثم ُكوِع، الّر َد ْع َب َنَة ُعو َم ِر ْئ ِب َأْصَحاَب َء ُقّرا ال

فصل 

الّرقاع     ذات غزوة فى



وهى                      الّرقاِع، ذاِت َة غزو بنفسه وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل غزا ُثّم

  : المحّرم،          فى وقيل الرابعة، السنة ِمن الولى ُجمادى فى فخرج ٍد، نج ُة غزو

ذر             أبا المدينة على واستعمل َفان، َط َغ بن ِد ْع َس بن ثعلبة وبنى ِرَب، ُمَحا ُد ُيري

    : عفان،  بن عثماَن وقيل ّى، ٍغفار ال

     :  . َفان،      َط َغ ِمن ًا جمع فلقى سبعمائة، وقيل أصحابه من أربعمائة فى وخرج

قال              هكذا الخوف، صلَة يومئذ بهم ّلى ص أنه إل ِقتال، بينهم يكن ولم ُفوا، فتواق

وصلة            الغزاة، هذه تاريخ فى والمغازى السير أهل من وجماعة إسحاق، ابن

المشركين             أن صّح قد فإنه ًا، َد ج ِكٌل ُمْش وهو عنهم، الناُس ّقاه وتل بها، الخوف

ّتى             َح ِر العْص ِة َصل َعْن َدِق ْن الَخ ْوَم َي وسلم عليه الله صلى اللِه رسوَل َبُسوا َح

. الّشْمُس  َبِت َغا

ُه  ((  ))  ((   ))      َبُسو َح ُهم ّن أ الله، رحمهما والشافعى ، أحمد مسند و السنن وفى

  . قبَل        وذلك ًا جميع ُهّن فصل َعَشاء، وال ِرِب، ْغ والم ِر، َعْص وال ِر، ْه ّظ ال ِة َصلَ عن

. خمس         سنَة الّرقاع ذاِت َد بع ُق والخند الخوِف، ِة صل نزوِل

للخوف                    صلها صلة أول وسلم عليه الله صلى النبّى أّن والظاهُر

       : وسلم      عليه الله صلى النبّى مع ّنا ك ِقى الّزَر ّياش ع أبو قال كما ُعْسَفان، ب

: ُلوا           َقا َف ِد، ِلي َو ال بُن ُد َخال ٍذ ِئ ْوَم َي ِكيَن ِر الُمْش َلى َع و ْهَر، ّظ ال بنا ّلى َفَص ُعْسفان، ب

         : ِمن      ِهْم ْي َل إ َأَحّب ِهَى ِه ِذ َه َد ْع َب ًة َصل ُهْم َل إّن ُلوا َقا ُثّم َلًة، ْف َغ ُهْم ْن ِم َنا ْب َأَص ْد َق َل

َعْصَر،           ال َنا ِب ّلى َفَص ِر، َعْص َوال ِر ْه ّظ ال ْيَن َب ْوِف الَخ ُة َصل َلْت َنَز َف ِهْم، ِئ َنا ْب َأ َو ِهْم ِل َوا أْم

        ... السنن  وأهُل أحمد رواه الحديث وذكر ْيِن َت َق ِفْر َنا َق َفر َف

          : َناَن   َضْج ْيَن َب َنازلً وسلم عليه الله صلى ّلِه ال رسوُل َكاَن ُهريرة ُبو أ وقال

     : َأَحّب     ِهَى ًة َصل ِء ُؤلَ ِله إّن ُكوَن ِر الُمْش َقاَل َف ِكيَن، ِر للُمْش ًا ُمحاِصَر َفاَن ُعْس و

َء            َفَجا ًة، َد َواِح َلًة ْي َم ِهْم ْي َل َع ُلوا ِمي ُثّم ُكم، َأْمَر ُعوا َأْجِم ِهْم، ِل َوا َأْم َو ِهْم ِئ َنا ْب َأ ِمْن ِهْم ْي َل إ

:     .... ّى      الترمذ قال الحديث، وذكر ْيِن َف ِنْص َبه َأْصَحا ْقِسَم َي َأْن ُه َأَمَر َف ِريُل، ْب ِج

. صحيح   حسٌن حديٌث

أنه                      عنه صّح وقد الخندق، َد بع كانت َفاَن ُعْس َة غزو أن بينهم ِخلََف ول

ُد            ّي ويؤ َفان، ُعْس وبعد الخندِق بعد أنها ِلَم ُع ف الّرقاع، َذاِت ِب الخوِف صلة ّلى ص



فى            كما الّرقاع، ذاَت شهدا الشعرى موسى وأبا ُهَريرة، أبا أّن هذا

ُنوا((  ))           َكا ُهْم ّن وأ الّرقاع، ذات غزوة شهد أنه موسى، أبى عن الصحيحين

. َبْت      ِق َن َلّما َق الِخَر ِهُم ِل أْرُج َلى َع ّفوَن َيل

الحكم             ((  )) ((  ))     بَن مرواَن أن والسنن المسند ففى ُهريَرة، أبو وأّما

: قال:              ؟ الخوِف َة صل وسلم عليه الله صلى الله رسوِل َع َم ْيَت ّل َص َهْل سأله

.    :    : ٍد  َنْج ِة َو َغْز َعاَم قال ؟ متى قال نعم،

قبل                       جعلها من وأّن خيبر، بعد الّرقاع ذاِت غزوة أن على ُدّل َي وهذا

َة             غزو أن ّدعى ا لهذا، بعُضهم َطن ْف َي َلْم ولّما ًا، ظاهر ًا وهم وهَم ْد فق الخندق،

فى            عادتهم على بعدها ًة ومر الخندق، قبَل ًة فمر مّرتين، كانت الّرقاع ذاِت

. َها       تاريُخ أو َظَها ألفا اختلفت إذا الوقائع ِد تعدي

بهم                        ّلى ص قد يكوَن أن يمكن لم َيِصّح، ول ذكره، ما القائل لهذا صّح ولو

بعد            وكونها َفان، ُعْس قصة ِمن تقدم لما الولى المرة فى الخوف َة صل

وأن              منسوخ، غيُر جائٌز الخندق ِم يو تأخيَر بأن هذا عن ُيجيبوا أن ولهم الخندق،

ُد             أح وهذا فعلها، من ّكن يتم أن إلى الصلة تأخيُر يجوُز المسايفة حال فى

ُعسفان              قصة فى لهم ِحيلة ل لكن وغيره، الله رحمه أحمد مذهب فى القولين

. الخندق         بعد وأنها بها، للخوف صلها صلة أول أن

الخندق،                     َد بع ما إلى الموضع هذا ِمن الّرقاع ذات ِة غزو تحويل فالصواب

لنا             ّين تب ثم والسير، المغازى لهل ًا تقليد هاهنا ذكرناها وإنما َخيبر، َد بع بل

. التوفيق   وبالله وهُمهم

فى                      مسلم رواه ما الخندق، بعد الّرقاع ذاِت َة غزو أن على يدّل ومما

         : ّتى((  ))    ح وسلم، عليه الله صلى ّلِه ال رسوِل َع َم َنا ْل أقب قال جابر عن صحيحه

         : الله     لرسول تركناها ظليلة، شجرة على أتينا إذا كنا قال الّرقاِع، بذات ّنا ُك إذا

صلى            الله رسول وسيف المشركين، من رجل فجاء وسلم، عليه الله صلى

: وقال           ِقّصَة، ال فذكر َطُه، َتَر فاْخ ْيَف، الّس َذ َأَخ َف ِة بالّشجر ٌق ّل َع ُم وسلم عليه الله

ُلْخَرى          ا ِة َف ِئ ّطا بال ّلى وص تأّخُروا، ثّم َركعتيِن، ٍة بطائف ّلى فص بالّصلة، ُفنودى



ِم           ْو َق ْل ِل و َعاٍت، َك َر ُع َب أْر وسلم عليه الله صلى ّلِه ال ِلرسوِل فكانت َركعتيِن،

َتاِن. َع ْك َر

بعد                     أنها على ُدّل ي هذا بل الخندِق، َد بع َعْت ِر ُش إنما الخوف، وصلة

. أعلم..   والله َفان ُعْس

وسلم                       عليه الله صلى النبّى ِمن َله َجَم ٍر ِب َجا ْيِع َب قّصَة أن ذكروا وقد

       :  . إخباره     فى ولكن تبوك، ِمن مرجعه فى وقيل الّرقاع َذاِت غزوة فى كانت

على              تقوُم ًا ثيب امرأة تزوج ّنه أ القضية، تلك فى وسلم عليه الله صلى للنبى

عام              إلى يؤّخْر ولم أبيه، مقتل بعد ذلك إلى بادر بأنه إشعاٌر ُفلهن، وتك ِتِه، أخوا

. أعلم..   والله تبوك

المشركين،                              من ًة امرأ ُوا َب َس الّرقاع، ذات ِة غزو ِمن مرجعهم وفى

عليه             الله صلى ٍد محّم أصحاِب فى ًا دم َق ِري ْه ُي ّتى ح َع َيْرِج ألّ َها زوُج َذَر فن

َئًة             ِبي َر ْيِن َل َرُج وسلم عليه الله صلى الله رسوُل َد أرص وقد ليلً، فجاء وسلم،

وهو             ًا، عباد فضرب ياسر، بُن وعّماُر ِبشر، بُن ُد ّبا ع وهما العدو، ِمن ِللمسلمين

فلم            أسهم، بثلثة َقه َرَش حتى صلته، ُيبطل ولم فنزعه، ٍم، بسه ّلى ُيص قائٌم

   .   : ؟       أنبهتنى هلّ الله سبحان فقال َبه صاِح َقَظ ْي أ
َ َف ّلَم، َس ّتى َح منها ِرْف ْنَص ي

. َها:        َع َط أق أن ْهُت ِر فك ٍة، ُسور فى ْنُت ُك ّنى إ فقال

ُة               ((  )):       الغزو هذه كانت متى ُيدرى ول مغازيه فى عقبة بن موسى وقال

. ُأُحد            بعد أو ُأُحد و ٍر بد ْيَن َب فيما أو َدَها، بع أو ٍر، بد ْبَل َق

ْبَل                       َق ول الحالة، ِهُر ظا وهذا ٍر، بد ْبَل ق تكون أن ّوز ج إذ ًا ّد ج َد َع أب ولقد

. ُنه       بيا تقدم كما الخندق ْبَل َق ول ٍد، ُأُح

فصل

   : العاُم                   وإيانا ُكم ُد ْوِع َم ُأُحد من ِه ِف انصرا ِعند قال ُسفياَن أبا أن ّدم تق وقد

        : رسوُل       خرَج ِبِل، القا ِم العا ِمن ِة َقعد ال ذو وقيل شعباُن كان فلما ببدر، القابُل

َة            عشر الخيُل وكانِت وخمسمائة، ألٍف فى ِلموِعده وسلم عليه الله صلى اللِه

بَن             الله َد عب ِة المدين على واستخلف طالب، أبى بن علّى ُه َء ِلوا وَحَمَل أفراس،

أبو            وخرَج المشركين، ينتظُر ٍم أيا ثمانيَة بها فأقام بدر، إلى فانتهى رواحة،



ْوا           َه َت ْن ا فلما ًا، فرس خمسون ومعهم ألفاِن، وهم ّكَة، م ِمن بالمشركين سفيان

   : عاُم             العاَم إن سفيان أبو لهم قال ّكة م ِمْن َلة َمْرَح على ْهَراِن ّظ ال َمّر إلى

فُسّميت           َد، الموِع وأخلفوا راجعين، فانصَرُفوا بكم، ُع أرِج أنى رأيُت وقد ْدٍب، َج

. الثانية      بدَر وتسمى الموعد، بدَر ِه هذ

فصل 

الجندل    ُدوَمة غزوة فى

    . الله                   رسوُل إليها خرج آخر فمكاٌن بالفتِح َدومة وأما ّدال، ال بضم وهى

ًا               جمع بها أن بلغه أنه وذلك خمٍس، سنة الول ربيع فى وسلم عليه الله صلى

ليلة،            َة عشر َخْمَس المدينة وبيَن وبينها المدينِة، ِمن ُنوا ْد َي أن ُدوَن ُيري ًا كثير

َطَة            ُف ُعْر بَن َع َبا ِس ِة الَمدين َلى ع فاستعمل ليال، خمس على دمشق ِمن وهى

له             (( يقال ُعذرة، بنى من دليٌل ومعه المسلمين، من ألٍف فى وخرج ِغفارى، ال

على ))             فهَجَم ِء والشا النعم آثار وإذا ُبوَن، ُمغّر ُهم إذا ِمنهم، دنا فلما ، مذكور

أهَل           الخبُر وجاء َهَرَب، َمْن َهَرَب و أصاَب، َمن فأصاَب وُرعاتهم، ماشيتهم

ِهم،           ِت ِبَساَح وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ونزل فتفّرُقوا، َدِل، ْن الَج ُدوَمة

يِصْب             فلم الجيوَش، وفّرق السرايا، وبّث ًا، أيام بها فأقاَم ًا، أحد فيها ْد َيِج فلم

فى             ووادع المدينة، إلى وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل َع فرَج ًا، َد أح منهم

. حصن     ْبُن ُعيينَة الغزوة تلك

فصل 

ْيِسيع            الُمَر ِة غزو فى

      : عليه               الله صلى بلغه لما أنه ُبها وسب َخمٍس، َنَة س شعباَن فى وكانت

َدَر              َق ومن قومه فى سار ِلق َط الُمْص بنى َد ّي س ِضرار أبى ابن الحارث أن وسلم

فبعَث            وسلم، عليه الله صلى الله رسول حرَب ُيريدوَن العرب، ِمن عليه

ِضرار،             أبى بن الحارث ولقى فأتاهم، ذلك له َلُم ْع َي السلمى الُحصيب بَن َة َد ْي ُبر

فندب            خبَرهم، فأخبره وسلم، عليه الله صلى اللِه رسوِل إلى َع ورَج ّلمه، وك

معهم            وخرج الخروج، فى فأسرعوا الناَس وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل

َد            زي المدينة على واستعمل َلَها، قب ٍة َغزا فى يخُرجوا لم المنافقين، ِمن جماعٌة



        :    : الثنين   يوَم وخرج ّليثى، ال الله عبد بن َلَة ْي ُنَم وقيل ذر، أبا وقيل َثة، ِر حا بَن

رسوِل             مسيُر معه وَمْن ضرار أبى بن الحارَث وبلغ شعبان، من َتا َخل لليلتين

ِر             وخب ِه ِر بخب َيه ِت ِليأ وّجهه كان الذى َنه عي ُله ْت َق و وسلم، عليه الله صلى الله

العرب،           ِمن معهم كان َمْن عنهم وتفّرق ًا، شديد ًا خوف ُفوا فخا المسلمين،

ِء،            الما مكاُن وهو ْيِسيِع، الُمَر إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وانتهى

ِه            الل رسوُل وصّف ِللقتال، فتهيؤوا َلمة، َس وأّم عائشُة ومعه َته، ّب ُق عليه فضرب

ورايُة            ّديق، الّص بكر أبى مع ِريَن المهاِج ورايُة َبه، أصحا وسلم عليه الله صلى

الله              صلى ِه الل رسوُل أَمر ثم ساعًة، ْبِل ّن بال ْوا فتراَم ُعبادة، بن سعد مع ِر النصا

وانهزم          ُة، ّنصر ال فكانت واحد، رجٍل حملَة فحملوا َبه، أصحا وسلم عليه

وسلم            عليه الله صلى الله رسوُل َبى وَس منهم، ِتَل ُق َمْن ِتَل ُق و المشركون،

واحد،           رجٌل إل المسلمين ِمن َتْل ْق ُي ولم َء، والّشا َعَم ّن وال ّذرارى، وال َء النسا

لم       ((  ))      فإنه وهم، وهو وغيُره، سيرته فى خلف ابن المؤمن ُد عب قال هكذا

كما            َلهم، وأموا َيهم، ِر َذَرا َفَسبى الماء، على عليهم أغاَر وإنما ِقتال، بينهم يكن

ِلِق، ((  )):           َط الُمْص َبنى على وسلم عليه الله صلى الله رسوُل أغاَر الصحيح فى

.   (( ..... الحديث  وذكر ، َغاّروَن ُهْم و

فى                      وقعت ِم، القو ِد ّي َس الحارث بنُت َيُة ِر ْي َو ُج السبى ُجملة ِمن وكان

وسلم،              عليه الله صلى الله رُسوُل عنها ّدى فأ فكاتبها، قيس، بِن ثابِت ْهم َس

بنى           من بيٍت ْهِل أ مائة التزويج هذا بسبب المسلمون فأعتَق ّوَجها، وتز

.        : وسلم    عليه الله صلى الله َرُسوِل أصهاُر ُلوا وقا أسلموا، قد ِلق َط الُمْص

       : فاحتبُسوا                        ِئَشة، لعا ٌد ْق ِع سقط ِة الغزو هذه وفى سعد ابُن قال

. التيمم     آيُة فنزلت ِه، َلب َط على

يحيى            ((  ))        عن إسحاق بن محمد حديث من معجمه فى الطبرانى وذكر

    )) : ِمن            كاَن ولّما قالت عائشة عن أبيه، عن الزبير، بن الله عبد بن ّباد ع بن

عليه               الله صلى النبى مع فخرجُت ُلوا، قا ما الفك أهُل قال كان، ما ْقدى ِع ِر َأْم

الناس،           التماُسه َبَس َح ّتى ح ِعقدى ًا أيض فسقَط ُأخرى، ٍة َغزا فى وسلم

       : ًء         َعنا تكونين ٍر سف ُكّل فى ّيُة؛ ُبن يا لى وقال ّلُه، ال شاء ما بكر أبى ِمن ولقيُت



   .(( على          يدل وهذا ِم ّيّم الت فى الّرخصَة ّلُه ال فأنزل ماء، الناس مع وليس ًء، وبل

ولكن             الظاهُر، وهو الغزوة، هذه بعد لجلها التيمُم نزل التى العقد ِقصة أن

إحدى            بعِضهم على فالتبَس والتماسه، العقد فقد بسبب الفك ِقصة كانت فيها

. الفك       قصة إلى نشير ونحن بالخرى، الِقصتين

الله                       صلى ِه الل رسوُل بها َخَرَج قد كانت عنها ّلُه ال رضى عائشة أن وذلك

نسائه،             مع عادته ِتلَك َنت وكا َها، ْت َب أصا ُقرعة ب ِة َغزو ال هذه فى معه وسلم عليه

ثّم            ِلحاجتها، عائشُة فخرَجْت المنازل، بعض فى ُلوا نز الغزوة، ِمن ُعوا رج فلما

الموضع           فى تلتمُسه َعْت فرَج إياه، أعارتها كانت ُلختها ًا ْقد ِع َدْت َق فف رجعت،

فحملوا            فيه، ّنوها فظ َها، َدَج ْو َه ُلوَن َيْرَح ُنوا كا ِذيَن ّل ا َفُر ّن ال فجاء فيه، ْتُه َد َق َف الذى

يغشها             لم الّسن، ّيَة ِت َف كانت عنها الله رضَى لنها ِخفته، ُينكرون ول الهودَج،

لم             الهودج، حمل على تساعدوا لما النفَر فإن ًا، وأيض َها، ُل ِق ْث ُي كان الذى ّلْحُم ال

الحاُل،             عليهما َيْخَف لم اثنين، أو ًا واحد حمله الذى كان ولو ّفته، ِخ ِكُروا ُين

ُمجيب،             ول داٍع بها ليس فإذا ِعقد، ال أصابِت وقد منازلهم، إلى عائشُة فرجعت

ّلُه          وال طلبها، فى ُعون فيرِج سيفقدونها، أنهم ّنت وظ المنزل، فى فقعدت

فناَمْت،            َها، عينا فغلبتها ُء، يشا كما عرشه َفوَق المَر ّبُر ُيد ِه، أمر على ِلٌب غا

      : زوجُة       ُعوَن، َراِج إليه ّنا وإ ِه لل ّنا إ ّطل َع الُم بِن َواَن ْف َص ْول َق ِب إل ِقْظ تستي فلم

      . ُأخريات      فى عّرَس قد صفوان وكان وسلم عليه الله صلى الله رسول

وفى         ((    ))  حاتم أبى صحيح فى عنه جاء كما النوم، كثيَر كان لنه الجيش،

وأناَخ((  )):           فاسترجع، الِحَجاِب، نزوِل قبَل َيراها وكاَن َعرفها، رآها فلما السنن

إل            منه ْع َتْسَم ولم واحدة، كلمًة ّلَمها ك وما َها، ْت َب ِك فر َها، إلي فقّربها َلته، راِح

ِر             نح فى الجيُش نزل وقد بها، ِدَم َق ّتى ح َها ُد ُقو َي بها سار ثم َعه، استرجا

ووجد             به، ُق َيلي وما ِكلته، ِبشا منهم ُكٌل ّلم تك الناُس، ذلك رأى فلما الظهيرة،

بين             الذى ِد والحس النفاق َكْرِب ِمن ّفس فتن ًا، ّفس متن ُأبّى ابُن ِه الل ّو عد الخبيُث

ُعه،        َيجم و ِذيعه، ُي و ُيِشيعه، و َيستوِشيه، و الفَك، َيستحكى فجعل ُضلوعه،

الفِك            أهُل أفاَض المدينَة، ِدُموا َق فلما إليه، به ُبوَن يتقّر ُبه أصحا وكان ُيفّرقه، و

ّلم           يتك ل ِكٌت سا وسلم عليه الله صلى اللِه ورسوُل الحديِث، استشار  فى ثم



غيرها             َذ ويأُخ َها، َق ُيفار أن عنه الله رضى علٌى عليه فأشار فراقها، فى َبه أصحا

كلم            إلى ِفَت يلت وأل ِكها، بإمسا وغيُره ُأسامُة عليه وأشار ًا، تصريح ل ًا تلويح

إلى              والّريبة الّشّك بترك أشار فيه، مشكوٌك ِقيل ما أن رأى لما فعلّى العداء،

لحقه             الذى والغّم الهّم من وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل ّلص ليتخ اليقين

صلى             ِه الل رسوِل ُحّب ِلَم َع لما ُأسامة و الداء، بحسم فأشار الناس، كلم ِمن

هى             ما ِديانتها و وَحصانتها وبراءتها، ِعفتها ِمن ِلَم َع و ولبيها، لها وسلم عليه الله

وسلم             عليه الله صلى اللِه َرُسوِل ِة كرام ِمن وعرَف منه، وأعظُم ذلك، َق فو

النساء،              من وحبيبته بيته ربَة يجعُل ل أنه عنه، ودفاِعه عنده، ومنزلته ّبه ر على

الله             صلى الله رسوَل وأن الفك، أرباُب ِه ب أنزلها التى بالمنزلة ّديقه ِص وبنَت

أّن               وعلم ًا، ّي َبغ امرأة تحته يجعل أن من عليه وأعّز ربه، على أكرُم وسلم عليه

َها              ِلي َت ْب َي أن ِمن ربها على أكرُم وسلم عليه الله صلى الله رسول حبيبَة ّديقَة الّص

لرسوله          ومعرفته لله معرفته َيْت ِو َق وَمْن رسوله، تحَت وهَى ِة، َفاِحَش بال

الصحابة،              سادات ِمن وغيره أيوب أبو قال كما قال قلبه، فى اللِه َد عن وقدره

 : ]{     } : النور   ِظيٌم َع َتاٌن ْه ُب َذا َه َنَك ْبَحا ُس ذلك سمعوا ].16لما

ِة                       المعرف ِمن ِم المقا هذا فى له وتنزيههم للِه، تسبيحهم فى ما وتأمل

ًة              امرأ عليه الخلق ِم وأكر ِله وخلي ِلرسوله يجعَل أن به، ُق يلي ل عما وتنزيهه به،

وعرف              ِء، ْو الّس ظّن به َظّن فقد ّظّن، ال هذا ُسبحانه به ظّن فمن ّيا، بغ خبيثًة

قال             كما بمثلها، إل تليُق ل الخبيثَة المرأة أن ورسوله باللِه المعرفة أهُل

 : ]{ النور: {   ِثيَن ِبي ْلَخ ِل َثاُت ِبي ْلَخ ا هذا]       26تعالى أن ِه في ّكوَن يُش ل ًا قطع فقطعوا ،

. ظاهرة    ِفريٌة و عظيم، ُبهتان

           : أمرها،            فى ّقَف تو وسلم عليه الله صلى الله رسوِل باُل فما قيل فإن

به،            ُق يلي وبما ُه، ِعند ِه ِت وبمنزل ِه، بالل أعرُف وهو واستشاَر، وبَحَث، عنها، وسأَل

 : ]{     } : النور  ِظيٌم َع َتاٌن ْه ُب َذا َه َنَك ْبَحا ُس قال َهلّ فضلُء]    16و قاله كما ،

؟  الصحابة

ِه                               هذ اللُه جعل التى ِهرِة َبا ال ِم َك الِح ِم تما ِمن هذا أن فالجواُب

المة            ولجميع وسلم، عليه الله صلى لرسولِه ًء وابتل ًا وامتحان لها، ًا سبب الِقصَة



الذين             اللُه َد ويزي آخريَن، بها َع ويض ًا، أقوام القصة بهذه ليرفع القيامة، ِم يو إلى

المتحان           تماُم واقتضى ًا، َخسار إل الظالمين ُد يزي ول ًا، وإيمان ًى ُهد ْوا َد َت اه

فى             ًا شهر الوحُى وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ِبَس ُح أن والبتلء

وتظهَر             َها، وقَضا ّدرها ق التى ُتُه ِحكم لتتم شئ ذلك فى إليه ُيوحى ل شأنها،

العدل          على ًا وثبات ًا إيمان ُقوَن ِد الصا المؤمنوَن َد ويزدا الوجوه، أكمل على

عباده،          ِمن ّدقيَن والّص ِه، بيت وأهِل ِه، ورسول ِه بالل الظّن وُحْسِن والصدق،

ولتتم         سرائرهم، وللمؤمنين ِلرسوله ِهَر ْظ ُي و ًا، ونفاق ًا إفك المنافقون َد ويزدا

الفاقُة           ِلتشتد و عليهم، ِه الل نعمُة وتتَم وأبويها، ّديقِة الّص ِمن المرادة العبوديُة

به،            الظن وُحسن له، والذّل ِه الل إلى والفتقاُر أبويها، وِمن ِمنها والرغبُة

ِة          ّنصر ال حصول ِمن وتيأَس المخلوقين، من رجاؤها ولينقطع له، والرجاء

لها              قال لما َّقه، ح َقام الم هذا وّفت ولهذا الخلق، من أحد يد على والفرج

     : ول:         ِه، ْي َل إ ُقوُم أ ل ِه والل فقالت َتها، براء عليه اللُه أنزَل وقد إليه، ُقومى أبواها

. ِتى       َء َبَرا ْنَزَل أ الذى ُهو اللَه، إلّ ُد َأْحَم

القضية                                       أن ًا، شهر الوحى ْبس َح ِة حكم ِمن فكان ًا وأيض

ما         إلى استشراٍف َظم أع المؤمنين قلوُب َفْت واستشر وتمّحضْت، ُمّحَصْت

الوحُى            فوافى ّلع، التط غايَة ذلك إلى ّلعت وتط فيها، رسوله إلى اللُه ُيوحيه

ُق             ّدي والّص بيته، وأهُل وسلم عليه الله صلى الله رسوُل إليه كان ما أحوَج

ما           أحوَج الرِض على الغيِث َد ورو عليهم فورد والمؤمنون، ُبه وأصحا ُله، وأه

وحصل            ِر، الّسرو أتّم به وُسّروا َفه، َط َأل و موقع أعظَم منهم فوقع إليه، كانت

َوهلة،              ّوِل أ ِمن الحاِل حقيقة على َله رسو اللُه أطلع فلو الهناء، غايُة به لهم

أضعاُف           بل وأضعاُفها الِحكُم هذه لفاتت بذلك، الفور على الوحَى وأنزل

أضعافها.

رسوله                                                 َلَة منز ِهَر ْظ ُي أن أحّب ُسبحانه الله فإن ًا وأيض

ّلى            ويتو القضية، هذه عن َله رسو ِرَج ُيخ وأن عليه، وكرامتهم عنده، بيته وأهِل

ل            بأمر وعيبهم وذمهم أعدائه، على ّد والر عنه، والمنافَحة َع الدفا بنفسه هو



الثائَر              لذلك، المتولَى َده وح هو يكوُن بل إليه، ُينسب ول عمل، فيه له يكون

. بيته   وأهل لرسوله

وسلم                                                          عليه الله صلى اللِه رسوَل فإن ًا وأيض

يشهد             أن به يليُق يكن فلم ُته، زوج َيْت ُرِم والتى بالذى، َد المقصو هو كان

ًا             ُسوء بها يظّن ولم ببراءتها، للعلم المقارَب الظّن ظنه أو علمه، مع ببراءتها

 )) : َمْن          قال الفك، أهل ِمن استعذر لما ولذلك وحاشاها، وحاشاه، قّط،

ًا،              ْير َخ إلّ ْهلى َأ َعلى ِلْمُت َع َما ِه والل ْهلى، َأ فى ُه َذا أ َغنى َل َب َرُجٍل فى ِذُرنى ْع َي

((               ، َمعى إلّ ْهلى َأ َلى َع ْدُخُل َي َكاَن وَما ًا، ْير َخ إلّ ِه ْي َل َع ِلْمُت َع ما َرُجلً َكُروا َذ ْد َق َل و

المؤمنين،            عند مما أكثر ّديقة الّص ببراءة ُد تشه التى القرائن ِمَن عنده فكان

مقاَم            ّفى و به، ِثقته و بربه، ظنه وُحسِن ِرفقه، و وثباته، صبره ِلكمال ولكن

وسّر             َنه، عي أقّر بما الوحُى جاءه حتى ّقه، ح بالله الظن وحسن والثبات، الصبر

. بشأنه          واعتناؤه به، ربه احتفاُل ُلمته وظهر قدَره، ّظَم وع َبه، قل

رسوُل                                                                  أمَر ببراءتها، الوحُى جاء ولما

ُيحد             ولم ثمانين، ثمانين ّدوا َفُح بالفك، صّرح بمن وسلم عليه الله صلى الله

   : تخفيٌف           َد الحدو لن فقيل الفك، أهل رأُس أنه مع َبّى، ُأ بن الله عبد الخبيُث

ِم            العظي بالعذاِب الله ُه َد َع َو وقد لذلك، أهلً ليس والخبيُث ّفارة، وك أهلها عن

     : ُعه       ويجم الحديَث يستوشى كان بل وقيل الحد، عن ذلك فيكفيِه ِة، الخر فى

     : بالقرار،         إل يثبُت ل ّد الح وقيل إليه، ُينسب ل َمن قوالب فى ُيخرجه و ويحكيه،

بين                ُكره يذ كان إنما فإنه أحد، عليه به شهد ول بالقذف، ُيقر لم وهو ّينة، بب أو

. المؤمنين         بين ُكره يذ يكن ولم عليه، ُدوا يشه ولم أصحابه،

(... يتبع(

 :           : إنه@          قيل وإن بمطالبته، إل ُيستوفى ل الدمى، ّق ح القذف ّد ح وقيل

. َبّى             ُأ ابَن به ُتطالب لم وعائشُة المقذوف، مطالبة ِمن ّد ُب فل لله، ٌق ح

            : مع          قتله ترك كما إقامته، ِمن أعظُم هى لمصلحة ّده ح َتَرك بل وقيل

تنفيرهم            وعدُم قومه، تأليُف وهى ًا، مرار قتله ُيوجب بما وتكلِمه نفاقه، ظهوِر



فى             الفتنة ُة إثار ُتؤمن فلم عليهم، ًا رئيس فيهم، ًا مطاع كان فإنه السلم، عن

. َها      ّل ُك ِه الوجو ِه ِذ له ِرَك ُت ولعله ّده، ح

وهؤلء                     َجْحٍش، بنَت َنَة وَحْم ثابت، بن وحساَن أثاثة، بَن َطَح ِمْس فجلد

ًا،            إذ َبّى ُأ بن الله عبد وترك ًا، وتكفير لهم ًا تطهير الّصادقين المؤمنين ِمن

. ذاك     أهل من هو فليس

فصل           

ورزانتها       عنها الله رضى عائشة حصافة فى

  : إلى                   ُقومى أبواها لها فقال ُتَها، براء نزلت وقد ِة ّديق الّص قوَل تأّمل وَمن

       )) : إل       ُد َأْحَم ول ِه، ْي َل إ أقوُم ل ِه والل فقالت وسلم، عليه الله صلى اللِه رسول

فى ))           بالحمد َده وإفرا ّبها، لر النعمة وتوليتها إيمانها، َة وقو َفتها، معر علم ، اللَه

لم           وأنها ساحتها، ببراءة َلها وإدل جأشها، َة وقو التوحيد، َدها وتجري َقام، الم ذلك

بمحبة             وثقتها له، الطالب الّصلح، فى الراغب مقام فى قياَمها ُيوجب ما تفعل

حبيبه،              على للحبيب إدللً قالت، ما قالت لها وسلم عليه الله صلى اللِه رسوِل

فوضعتُه            الدلل، مقامات أحسُن هو الذى المقام هذا مثل فى سيما ول

       )) : الذى        هو فإنه الله، إل ُد أْحَم ل قالت حين إليه ّبها أح كان ما ِه ولل َعه، موِض

صبَر  ))            ول إليها، شئ أحّب وهو منها، والرزانُة الثباُت ذلك ولله ، براءتى أنزل

فلم              والقبال، منه الّرضى َفِت صاد ثم ًا، شهر لها حبيبها قلُب ّكر تن وقد عنه، لها

غايُة             وهذا له، محبتها شدة مع وقربه برضاه والسرور إليه، القيام إلى ِدْر ُتبا

. والقوة  الثبات

فصل 

الفك           تولى فيمن يعذره َمن وسلم عليه الله صلى طلبه فى

  )) : ِنى                    ِذُر ْع َي َمْن قال لما وسلم عليه الله صلى النبّى أّن القضية هذه وفى

الشهل،      ))          عبد بنى أخو معاذ بن ُد سع قام ؟ ِلى ْه َأ فى ُه َذا َأ ِنى َغ َل َب َرُجٍل فى

العلم،:               أهِل من ٍر كثي على هذا أشكَل وقد ِه، الل رسوَل يا ْنُه ِم ِذُرَك أع أنا فقال

فى               ُحكمه عقيَب ُتوفى أنه العلم، أهل من ٌد أح ِلُف يخت ل معاذ بن سعد َفإّن

ل            الفك وحديث الصحيح، على خمس سنَة وذلك الخندق، عقيَب ُقريظة بنى



ُهوُر           والجم الُمريسيع، ُة غزو وهى هذه، ِلق َط الُمْص بنى غزوة فى أنه شك

الجواِب            فى الناِس ُق طر فاختلفت ست، سنة الخندق بعد كانت أنها عندهم

      : قبَل       أربٍع سنَة كانت الُمريسيع غزوة عقبة بن موسى فقال الشكال، هذا عن

 :  .    :   . وكانت    قال خمس سنة كانت الواقدى وقال البخارى عنه حكاه الخندق،

   :      . ذلك،   فى اختلفوا إسحاق بن إسماعيل القاضى وقال بعدها والخندق قريظة

الناس            ولكن إشكال، فل هذا، وعلى الخندق، قبل المريسيع تكون أن والولى

عائشة             لن ًا، أيض ذلك خلف على يدل ما الفك، حديث وفى خلفه، على

شأن:            فى نزلت الحجاب وآيُة الحجاب، ُأنزل بعدما كانت القضية، إن قالت

وسلم              عليه الله صلى فإنه َته، تح كانت ذاك إذ وزينّب جحش، بنت زينب

 :   ((    )) : وهى    ِئَشُة عا قالت ِرى َبَص َو ِعى َسْم أحمى فقالت عائشة، عن سألها

. وسلم          عليه الله صلى النبى أزواج ِمن ُتسامينى كانت التى

سنة                     َقعدة ال ذى فى كان بزينب تزويَجه أن التواريخ أرباُب ذكر َقد و

 :     . إن         إسحاق بن ُمحمد وقال عقبة بن موسى قوُل يصح فل هذا وعلى خمس،

حديث            فيها وذكر الخندق، بعد ست سنة فى كانت ِلق َط الُمْص بنى غزوة

عن               عتبة، بن الله عبد بن الله ُعبيد عن الزهرى، عن قال أنه إل الفك،

   :      :  . منه،   ِذُرَك أع أنا فقال الحضير، بن ُد ُأسي فقام فقال الحديث فذكر عائشة،

: حزم               بُن محمد أبو قال معاذ، بن سعد يذكر ولم عبادة، بن ُد سع عليه ّد فر

معاذ                بن َد سع لّن وهم، معاذ بن سعد وذكر فيه، شك ل الذى الصحيُح هو وهذا

السنة              ِمن ِة َقعد ال ذى آِخر فى وكانت شك، بل قريظة بنى فتح إثر مات

سنة           بعد السادسة السنة من شعبان فى ِلق المصط بنى وغزوة الرابعة،

بعد           المذكورين الرجلين بين المقاولة وكانت سعد، موت من أشهر وثمانية

. ليلة         خمسين من َد بأزي ِلق َط الُمص بنى غزوة من الرجوع

.         :  : سيأتى          كما خمس سنة فى كان الخندق أن الصحيح قلت

فصل 

الوهم        من الفك حديث فى وقع ما فى



وائل                      أبى عن البخارى، ُطرق بعض فى أن الفك، حديث فى وقع ومما

  .        : غيُر   قال ّدثتنى فح الفك، حديِث عن ُرومان أّم سألُت قال مسروق، عن

الله:              صلى الله رسوِل ِد عه على ماتت ُرومان أّم فإن ظاهر، غلط وهذا واحد

 )) : َمْن            وقال قبرها، فى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ونزل وسلم، عليه

  : كان           ))  ولو ُلوا َقا هذه إلى ُظْر ْن َي ْل َف العيِن، ِر الُحو ِمَن ٍة َأ اْمَر إلى ُظَر ْن َي َأْن ُه َسّر

عليه            الله صلى الله رسوَل للقى وسألها، حياتها فى المدينَة ِدَم َق ٌق مسرو

الله             صلى الله رسوِل موِت بعد المدينة ِدَم َق إنما ومسروق منه، وسمع وسلم

          :  . فأرسَل  هذا، غير ًا حديث رومان أّم عن مسروق، روى وقد قالوا وسلم عليه

على            الَحديث هذا فحمل منها، سمع أنه الرواة، بعُض فظّن عنها، الروايَة

  ((    )) :    : على  فتّصحفت روماَن أم ُسئلت قال ًا مسروق َلعل و قالوا السماع،

حال،: ((  ))           كل على باللف الهمزة يكتب َمن الناس من لن ، سألت بعضهم

          : فى  البخارى أدخلها التى الصحيحة الرواية ّد َيُر ل هذا كل آخرون وقال

     : خمَس((  ))      وله سألها، ًا مسروق إن وغيره الحربى ابراهيم قال وقد صحيحه

عنه،              ّدَث ح َمْن أقدُم رومان وأّم سنة، وسبعون ثمان وله ومات سنة، عشرة

ونزوله:             وسلم، عليه الله صلى الله رسول حياة فى موتها حديُث وأما قالوا

   : بن          على رواية إحداهما ِصحته، تمنعان علتان وفيه َيِصّح، ل فحديٌث قبرها، فى

   : عن           رواه أنه والثانية بحديثه، ُيحتّج ل الحديث ضعيُف وهو له، جدعان بن زيد

زمَن             ُيدرك لم والقاسم وسلم، عليه الله صلى النبى عن محمد، بن القاسم

إسناده            حديٍث على هذا ّدم ُيق فكيف وسلم، عليه الله صلى الله رسول

  : أّم    ((  ))    سألُت مسروق فيه ويقول صحيحه فى البخارى يرويه كالشمس

     .((  )) : فى       نعيم أبو قال وقد سئلت ّلفظ ال يكون أن يرد وهذا فحدثتنى، رومان،

        : الله ((   )):   رسول عهد فى توفيت رومان أم إن قيل قد الصحابة معرفة كتاب

. وهم      وهو وسلم، عليه الله صلى

فصل

     : صلى                  للنبى قال ًا علي أن طرقه بعض فى أن الفك حديث فى وقع ومما

      : فسألها،     ِريَرة، َب فدعا َقَك، تصد َيَة ِر الَجا سل استشاره لما وسلم عليه الله



وقد:              قالت، كما أو ْبِر، ّت ال على ُغ الصائ َلُم ْع َي ما إل عليها ِلْمُت َع ما َلْت فقا

وكان            طوبلة، ِة ّد بم هذا بعد َقْت َت َع و كاتبت إنما بريرة فإن هذا، ِكَل ُتْش اس

والعباُس             المدينة، فى ذاك إذ وسلم عليه الله صلى الله رسول عّم العباُس

وقد              وسلم، عليه الله صلى النبّى له قال ولهذا الفتح، بعد المدينَة ِدَم َق إنما

     )) :       : ِمْن   ْعَجُب َت أل ّباُس؛ ع يا ُتراجعه أن فأبت زوَجها، َع ُتراج أن َبريرة إلى َع ِف َش

َها     )). َل ِه ّب وُح ًا ِغيث ُم َة ِريَر َب بغض

كان                        إن ذكروه، الذى وهذا عائشة، عند ُة برير تكن لم الفك، قصة ففى

  : بريَرة،           َسْل علّى له ْقل َي ولم بريرة، الجارية تسميته ِمن الوهُم فيكون ًا ِزم ل

   : الجارية  فسل قال وإنما

بأن                      يلزم لم وإن بذلك، فسماها بريرة، أنها الرواة بعُض فظن ُدقك، تص

.. الشكال             زال منها، ييأس ولم الفتح، بعد إلى استمر لها مغيث طلب يكون

. أعلم  والله

فصل 

المريسيع         غزوة من وسلم عليه الله صلى مرجعه فى

  : رجعنا                   لئن َبّى ُأ ابُن المنافقين رأُس قال الغزوة، هذه ِمن مرجعهم وفى

صلى             الله رسوَل أرقم بن ُد زي ّلغها فب َذّل، ال منها العّز ِرَجّن ُيخ ل ِة، المدين إلى

    : الله          َرُسول عنُه َكَت َفَس قال ما ِلُف ويح ِذُر يعت َبّى ُأ ابُن وجاء وسلم، عليه الله

فأخذ            المنافقين، ُسورة فى ٍد ْي َز َق تصدي اللُه فأنزل وسلم، عليه الله صلى

 :       : َذا       ه َقاَل ثّم اللُه، َقَك َد َص ْد َق َف ْبِشْر َأ فقال ُأذنه، ب وسلم عليه الله صلى النبّى

        : ِرْب       َيْض ْل َف بشر، ْبَن َد ّبا ع ُمْر الله؛ َرُسوَل يا ُعَمُر َلُه َقاَل َف بأذنه، ِه لل وفى ِذى ّل ا

.((         )) : َبه  َأْصَحا ُتُل ْق َي ًا ُمَحّمد َأّن ّناُس ال ّدَث َتَح َذا إ ْيَف َك َف فقال َقه، ُن ُع

فصل 

الخندق   غزوة فى

ل                      إذ القولين، أصّح على ّوال ش فى ِة الهجر ِمن خمٍس ِة سن فى وكانت

ِه            الل رسوَل ُكون المشر َد وواع ثلٍث، سنَة ّوال ش فى كانت ًا ُأُحد أن ِخلََف

ْدِب              َج لجل ُفوه أخل ثم أربع، سنُة وهو الُمقبِل، العام فى وسلم عليه الله صلى



أهِل            قوُل هذا ِلحربه، جاؤوا خمس، سنة كانت فلما فرجُعوا، ِة، السن تلك

. والمغازى  ِر َي الّس

        : بن               محمد أبو قال أربع، سنَة كانت بل وقال عقبة بُن موسى وخالفهم

فى:              ُعَمَر ابِن بحديِث عليه واحتج فيه، َشّك ل الذى الصحيُح هو وهذا حزم

ابُن((  ))             وهو ٍد، ُأُح يوَم وسلم عليه الله صلى النبّى على ِرَض ُع أنه الصحيحين

َخمَس             ابُن وهو الخندِق، يوَم عليه ِرَض ُع ثم ُه، ُيِجْز فلم سنة، َة عشر أربع

. فأجازه   سنة، َة عشر

.         : واحدة            سنٌة إل بينهما يكن لم أنه فصّح قال

        : الله               صلى النبّى أن أخبَر عمر ابَن أن أحدهما بجوابين، هذا عن وأجيب

التى             الّسّن إلى وَصَل لـّما وأجازه الِقتال، َعِن ُه َغَر استص لما ُه ّد ر وسلم، عليه

. نحوها            أو ٍة بسن ُوَزها تجا ينفى ما هذا فى وليس ًا، مطيق فيها رآه

            : فى           الخندق ويوَم عشرة الرابعة ّوِل أ فى ٍد ُأُح يوَم كان ّله لع أنه الثانى

. عشرة   الخامسة آخِر

فصل 

الغزوة    هذه سبب فى

على                    المشركين انتصاَر ُأوا َر لما َد اليهو أن الخندق غزوة سبب وكان

لذلك،           فخرج المسلمين، ِلغزو سفيان أبى ِد بميعا ِلُموا وع ُأُحد، ْوَم َي المسلمين

بن            وسلّم الُحقيق، أبى بن كسلّم ُفهم، أشرا خرج ِبِل، ْق الُم ِلعام ل رجع ثم

ِو           َغز َلى َع ُيحّرُضونهم بمكة قريش إلى وغيِرهم الّربيع بن َنانة ِك و َكم، ِمْش

أنفسهم           ِمن ووعدوهم عليه، ُبونهم ّل ويؤ وسلم، َعليه الله صلى ِه الل َرُسوِل

ُبوا          فاستجا ُهم، ْو َع فد َفان َط َغ إلى خرُجوا ثم قريٌش، ُهم ْت َب فأجا لهم، ِر ّنص بال

َمن            لهم فاستجاَب ذلك، إلى َنهم يدعو العرِب، قبائل فى طاُفوا ثّم لهم،

بنو           ُهم ْت َف ووا آلٍف، ِة أربع فى سفيان أبو وقائدهم ُقريٌش فخرجت استجاب،

وجاءت           َة، ُمّر وبنو وأشجع، َفَزاَرة، و أسد، ُنو ب وخرجت ْهَران، ّظ ال ِبَمّر سليم

       . عشرة     الكفار ِمن َق الخند وافى َمن وكان ِحْصٍن بُن ُعيينُة ُدهم وقائ َطَفاُن َغ

آلف.



استشار                     إليه، بمسيرهم وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل َع َسِم فلما

وبيَن           ّو العد بين يُحول خندٍق بحفر الفارسى سلماُن عليه فأشار الصحابَة،

المسلمون،            إليه فبادر وسلم، عليه الله صلى اللِه رسوُل به فأمر المدينة،

آياِت            من ِره َحف فى وكان عليهم، ِر ّفا ُك ال هجوَم وبادروا فيه، بنفسه َعِمَل و

ْلٍع،             َس أماَم الخندق حفُر وكان به، الخبُر تواتر قد ما رسالته وأعلم ُنبوته،

. الكفار :         وبين بينهم والخندُق المسلمين، ظهوِر خلَف جبل ٌع ْل وَس

المسلمين،                     من آلف ثلثة فى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وخرج

. أمامهم      وبالخندق خلفه، من بالجبل فتحّصن

.          : ٍد            ُأُح يوم خروجه ِمن غلط وهذا سبعمائة، فى خرج إسحاق ابن وقال

ِم                    آطا فى ُلوا ِع َفُج والذرارى، ِء ّنَسا بال وسلم عليه الله صلى النبّى وأمر

. مكتوم      ُأّم ابَن عليها واستخلف المدينِة،

كعُب                      فأبى حصنهم، ِمن فدنا ُقريظة، بنى إلى َطب أْخ بُن َيّى ُح وانطلق

 : لقد               قال عليه، دخل فلما له، فتح حتى ّلُمُه ُيك َيَزْل فلم له، َتح يف أن أسد بن

قال            محمد، ِلحرب قادتها على ٍد َأَس و َفان َط َغ و بقريش ُتَك جئ الدهر، بعّز ُتَك جئ

ليس:              ْبُرق َي و ُعد َيْر فهو ُؤه، َما َق هرا قد ٍم َها ِبَج و ِر، الده ُذّل ب ِه والل َتنى ْئ ِج كعب

             . الله  صلى الله رسول وبيَن َنه بي الذى َعهد ال نقَض ّتى ح به يزل فلم شىء فيه

المشركون،          بذلك َفُسّر ُمحاربته، فى المشركين مع ودخل وسلم، عليه

فى               معه يدُخَل حتى يجئ أن بمحمد ُفروا يظ لم إن أنه َيّى ُح على كعب وشرط

. به          له ّفى وو ذلك، إلى فأجابه أصابه، ما فيصيبه ِحصنه،

للعهد،                     ونقضهم ُقريظة بنى خبُر وسلم عليه الله صلى الله رسوَل وبلغ

  : هم           هل ُفوا ِر ْع َي ِل رواحة بن ِه الل َد وعب ُجبير، بن ّواَت وخ ْيِن، ْعد الّس إليهم فبعث

يكون،              ما أخبث على ُدوهم فوج منهم، ْوا َدن فلما ؟ نقُضوه قد أو عهدهم، على

وسلم،           عليه الله صلى الله رسول ِمن ُلوا ونا والعداوة، بالسّب وجاهروهم

ُيخبرونه            ًا لحن وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى ُنوا ولح عنهم، فانصرُفوا

ِه            الل رسوُل فقاَل المسلمين، على ذلك ُظَم فع َدُروا، وغ َعهد، ال نقُضوا قد أنهم

((       )) :      ، ِلميَن الُمْس ْعَشَر َم َيا ْبِشُروا َأ َبُر ْك أ ّلُه ال ذلك عند وسلم عليه الله صلى



الله            صلى الله رسوَل حارثة بنى بعُض واستأذن ُق، َفا ّن ال َنَجَم و ُء، البل ّد واشت

      } : ٍة       ْوَر َع ِب ِهَى وَما ٌة ْوَر َع َنا َت ُيو ُب إّن ُلوا َقا و المدينة إلى الذهاب فى وسلم عليه

 : ]{ الحزاب     ًا ِفَرار إلّ ُدوَن ِري ُي اللُه]        13إْن ّبت ث ثم َفَشِل، بال سلَمَة بنو وهّم ،

الطائفتين.

ًا،                   شهر وسلم عليه الله صلى الله رسوَل ِريَن محاِص ُكون المشر وأقام

المسلمين،              وبين بينهم الخندق ِمن به اللُه حال ما لجل ِقتال بينهم يكن ولم

َو              نح ُلوا أقب معه وجماعة ّد ُو عبد بن عُمرو منهم ُقريش، ِمن ِرَس َفوا أن إل

        : ثم     ُفها، ِر تع العرُب كانت ما ٌة َمكيد هذه إن قالوا عليه، ُفوا وق فلما الخندق،

بين            الّسبخة فى ُلهم خي بهم وجالت فاقتحُموه، الخندق، من ًا ّيق ض ًا مكان تيّمُموا

الله             رضى طالب أبى بن علّى ِلعمرو فانتدب ِبَراز، ال إلى ْوا َع َد َو ْلٍع، وَس الخندِق

ِلهم،           وأبطا المشركين ُشجعان ِمن وكان يديه، على اللُه فقتله ُه، فبارز عنه،

ل        ((   حم يومئذ المسلمين ِشعاُر وكان أصحابهم، إلى الباقون وانهزَم

ْنَصُروَن )). ُي

عليه             الله صلى الله رسوُل أراد المسلمين، على الحاُل هذه طالت ولما

على            َفان، َط َغ رئيسى عوف بَن ِرَث والحا ِحْصٍن، بَن ُعيينَة ُيصالح أن وسلم

فاستشار          ذلك، على المراوضُة وجرت بقومهما، وينصرفا المدينِة، ِثمار ُثلِث

         : ًا     فسمع بهذا، أَمَرَك اللُه كان إن ِه؛ الل رسوَل يا فقال ذلك، فى الّسعدين

القوُم               وهؤلء نحن ّنا ُك لقد فيه، لنا حاجَة فل لنا، ُعه تصن ًا شيئ كان وإن وطاعًة،

إل             ثمرة منها ُلوا يأك أن ُعون يطم ل وهم الوثان، وِعبادِة ِه بالل الّشرِك على

َنا             َل أموا ُنعطيهم بك، َعّزنا وأ له، وهدانا بالسلم، اللُه أكرمنا فحين ًا، بيع أو ًى ِقر

    )) : ُعُه         َن َأْص ٌء َشى َو ُه ّنَما إ وقال َيهما، رأ ّوَب فص السيَف، إل ُنعطيهم ل ِه والل ؟،

ٍة         )). َد َواِح ْوٍس َق َعْن ُكم ْت َرَم ْد َق َعَرَب ال ْيُت َأ َر َلّما ُكْم َل

ّو،                           العد به َذَل َخ عنده، ِمْن ًا أمر صنع ُد الحم وله وجّل عّز الله إّن ثم

َقال              ُي َفاَن َط َغ ِمن رجلً أن ذلك، ِمن َأ ّي ه مما فكان ّدهم، ح وفّل َعهم، جمو وهزم

الله:               صلى ِه الل رسوِل إلى جاء عنه، الله رضى عامر بِن مسعود بُن ْيُم َع ُن له

          : فقاَل   شئت، بما فُمرنى أسلمُت، قد إنى اللِه؛ رسول يا فقال وسلم، عليه



       )) : َما      ّنا َع ّذْل َفَخ ٌد، َواِح َرُجٌل ْنَت َأ ّنَما إ وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

وكان    ))         ُقريظة، بنى إلى ذلك فوره ِمن فذهب ، َعة ْد َخ الَحْرَب َفإّن ْعَت َط َت اْس

  : بنى           يا فقال بإسلمه، يعلمون ل وهم عليهم، فدخل الجاهلية، فى لهم ًا عشير

وإل            انتهزوها، ُفرصة ُبوا أصا إن ًا قريش وإن ًا، محمد ُتم حارب قد إنكم ُقريظة؛

 :  . فما        قالوا منكم فانتقم ًا، ومحمد ُكم ُكو وتر راجعين، بلدهم إلى انشَمُروا

  :        : أشرَت     لقد قالوا ِئن، رها ُيعطوكم حتى معهم ُلوا ِت ُتقا ل قال ؟ ُنعيم يا العمُل

   : لكم،         ّدى ُو تعلمون لهم فقال ُقريش، إلى وجهه على مضى ثم بالرأى،

          :  .  : نقِض   من منهم كان ما على ِدُموا َن قد َد يهو إن قال نعم قالوا لكم، ُنصحى و

َنها           يدفعو ِئَن َرها منكم يأخذون أنهم ُلوه راس قد وإنهم وأصحابه، محمد عهد

إلى            ذهب ثم ُتعطوهم، فل ِئَن، رها سألوكم فإن عليكم، ُئونه ِل ُيما ثَم إليه،

إلى             بعثوا ّوال، ش من السبت ليلُة كان فلما ِلَك، ذ ْثَل ِم لهم فقال َطَفان، َغ

َناِجَز:             ُن حتى بنا فانهُضوا والُخّف، ُع ُكرا ال هلك وقد ُمقام، بأرض لسنا ّنا إ اليهود

         : َمْن    أصاب ما علمتم وقد السبت، يوُم اليوَم إن اليهود إليهم فأرسل ًا، محّمد

فلما               ِئَن، َرها إلينا تبعثوا حتى معكم ِتُل ُنقا ل ّنا فإ هذا ومع فيه، ُثوا أحد قبلنا

 :       : ّنا     إ يهود إلى فبعثوا ُنعيم، ِه والل ُكم َق صد ُقريش قالت بذلك، ُلُهم ُرُس جاءتهم

فقالت           ًا، محمد ُنناِجَز حتى معنا فاخرُجوا ًا، أحد إليكم ُنرِسُل ل ِه والل

المشركين:         على اللُه وأرسَل الفريقاِن، فتخاذَل ُنعيم، والله صدقكم ُقريظة

ًا،              ُنب ُط ول ْتها، َفأ َك إل ًا ِقدر لهم ُع َد َت ول ِخياَمهم، ّوُض ُتق فجعلْت الريح، من ًا ُجند

فى             ُيلقون و يزلزلونهم، الملئكة ِمن ِه الل ُد وجن قرار، لهم ِقّر َي ول ْته، َع َل َق إل

بن            ُحذيفَة وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل وأرسل والخوَف، ْعَب الّر قلوبهم

إلى            فرجع للرحيل، تهيؤوا وقد الحال، هذه على فوجدهم بخبرهم، يأتيه اليمان

الله            رسوُل فأصبح القوم، برحيل فأخبره وسلم، عليه الله صلى الله رسول

الله              ُه وكفا ًا، خير ُلوا ينا لم بغيظه، ُه ّو عد اللُه ّد ر وقد وسلم، عليه الله صلى

فدخل           وحده، الحزاَب وهزم َده، عب ونصر َده، جن وأعّز َده، وع فصدق ِقتالهم،

ُأّم            بيت فى يغتِسُل وهو السلُم، عليه جبريُل فجاءه السلَح، َع ووض المدينَة

           : َلى  إ َهْض ْن ا َها، َت ِلَح َأْس ُد ْع َب ْع َتَض َلْم َكَة ِئ الَمل إّن ؟ الّسلَح ُتُم ْع َوَض َأ فقال سلمة،



: وسلم            عليه الله صلى الله رُسوُل َدى َفنا َظَة، ْي ُقَر بنى ِنى ْع َي ِء، هؤل ِة َو َغْز

فخرج((            ))  ، َظـــة ْي ُقَر بنى فى إل َعْصــَر ال َيّن ّل ُيَصــ َفلَ ًا، ِطيع ُم ًا َع َساِم َكاَن َمن

يوَم            واستشهد ّدمناه، ق ما ُقريظة بنى وأمر أمره من وكان ًا، ِسراع المسلمون

. المسلمين       ِمن ٍة عشر ُو نُح قريظة ويوَم الخندق

فصل            

رافع    أبى قتل فى

صلى                      ِه الل رسول على الحزاَب ّلَب َأ ِمّمْن كان رافع أبا أن ّدمنا ق وقد

أخطب،              بن َيّى ُح ُبه صاح ِتَل ُق كما ُقريظة بنى مع ُيقتْل ولم وسلم، عليه الله

وكان            الشرف، بِن كعِب قتل فى للوس ًة مساوا قتله فى الخزرُج ورغبِت

الله              رسول يدى بيَن يتصاولن ْيِن ّي الح هذين جعل قد وتعالى ُسبحانه اللُه

فانتدب            لهم، ِذَن َأ َف قتله، فى ُنوه فاستأذ الخيراِت، فى وسلم عليه الله صلى

ُد               وعب القوم، أميُر وهو َعتيٍك، بن الله ُد عب وهم سلمة، بنى ِمن ُهم ّل ُك ِرجاٌل له

بن             وُخَزاعّى سنان، بن ومسعود ْبعى، ِر بن الحارث قتادة، وأبو ُأنيس، بُن ِه الل

ُلوه،             فقت ليلً، عليه ُلوا فنز له، دار فى خيبر فى أتوه حتى فساروا أسود،

: فقال            قتله، ّدعى ا ُهُم ّل ُك و وسلم، عليه الله صلى اللِه رسوِل إلى ورجعوا

 )) : َذا((   ))          ه ُأنيس بن ِه الل ِد عب ِلسيِف قال َها، ّيا إ ُه ْو َأَر فلما ، ُكم َف َيا َأْس َأُرونى

َعام      )). ّط ال َثَر أ ِه في أرى َلُه َت َق ِذى ّل ا

فصل 

َيان         ِلْح بنى إلى وسلم عليه الله صلى خروجه فى

َظَة                      ْي ُقَر َد ْع َب َيان ِلْح بنى إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل خرج ثم

مائتى            فى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فخرج ِليغزوهم، ِر أشه بستة

َع             أسر ثم ٍم، مكتو ُأّم ابَن المدينة على واستخلف الشام، ُيريد أنه وأظهر رجل،

أَمج             بين َو ُه و بلدهم، أودية من ٍد وا ُغَراَن، بطن إلى انتهى حتى السير

بنو           َعْت وَسِم لهم، ودعا عليهم فترّحم أصحابه، ُمصاُب كان حيث ُعسفان و

يومين            فأقام أحد، على ِمنهم يقدر فلم الجبال، رؤوِس فى ُبوا فهر َيان، ِلْح

عشرة           فبعث ُعسفان، إلى فسار عليهم، ِدُروا ْق َي فلم السرايا، وبعث بأرضهم،



ُته             غيب وكانت المدينة، إلى رجع ثم ُقريش، به َع ِلتسم َغِميم ال ُكراع إلى فوارس

. ليلة    عشرة َع أرب عنها

فصل 

َنْجد   سـرية فى

ُثَماَمَة                      ب فجاءت نجد، َبَل ِق خيلً وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل بعَث ثم

وسلم             عليه الله صلى اللِه رسوُل فربطه حنيفة، بنى ّيد س الحنيفى ُأثال بِن

 ((     )) : ؟        ُثَماَمُة َيا َدَك ْن ِع َما فقال به، وَمّر المسجد، سوارى من ساريٍة إلى

ْنَت:               ُك وإْن ٍر، ِك َشا َلى َع ِعْم ْن َت ِعْم ْن َت وإن ٍم، َد َذا ُتْل ْق َت ُتْل ْق َت إْن ُد؛ ُمَحّم يا فقال

له               فقال أخرى، مرة به مّر ثم فتركه، شئَت، ما منه ُتعَط َفَسْل المال، ُد ِري ُت

 )) : ُقوا             ِل ْط أ فقال ثالثة، ًة مر مّر ثم أولً، عليه ّد َر كما عليه ّد فر ذلَك، ْثَل ِم

جاءه، ))           ثم فاغتسل، المسجد، من قريٍب نخٍل إلى فذهب ُقوه، فأطل ، ُثَماَمة

            : فقد  وجهك، من إلّى أبغَض وجٌه الرض وجه على كان ما واللِه وقال فأسلم

علّى              َغَض أب ِديٌن الرض وجه على كان ما واللِه إلّى، ُوجوه ال أحّب ُهَك وج أصبَح

ُد             ُأري وأنا أخذتنى، خيلك وإّن إلّى، الدياِن أحّب ُنك دي أصبح فقد دينك، ِمن

قدم             فلما يعتمر، أن وأمره وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل فبّشره ُعمرة، ال

      :      : محمد   مع أسلمُت ولكنى واللِه، ل قال ؟ ُثَمامُة يا ْوَت َب َص قالوا قريٍش، على

َذَن              يأ ّتى َح ٍة َط ِحن ّبُة َح ِة اليَماَم من يأتيكم ل واللِه ول وسلم، عليه الله صلى

فانصرف            مكة، ريَف اليمامُة وكانت وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل فيها

ِه             الل رسوِل إلى فكتبوا قريش، َدْت ِه َج حتى مكة إلى الحمَل ومنع بلده، إلى

إليهم            ّلى ُيخ ُثمامَة إلى ُتب يك أن بأرحامهم ُلونه يسأ وسلم عليه الله صلى

. وسلم         عليه الله صلى الله رسوُل ففعل الطعام، حمَل

فصل 

الغابة   غزوة فى

َقاِح                       ِل على َفاَن َط َغ بن ِه الل عبد بنى فى ِرّى َفَزا ال ِحْصٍن بُن َنُة ْي َي ُع َأغار ثم

من             رجٌل وهو َها َي راِع وقتل فاستاقها، بالغابة، التى وسلم عليه الله صلى النبى

     : وهو        ذر، أبى ابن وهو خلف بن المؤمن ُد عب قال امرأته، واحتملوا ُعسفان،



         : بها،     ُنودى ما أول وكان َكبى، اْر ِه الل ْيَل َخ يا ونودى الصريُخ، فجاء ًا، جد ِريٌب َغ

قدم              َمْن أول فكان الحديد، فى ًا ّنع ُمق وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل ِكَب وَر

عليه              الله صلى الله رسوُل له َد َق َع َف ِر، َف ْغ والِم ّدرع ال فى عمرو بن ُد المقدا إليه

((        )) :     ، ِرَك َث َأ َلى َع ّنا إ الخيوُل، تلحقك ّتى ح اْمِض وقال ُرمحه، فى َء ّلوا ال وسلم

بُن             سلمُة وأدرَك مكتوم، ُأّم ابَن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل واستخلَف

: ُقول         َي و ْبِل ّن بال يرميهم فجعَل ِرجليه، على وهو القوَم، الكوع

الّرّضع                   ْوُم َي ْوَم َي ْل وا َوع ْك َل ا ْبُن ا َنا َوأ َها ْذ ُخ

ُبردة،                       وثلثين َقاح ّل ال َع جمي ِمنهم َذ استنق وقد ٍد َقَر ذى إلى انتهى حتى

 :           : يا  فقلُت ًء، ِعشا والخيُل وسلم عليه الله صلى اللِه َرسوُل َنا َق َلِح َف سلمة قال

فى             ما استنقذُت رجل مائة فى بعثتنى فلو ِعطاش، القوَم إن ِه؛ الل رسوَل

عليه            الله صلى الله رسوُل فقال القوم، َأعناق ب وأخذُت الّسْرح، من أيديهم

.((      )) : َفان: ((    ))    َط َغ فى ْوَن ْقَر ُي َل الَن ُهم ّن إ قاَل ثم َفأْسِجْح ْكَت َل َم وسلم

ولم                      ُد المدا فجاءت عوف، بن َعْمرو بنى إلى بالمدينة الصريُخ وذهب

رسوِل            إلى َهْوا َت ْن ا حتى البل، وعلى أقدامهم على والرجاُل تأتى، الخيُل تزِل

. ٍد        َقَر ِذى ِب وسلم عليه الله صلى اللِه

      : بما                القوُم ِلَت ُأف و ِلقاح، َعْشَر فاستنقذوا خلف بن المؤمن عبد قال

. عشر   وهو بقى،

   :((  ))      : َقاَح            ّل ال استنقذوا أنهم الصحيحين فى والذى ّين، ب غلط وهذا قلت

      )) : ٍء    ((  ))   شى ِمن اللُه خلق ما حتى سلمة عن صحيحه فى مسلم ولفظ ّلها، ُك

واستلبُت             ظهرى، وراء ُته ّلف خ إل وسلم عليه الله صلى اللِه رسوِل ِلقاح ِمن

ًة   )). ُبرد ِثيَن ثل ٍمنهـم

فصل 

(... يتبع(

@

قبلها              كانت إنها قال َمن ووهم الحديبية بعد كانت الغزوة هذه كون فى



المغازى                     أهِل ِمن جماعٌة فيها ِهَم َو وقد الُحديبية، َد بع كانت ُة الغزو وهذه

  : رواه           ما ُقلناه ما ِة ِصح على والدليُل َية، ِب ْي َد الُح ْبَل َق كانت أنها ُكروا فذ ِر، والّسي

 : حدثنا            قال شيبة، أبى بن بكر أبى عن سفيان، بن والحسن أحمد، المام

    :      : سلمة،    بن إياس حدثنى قال عمار، بُن ِعكرمة حدثنا قال القاسم، بُن هاشُم

          : عليه   الله صلى الله َرسوِل َع َم ِة الُحديبي َزَمَن المدينَة ِدْمُت َق قال أبيه، عن

          )) : كان  فلما البل، مع ّديِه َن ُأ لطلحة بفرس َباح وَر أنا َخَرْجُت قال وسلم،

وسلم              عليه الله صلى الله رسوِل إبل على عيينة بُن الرحمن ُد عب أغاَر َلٍس، َغ ِب

. بطولها  ))...      ((  ))  صحيحه فى مسلم رواها القصة، وساَق َها َي َراِع َتَل َق َف

فذكر               ((  ))      ًا، ّين ب ًا وهم ذلك فى سيرته فى َلف َخ بن المؤمن ُد عب ووهم

     : صلى         الله رسوُل َقدَم لما قال ثم أشهر، بستة ُقريظة بعد ِلحيان بنى َغزاة

... ُعيينة               بن الرحمن عبد أغار حتى ليالى إل ُكث يم لم المدينة، وسلم عليه الله

      :      . حذيفة  بن حصن بن ُعيينة ُه أبو وقيل الرحمن، ُد عب أغار والذى القصة وذكر

.      : ؟       الُحديبية زمن المدينة قدمُت سلمة قول ِمن هذا فأين بدر، بن

الُحديبية                      قبل الهجرة من سٍت سنة فى سرايا ِعدة الواقدى ذكر وقد

:              : قال            أو الول ربيع فى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل بعث فقال

أربعين             فى السدى ِمْحصن ْبَن ّكاَشَة ُع المدينة قدومه ِمن ِسّت سنَة الخر

ِذَر             َن و السير، ّد فأَج وهب، بن وِسباع أقرم، ابن ثابت وفيهم َغْمِر، ال إلى رجلً

على            ُهم ّل د َمن ُبوا فأصا َع ِئ الطل وبعث مياههم، على فنزل فهربوا، بهم، َقوُم ال

. المدينة        إلى فساُقوها بعير، مائتى فوجدوا ماشيتهم، بعض

فساروا                               َقّصة، ال ذى إلى الجراح بن ُعبيدة أبى سرية وبعَث

الجبال،           فى ًا هرب فأعجزوهم عليهم، َغاُروا فأ ْبح، الّص مع َها ْو َف ووا ًة، ُمشا َتهم ليل

. فأسلم    ًا رجلًواحد ُبوا وأصا

نفر                                         عشرة فى الوِل ربيع فى مسلمة بَن محمد وبعث

أصحاُب            ِتَل ُق َف بالقوم، إل َعُروا َش فما ناموا، حتى َلُهم ْوُم َق ال َكَمَن َف ّية، َسر

. ًا      جريح محمد وأفلَت مسلمة، بن محمد



ِم،                        بالَجُمو حارثة بن زيد ّيُة سر كانت ست سنُة وهى السنة هذه وفى

       : بنى      محاّل من ّلة مح على فدلتهم حليمة، لها يقال ُمزينة ِمن امرأة فأصاب

َفَل            َق فلما َحليمة، زوُج السرى فى وكان وأسرى، ًء وَشا ًا َعَم َن ُبوا فأصا ُسليم،

للُمزنية             وسلم عليه الله صلى الله رسوُل َهَب و أصاَب، بما حارثة بن زيد

. وزوجها  نفَسها

          : ِرِف                       ّط ال إلى حارثة بن زيد ّيُة سر كانت ست سنة يعنى وفيها

العراُب،            فهربت رجلً، عشر خمسة فى ثعلبة بنى إلى الولى ُجمادى فى

ِمْن             فأصاب إليهم، ساَر وسلم عليه الله صلى اللِه َرسوُل يكوَن أن ُفوا وخا

. ليال      َبع أر وغاب ًا، بعيَر ِعشريَن ِهم َعِم َن

ُجمادى                                         فى العيص إلى حارثة بِن ِد زي ّيُة سر كانت وفيها

           : زينَب  زوِج الربيع بن العاص أبى مع كانت التى المواُل َذِت ُأِخ وفيها الولى،

    : بن         الله ُد عب حدثنى إسحاق بن قال قريش، أمواَل وكانت ِم، الَشا ِمَن َعه َمرِج

          : رجلً    وكان الشام، إلى ًا تاجر الربيع بُن العاص أبو خرج قال حزم، بن محمد

ِه           الل لرسوِل ّيٌة ِر َس ْتُه َي ِق َل ف قافلً فأقبل لقريش، بضائُع معه وكانت ًا، مأمون

صلى            ِه الل َرُسوِل على ِدُموا َق و ِلت، ُأف و ِعيره، ُقوا فاستا وسلم، عليه الله صلى

بينهم،        َقَسمه َف ُبوا، أصا بما وسلم عليه الله

رسوِل                                        بنت زينَب على فدخَل المدينَة، العاص أبو وأتى

ِه              الل رسوِل ِمن له ُلَب تط أن وسألها بها، فاستجار وسلم، عليه الله صلى الله

فدعا              الناس، أموال ِمْن معُه كان وما عليه، ماله ّد ر وسلم عليه الله صلى

      )) : ْد        َق ْيُث َح ّنا ِم الّرُجَل هذا إّن فقال ّية، ِر الّس وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل

ُتْم              ْي َأ َر َفإْن ُكْم، ْي َل َع َء َفا َأ ِذى ّل ا ِه الل ُء َفى َو ُه و ِه، ِر ْي َغ ِل َو َمالً َلُه ُتم ْب َأَص ْد َق َو ُتم، ِلْم َع

    : يا        ))  عليه ّده نر بل ُلوا فقا ، ُكم ّق َوَح ُتْم ْن َأ َف ُتم، ْه ِر َك َوإْن ُلوا، َع ْف َفا ِه، ْي َل َع ّدوا َتُر َأْن

والرجَل            بالّشّن، ليأتى الرجَل إن حتى ُبوا، أصا ما عليه فردوا الله، رسوَل

ثم             عليه، ّدوه ر إل ًا كثير ول أصابوه قليلً تركوا فما بالحبل، والرجَل بالداوة،

  : معشَر            يا قال فرغ، إذا حتى ِئَعهم، بضا الناس إلى ّدى فأ مكة، ِدَم َق حتى خرج

   : الله            فجزاك ل، قالوا ؟ عليه ُه ّد أر لم ماٌل معى منكم ٍد لح بقى هل قريش؛



         : َدَم      ْق َأ أن قبل ِلَم ُأْس أن منعنى ما ِه والل أما فقال ًا، كريم ًا ّي وف وجدناك قد ًا، خير

لَ              أْن ُد أشه فإنى ِلكم، بأموا َلذهَب أسلمُت إنما أنى ّنوا َتظ أن ًا تخوف إل عليكم

. ُله       ورسو ُده عب ًا محمد وأّن اللُه، إل َله إ

أن                                                  على يدل إسحاق وابن الواقدى من القوُل وهذا

رسوِل             سرايا تتعّرْض لم ُهدنة ال َد فبع وإل َديبية، الُح ْبَل َق كانت العاص أبى قصة

        . أبى      قصة أن عقبة، بن موسى زعم ولكن لقريش وسلم عليه الله صلى الله

يكن             ولم ُبه، وأصحا بصير أبو الموال أخذ الذى وأن الُهدنة، بعد كانت العاص

ِبِسيِف            ُمنحازين كانوا لنهم وسلم، عليه الله صلى الله رسول بأمر ذلك

. الزهرى            قوُل هذا أخذوها، إل لقريش ِعيٌر بهم تمّر ل وكانت البحر،

   : أبو                      يزل ولم بصير أبى قصة فى شهاب ابن عن عقبة بن موسى قال

أبو            بهم مّر ّتى ح ُهنالك، إليهما اجتمعوا الذين ُبهما وأصحا َبصير وأبو جندل،

وسلم              عليه الله صلى الله رسول بنُت زينُب َته تح وكانت الربيع، بن العاص

ًا            أحد منهم ُلوا يقت ولم وأسُروهم، معهم، وما فأخذوهم قريش، من نفر فى

يومئذ             العاص وأبو العاص، أبى من وسلم عليه الله صلى اللِه رسوِل ِلصهر

أبى            سبيل ْوا ّل وَخ ُأمها، و لبيها ُخويلد بنِت خديجة أخت ابُن وهو مشرٌك،

الذين            أصحابه فى العاص أبو فكلمها زينب، امرأته على المدينَة ِدَم َق َف العاص،

صلى             الله رسوَل زينُب ّلمت فك لهم، أخذوا وما بصير، وأبو جندل أبو أسرهم

قام،              وسلم عليه الله صلى الله رسول أّن فزعموا ذلك، فى وسلم عليه الله

        )) : ْهُر   الّص ْعَم ِن َف َعاِص، ال أبا َنا َهْر َوَصا ًا، َناس ُأ َنا َهْر َصا ّنا إ فقال الناَس، فخطب

َدٍل             ْن َج ُبو َأ ُهْم َذ َأَخ َف ْيٍش، ُقَر ِمْن َلُه َأْصحاٍب فى ِم الّشا ِمَن َبَل َق َأ ّنُه وإ ُه، ْدنا َوَج

َرُسوِل              ْنَت ِب َنَب ْي َز وإّن ًا، َد َأَح ُهْم ْن ِم ُلوا ُت ْق َي َلْم َو ُهْم، َع َم َكاَن َما ُذوا َأَخ و ٍر، َبِصي ُبو َأ َو

فقال          ))   ؟ َبه َأْصَحا َو َعاِص ال َبا أ ُمِجيُروَن ُتْم ْن َأ َهْل َف ُهم، ِيَر ُأج َأْن ِنى ْت َل َأ َس ِه الل

عليه:             الله صلى ِه الل رسول ْوُل َق َبه وأصحا جندل أبا بلَغ فلما نعم، الناُس

ُكّل             إليهم ّد ر السرى، ِمن عنده كانوا الذين ِبه وأصحا العاص أبى فى وسلم

أبى              إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وكتب العقاَل، حتى منهم، أخذ شئ

أن             المسلمين ِمن معهما َمن ويأُمُر عليه، َدُموا ْق َي أن يأمرهم بصير، وأبى جندل



ِدَم           َق َف وِعيرها، قريش ِمن لحد يتعّرُضوا وأل وأهليهم، بلدهم إلى ُعوا َيْرِج

الموت،             فى وهو بصير، أبى على وسلم عليه الله صلى الله رسول كتاُب

رسول             على جندل أبو وأقبل َنه، مكا جندل أبو ودفنه صدره، على وهو فمات

. الحديث           باقى وذكر قريش ِعيُر َنْت َأِم و وسلم، عليه الله صلى الله

ُهدنة،                      ال زمَن أسلم إنما العاص وأبو أصوب، عقبة بن موسى وقول

للقصة           الزهرى ُق وسيا ُهدنة، ال َزَمَن الشام إلى ِعيُرها انبسطت إنما وُقريش

. ُهدنة       ال زمن فى كانت أنها ظاهر ّيٌن ب

          : وقد            قيصر، عند ِمن َكلبى ال خليفة بن َيُة ِدْح أقبل وفيها الواقدى قال

عليه            ُعوا فقط َذام، ُج ِمن ناٌس لِقيه ِبِحْسمى، كان فلما ُكسوة، و بماٍل أجازه

قبل             وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فجاء ًا، شيئ معه ُكوا يتر فلم َق، الطري

حارثة              بن َد زي وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فبعَث فأخبره، بيته يدُخَل أن

.      : شك ((  )).  بل الُحديبية بعد وهذا قلت ِحْسمى إلى

          : ِمن                      حّى إلى َدك َف إلى رجل مائة فى علّى وخرج الواقدى قال

ًا                جمع بها أن وسلم عليه الله صلى الله رسول َلَغ ب أنه وذلك بكر، بِن سعد بنى

فأصاب            النهاَر، ْكُمُن َي و ّليل، ال يسيُر إليهم، فسار خيبر، َد يهو ّدوا َيُم أن ُيريدون

أن             على ُنصرتهم عليهم فعرُضوا خيبر، إلى ُثوه بع أنهم له فأقّر لهم، ًا عين

. خيبر    ثمَر لهم يجعلوا

         : الجندل                               ُدومة إلى عوف بن الرحمن ِد عب ّيُة سر وفيها قال

   )) : ّوج          فتز أطاعوك، إن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل له فقال شعبان، فى

أم  ))           وهى َبِغ، الْص بنَت ُتماِضَر الرحمن عبد وتزّوج القوُم، فأسلم ملكهم ابنَة

. َكهم      ِل وَم رأَسهم أبوها وكان سلمة، أبى

       : إلى                                         ِرى ْه ِف ال جابر بن ُكرز سّريُة وكانت قال

البَل            ُقوا واستا وسلم، عليه الله صلى الله رسوِل راعَى ُلوا َت َق الذين ّييَن ِن ُعَر ال

. ًا        فارس عشرين ّيُة ِر الّس وكانت ِسّت، سـنَة ّوال ش فى

            : كما            َقعدة ال ذى فى كانت الُحديبية قبَل كانت أنها على ُدّل ي وهذا قلت

من    ((  ))       ًا رهط أن أنس، حديث من الصحيحين فى ّييَن ِن ُعَر ال وقصة سيأتى،



    : ّنا          إ ِه؛ الل َرُسوَل يا ُلوا َقا وسلم، عليه الله صلى اللِه َرُسوَل ْوا َت َأ َنَة ْي ُعَر َو ْكٍل ُع

ِه            الل َرُسوُل لهم َأَمَر َف َنة، ِدي الَم َنا ْوَخْم َت َفاْس ريف، ْهَل َأ ُكْن َن ولم َضْرع، ْهَُل َأ

َها            ِن َبا ْل َأ ِمْن ُبوا َيْشَر َف َها، ِفي َيْخُرُجوا َأْن ُهم َأَمَر و ٍد، ْو َذ ِب وسلم عليه الله صلى

ُقوا            ّتا واْس وسلم، عليه الله صلى اللِه َرُسوِل راِعَى ُلوا َت َق َصّحوا، َلّما َف َها، ِل َوا ْب َأ و

. ِهم    إْسلِم َد ْع َب َفُروا َك و َد، ْو ّذ ال

        : الله              صلى ِه الل َرُسوُل فبعَث الّراعى، ْيَن َع ُلوا َسَم لمسلم لفظ وفى

ِة            َي ناِح فى ُهم َك َتَر َو ُهم، َل َأْرُج َو ُهم َي ِد ْي َأ َع َط َق َف ِهْم، ِب َأَمَر َف ِبهْم، َل َط فى وسلم عليه

. ُتوا   ما ّتى ح ِة الَحّر

      : عليه                 الله صلى الله رسوُل َقال ف جابر عن الّزبير، أبى حديث وفى

((           )) :، َجَمل َمْسِك ِمْن َق َي َأْض ِهْم ْي َل َع َها ْل َع واْج َق، ِري ّط ال ِهم ْي َل َع َعّم ُهّم ّل ال وسلم

.   ... ِقّصة     ال وذكر ُكوا ِر ْد ُأ ف السبيَل، عليهم اللُه فعّمى

ّلحم،                      ال مأكول بول ُة وطهار البل، أبواِل ُشرِب جواُز الفقه من وفيها

ُيفعل             وأنه وقتله، ِه ِل ِرْج و ِه ِد َي ْطع َق بين وقتل المال أخذ إذا للمحارب والجمع

بهذا             ظهر وقد أعينهم، سمَل الراعى، ْيَن َع ُلوا َسَم لما فإنهم فعل، كما بالَجانى

ُد            والحدو ُد، الحدو ِزَل تن أن قبل كانت وإن منسوخة، ليست محكمٌة الِقصة أن

.   .. أعلم    والله بإبطالها ل بتقريرها نزلت

فصل 

الحديبية      صلح قصة فى

           : قوُل           وهو الصحيُح، هو وهذا َقعدة، ال ذى فى ِسّت سنَة كانت نافع قال

. وغيرهم         إسحاق، بن ومحّمد عقبة، بن وموسى َة، وقتاد الزهرى،

       : وسلم                عليه الله صلى الله رسوُل خرَج أبيه عن عروة، بن هشام وقال

ُة            غزا كانت وإنما وهم، وهذا شّوال، فى وكانت رمضان، فى الُحديبيِة إلى

     : َقعدة         ال ذى فى كانت إنها عروة عن السود أبو قال وقد رمضان، فى الفتح

. الصواب  على

اعتمر           ((  ))          وسلم عليه الله صلى النبّى أن أنس، عن الصحيحين وفى

. الحديبية          ُعمرة منها فذكر ِة، َد ْع َق ال ذى فى ُهّن ّل ُك ُعَمر، َع َب أر



وعنه                ((  ))     جابر، عن الصحيحين فى هكذا وخمُسمائة، ألٌف معُه وكان

  )) :       : ًا: ((    ))   ْلف َأ ّنا ُك أوفى أبى بن الله عبد عن وفيهما وأربعمائة َا ألف كانوا فيهما

     :     : بيعَة ))   ُدوا ِه َش الذيَن كان كم ّيب المس بن ِلسعيد قلُت قتادة قال ، َثلثمائة و

:       :  :  .    : قال   الله عبد بَن جابَر فإن قلُت قال مائة َة عشر خمَس قال ؟ الّرضوان

        : خمَس     كانوا أنهم ّدثنى ح هو َهَم، ْو أ الله يرحُمه قال مائة، َة عشر َع أرب ُنوا كا

          :  . عام  نحُروا ُهم ّن أ عنه وصح القولِن، جابر عن صح وقد قلت مائة عشرة

 :     : ًا        ألف قال ؟ ُتم كن كم له فقيل سبعٍة، عن البدنُة َدنًة، َب سبعيَن الُحديبية

وهو           أميل، هذا إلى والقلُب وراجلهم، ِرَسهم َفا يعنى وَرِجلنا، بخيلنا وأربعمائة

أصّح            فى الكوِع ابِن وسلمة يسار، بِن ِقِل ْع وَم عازب، بن البراء قوُل

     : بن       سعيد عن قتادة، عن شعبُة قال َحْزن، بن ّيب المس وقوُل الروايتين،

          : ِة   الشجر تحَت وسلم عليه الله صلى اللِه رسوِل َع م ّنا ك أبيه عن ّيب، المس

. َبعمائة  وأر ًا ألف

      : يومئذ                نحُروا أنهم ْذُره ُع و سبعمائة، كانوا قال َمن ًا ّين ب ًا غلط وغلط

على              ُدّل ي ل وهذا عشرة، وعن سبعة عن إجزاؤها جاء قد والبدنُة َنًة، َد َب سبعيَن

سبعة،               عن ُعْمرة ال هذه فى كانت َنة البد بأن صّرح قد فإنه القائل، هذا قاله ما

فى            قال وقد رجلً، وتسعين أربعمائة ُنوا لكا جميعهم، عن السبعون كانت فلو

.     : وأربعمائة   ًا ألف ُنوا كا ّنهم إ بعينه الحديث تمام

فصل 

الُحليفة          بذى ْدى َه ال وسلم عليه الله صلى تقليده فى

َى                     ْد َه ال وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ّلد ق الُحليفة، بذى كانوا فلما

عن            ِبُره ُيخ َعَة ُخَزا ِمن له ًا ْين َع يديه بيَن وبعث ُعمرة، بال وأحرَم َعَره، وأش

    : بَن          كعَب تركُت إنى فقال ُنه، ْي َع أتاه ُعسفان، من ًا قريب كان إذا حتى قريش،

عن            ّدوك وصا ِتلوك مقا وهم ًا، جموع لك وجمعوا ِبيَش، الَحا لك جمعوا قد ُلؤى

: وقال          َبه، أصحا وسلم عليه الله صلى النبّى واستشار ومانعوك، البيت

ُدوا،((            قع فإن َبهم، ُنِصي َف ُنوهم أعا الذين هؤلء َذرارى إلى نِميَل أن أترون



ُؤّم             َن أن ترون أم اللُه، قطعها ًا ُعنق ُكْن َت يجيؤوا وإن محروبين، ُتورين مو ُدوا قع

؟     ))   قاتلناه عنه ّدنا ص فمن البيت،

         : ِلقتال             نجئ ولم ِرين، معتم ِجئنا إنما أعلم، ُله ورسو اللُه بكر أبو فقاَل

عليه             الله صلى النبى فقال قاتلناه، البيت، وبيَن بيننا حال َمن ولكن أحد،

صلى: ((   ))          النبّى قال الطريق، ِببعِض كانوا إذا حتى فراحوا ، ًا إذ َفُروُحوا وسلم

           )) : ُذوا   َفُخ َعًة، ِلي َط ْيش ُقَر ِل ْيٍل َخ فى ِم َغِمي بال ِد َولي ال ْبَن َد ِل َخا إّن وسلم عليه الله

فانطلق  ))            الجيش، َتَرِة َق ِب ُهْم إذا حتى خالد بهم شعر ما فواللِه ، َيِميِن ال َذاَت

ِة             ّي ِن ّث بال كان إذا حتى وسلم عليه الله صلى النبّى وسار لقريش، ًا نذير ُكض ير

   : فألّحْت،          َحْل، َحْل الناُس فقال ُته، َراِحل ِه ب َكْت بر َها ْن ِم عليهم َبُط ْه ُي التى

: وسلم:           عليه الله صلى النبّى فقال ُء، َقْصوا ال َخلِت َواء، َقْص ال َخلِت ُلوا فقا

: قال((            ))   ثم ، الِفيل َحابُس َها َبَس َح ِكْن َول ُلٍق، ِبُخ َها َل َذاَك وَما َواء، َقْص ال َلِت َخ ما

إلّ((            الله، ُحُرماِت فيها ّظُموَن َع ُي ّطًة ُخ ُلونى َأ َيْس ل ِه، ِد َي ِب ْفِسى َن ِذى ّل وا

على  ))           َديبية الُح بأقصى نزل حتى َدَل َع َف به، َبْت َث فو زجرها، ثم ، ّياها إ ُتهم أعطي

ْوا             َك َفَش َنزُحوه، أن ّناُس ال ْثُه ِب ْل ُي فلم ًا، َتبّرض ّناُس ال يتبّرُضُه إنما الماء، قليل ٍد َثَم

ثّم             ِه، ِت َن َنا ِك ِمْن ًا سهم فانتزع َطَش، َع ال وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى

        : صدُروا     حتى ّى، بالّر لهم َيِجيُش زاَل ما ِه فوالل قال فيه، ُلوه َيْجع أن أمرهم

عنه.

وسلم                     عليه الله صلى اللِه رسوُل فأحّب عليهم، لنزوله قريٌش َعْت ِز َف و

 : يا             فقال إليهم، ِليبعثه ّطاب الخ بَن عمر فدعا أصحابه، من رجلً إليهم َعَث يب أن

َأْرِسْل              َف أوذيُت، إن لى يغَضُب كعب بنى من ٌد أح بمكة لى ليس اللِه؛ رسوَل

صلى              ِه الل رسوُل فدعا أردَت، ما ٌغ ّل مب وإنه بها، َته عشيَر فإن عفان، بن ْثَماَن ُع

   )) : لم          ّنا أ أخبرهم وقال قريش، إلى فأرسله عفان، بَن عثماَن وسلم عليه الله

رجالً        ))     يأتَى أن وأمره ، السلم إلى ُعُهم واد ًا، ُعّمار جئنا وإنما لقتال، نأِت

أن          ِبَرهم ويخ بالفتح، ويبّشَرهم عليهم، فيدُخَل مؤمناٍت، ًء ونسا مؤمنين، بمكة

فانطلق            باليمان، فيها َتْخفى ُيْس ل حتى بمكة، َنه دي ِهٌر مظ وجّل عّز الله

   :     : الله      رسوُل بعثنى فقال ؟ تريد أين فقالوا ببلدح، قريش على فمّر عثمان،



نأِت             لم ّنا أ ُكم ِبر ُأخ و السلم، وإلى الله إلى ُكم أدعو وسلم عليه الله صلى

        : إليه     وقام ِلحاجتك، ْذ ُف فان ُقوُل، ت ما سمعنا قد فقالوا ًا، ُعّمار جئنا وإنما ِلقتال،

على            ُعثماَن فحمل فرَسه، وأسرج به، فرّحب العاص، بن سعيد بُن أباُن

َع            َيْرِج أن قبل المسلمون وقال مكة، جاء حتى أباُن َفه وأرد وأجاره، الفرس،

الله:             صلى الله رسوُل فقال به، وطاَف البيت إلى قبلنا عثمان َلص َخ عثماُن

   :  ((       )) : يا  ُعه يمن وما ُلوا فقا ، َمْحُصوُروَن َنحُن و ْيِت َب بال َطاَف ّنه َأظ َما وسلم عليه

        )) : ُطوَف      َن ّتى َح ِة َب ْع َك ْل ِبا ُطوَف َي ألّ به، ّنى َظ َذاَك قال ؟ َلَص َخ وقد ِه الل رسول

َعُه)) َم

من                             رجٌل فرمى الصلح، أمر فى بالمشركين المسلمون واختلط

والِحجارة،           ّنبِل بال ْوا وتراَم معركة، وكانت الخر، الفريق ِمن رجلً الفريقين أحد

رُسوَل            وبلغ فيهم، بمن الفريقين ِمن ٍد واح ُكّل وارتهن كلهما، الفريقاِن وصاح

فثار             ْيعة، َب ال إلى فدعا ِتَل، ُق قد عثماَن أن وسلم عليه الله صلى اللِه

ُعوه            فباي الشجرة، تحَت وهو وسلم عليه الله صلى اللِه رسول إلى المسلمون

: وقال             نفسه، بيد وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فأخذ ِفّروا، َي ألّ على

ْثَمان((     )). ُع َعْن ِه ِذ ه

: المسلمون                                      له فقال ُعثمان، رجع البيعة، َتّمِت ولما

     : والذى         بى، ُتم ظنن ما بئس فقال بالبيت، الطواف ِمن الله عبد أبا يا اشتفيَت

مقيٌم             وسلم عليه الله صلى الله ورسوُل سنًة، بها مكثت لو بيده، نفسى

وسلم،             عليه الله صلى اللِه َرُسوُل بها ُطوَف َي حتى ِبها ْفُت ُط ما ِة، َي ِب ْي َد بالُح

  : ِه         الل رسوُل المسلمون فقال فأبيُت، بالبيت، الطواِف إلى قريٌش دعتنى ولقد

ِد             ِبي ًا آِخذ عمر وكان َظنا، وأحسننا ِه، بالل َنا أعلم كان وسلم عليه الله صلى

المسلمون           فبايعه الشجرة، تحَت ِة ْيع َب ِلل وسلم عليه الله صلى الله رسول

. ْيٍس     َق ْبَن ّد الج إل ُهم ّل ُك

الله                       صلى الله رسول عن َفعُه ير ِبغصنها ًا آخذ يسار بُن ِقُل ْع َم وكاَن

. ِدى         الَس ِسنان أبو بايعه من ّوَل أ وكان وسلم، عليه



ِطهم،                    وأوس الناس، أول فى مرات، ثلَث الكوع بُن سلمُة وبايعه

ِرهم. وآِخ

ُخزاعة،                       ِمن ٍر َنف فى الُخزاعى َء ورقا بُن ْيُل َد ُب جاء إذ كذلك، هم فبينما

 : إنى             فقال ِتهاَمة، أهل ِمن وسلم عليه الله صلى الله رسول ُنْصِح َبَة ْي َع ُنوا وكا

ُذ             ُعو ال معهم ْيبية َد الُح ِمياه َد َدا أع نزلوا لؤى بن وعامر َؤى، ُل بَن كعَب تركُت

الله           صلى الله رسول قال البيت، عن ّدوك وصا ُلوَك، ِت مقا وهم ِفيُل، َطا الَم

           )) : ْد  َق ًا ْيَش ُقَر وإّن ِريَن، َتِم ْع ُم َتنا ْئ ِج ِكْن َل و ٍد، أَح َتاِل ِق ِل ِنِجْئ َلْم ّنا إ وسلم عليه

َّناِس،           ال ْيَن َب و ْينى ب ّلوا ُيَخ و ُهم، ُت ْد َد َما ُؤوا َشا َفإْن ِهْم، ِب َأَضّرْت و الَحْرُب، ُهُم ْت َك َه َن

ْوا               َب َأ ُهم وإْن َجّموا، ْد َق َف وإلّ ُلوا َع َف الناس، ِه في دخل ِفيَما ُلوا ْدُخ َي َأْن َشاؤوا َوإْن

ِتى،            َف ِل َسا َد َفر ْن َت ّتى َح َذا ه ِرى َأْم َلى َع ُهم ّن َل ِت َقا ُل ِه، ِد َي ِب ْفِسى َن ِذى ّل َوا َف َتاَل، ِق ال إلّ

ُه    )). َأْمَر اللُه َذّن ِف ْن ُي َل ْو أ

  :         : قد           إنى فقال ًا، ُقريش أتى حتى فانطلق تقول، ما سأبلغهم ُبديل قال

. عليكم             ُته عرض شئتم فإن قولً، يقول ُته سمع وقد الرجل، هذا عند ِمن ُتكم جئ

 :     .        : هاِت  منهم الرأى ذوو وقال بشىء عنه ّدثنا ُتح أن لنا حاجَة ل سفهاؤهم فقال

       .     : عليه   الله صلى النبّى قال بما ّدثهم فح وكذا كذا يقول ُته سمع قال سمعته، ما

وسلم. 

       : ُرشد،              ّطَة ُخ عليكم َعَرَض قد َذا ه إن ّثقفى ال مسعود بُن ُة ُعرو فقال

        : صلى    النبى له فقال ُيكلمه، فجعل فأتاه، ائته، فقالوا ِته، آ ودعونى فاقبلوها،

  : محمد؛             أى ذلك عند ُة عرو له فقال ُبديل، ِل قوله من ًا نحو وسلم عليه الله

؟             قبلك أهله اجتاح العرب ِمن ٍد بأح سمعَت هل قوَمك استأصلَت لو أرأيَت

أن             ًا خليق الناس من ًا أوَشاب وأرى ًا، وجوه لرى إنى فواللِه الخرى، تكن وإن

.        : وندعه      عنه ِفّر َن أنحُن اللِّت، ْظَر َب اْمُصْص بكر أبو له فقال ويدعوك، ِفّروا َي

        :  .   : لَك:     كانت ٌد َي لول بيده، نفسى والذى أما قال بكر أبو ُلوا قا ؟ ذا َمن قال

وكلما             وسلم، عليه الله صلى النبّى ّلم ُيك وجعل ُتك، لجب بها، ِزَك َأْج لم عندى

وسلم،             عليه الله صلى النبّى رأِس ِعند ُشعبة بُن ُة والمغير بلحيته، َذ أخ ّلمه ك

الله            صلى النبّى لحية إلى ُة ُعرو أهوى فكلما الِمغفُر، وعليه السيُف، ومعه



      : ِه       الل رسول ِلحية َعْن َدَك َي أّخْر وقال السيِف، ْعِل َن ِب َيده ضرب وسلم، عليه

  :     : بُن        ُة المغير قالوا ؟ ذا َمن وقال رأسه عروة فرفع وسلم، عليه الله صلى

            : ًا.  قوم صحب ُة المغير وكان ؟ َغدرتك فى أسعى لسُت َو أ َدُر، ُغ ْى َأ فقال شعبة

    . الله        صلى النبّى فقال فأسلم جاء ثم أموالهم، وأخذ فقتلهم الجاهلية، فى

.((          )) : َشىء  فى ْنُه ِم َلْسُت َف الَماُل َأّما و َبُل، ْق فأ الْسلُم أّما وسلم عليه

وسلم                     عليه الله صلى اللِه رسول أصحاَب َيْرُمق جعَل عروة إن ثم

كّف              فى وقعت إل ُنخامة وسلم عليه الله صلى النبّى َنّخَم َت َما ِه فوالل بعينيه،

توضأ،            وإذا أمَره، ابتدروا أمرهم، وإذا ووجَهه، َده ِجل بها َلَك َد َف منهم، َرُجٍل

إليه            ّدون ُيِح وما عنده، أصواتهم خفضوا ّلم تك وإذا وضوئه، على ُلون ِت يقت ُدوا كا

     : وفدُت        لقد ِه والل قوم؛ ْى أ فقال أصحابه، إلى ُة عرو فرجع له، ًا تعظيم النظَر

         : ُيعظمه  ًا ملك رأيُت ما ِه والل والنجاشّى، وقيصَر، كسرى، على الملوِك على

فى             َقعْت َو إل ُنخامة تنّخم إن ِه والل ًا، محمد محمد أصحاُب ّظُم ُيع ما ُبه أصحا

توضأ،             وإذا أمره، ابتدروا أمرهم وإذا وجلده، وجهه بها فدلك منهم، رجل كّف

إليه            ّدون ُيِح وما عنده، أصواتهم خفُضوا ّلم، تك وإذا وضوئه، على ُلون ِت يقت ُدوا كا

بنى             من رجل فقال ُلوها، فاقب ُرشد، ّطَة ُخ عليكم عرض وقد له، ًا تعظيم النظَر

         : وسلم:    عليه الله صلى النبّى على أشرَف فلما ِه، ِت ْئ ا فقالوا ِتِه، آ دعونى ِكنانة

   ((   )) : قوم.        من وهو ، ُفلٌن هذا وسلم عليه الله صلى الله رسوُل قال وأصحابه

رأى           فلما ّبون، َل ُي القوُم واستقبله له، فبعثوها له، ُثوها فابع ْدَن، ُب ال ّظمون ُيع

  ((          )) : إلى  فرجع ، َبيِت ال َعِن ّدوا ُيَص أن ُؤلَء َه ِل َبغى ْن َي َما ِه، الل ْبَحاَن ُس قال ذلك

      .      : البيت  عن ّدوا ُيَص أن أرى وما ِعَرْت ُأْش و َدْت ّل ُق قد ُبدن ال رأيُت فقال أصحابه،

   .  :  .   : عليهم،      أشرف فلما ائتِه فقالوا آته دعونى فقال َحفص، بُن ْكَرُز ِم فقام

((        )) :      ، فاجر رجل وهو ْفٍص، َح بن ْكَرُز ِم هذا وسلم عليه الله صلى النبّى قال

ُسهيُل              جاء إذ يكلمه، ُهَو فبينا وسلم، عليه الله صلى الله رسول ّلم َك ُي فجعل

((      )) :        ، ُكم أْمر من ُكْم َل ّهَل ُس ْد َق وسلم عليه الله صلى النبى فقال عمرو، بُن

   )) : ِه:         الل ِم بس ُتب اك فقال الكاتب، فدعا ًا، ِكتاب وبينكم بيننا ُتب اك هاِت، فقال

        : ولكن  )).   ُهو، ما ندرى ما ِه فوالل الرحمُن، أما سهيل فقال ِم الّرحي الّرْحمِن



     : ِم:        بس إل ُتبها نك ل ِه والل المسلمون فقال تكتُب، كنَت كما ُهّم ّل ال باسِمَك اكتب

   )) : ُهّم         ّل ال باْسِمَك ُتْب ْك ا وسلم عليه الله صلى النبّى فقال الرحيم، الّرحمن ِه الل

:   ((        :  )) : ُسهيل))   فقال ، ِه الل رُسوُل ٌد ُمَحّم ِه ْي َل َع قاضى ما هذا ُتْب ْك ا قال ثم ،

ولكن              قاتلناك، ول البيت، عن صددناَك ما اللِه، رسوُل أنك نعلُم ّنا ك لو ِه فوالل

  )) : َرُسوُل:            ّنى إ وسلم عليه الله صلى النبى فقال الله، عبد بن محمد اكتب

     ((     : عليه    الله صلى النبّى َقال َف الله ِد ْب َع ْبُن ُد ُمَحّم ُتْب ْك ا ُتُمونى، ْب ّذ َك وإْن ِه الل

  : ل: ((         ))   ِه والل سهيل فقال ، ِبِه ُطوَف َن َف ْيِت، َب ال ْين َب و َنا َن ْي َب ّلوا تَخ َأْن على وسلم

فقال            فكتب، المقبل، العام ِمن ذلك ولكن َطًة، ْغ َض َنا ْذ ُأِخ ّنا أ العرُب ّدُث تتح

فقال:               إلينا، َته ردد إل ِدينك على كان وإن رجل ّنا ِم ِتيك يأ ل أن على سهيل

ًا:          . مسلم جاء وقد المشركين، إلى ّد ُير كيف ِه، الل ْبَحاَن ُس المسلمون

ْد                 َق قيوده فى يرُسُف عمرو بن سهيل بن جندل أبو جاء إذ كذلك، ُهم فبينا

: سهيل            فقال الُمسلمين، ِر ُظهو بين بنفسه َرَمى حتى مكة أسفل من َخَرج

عليه               الله صلى النبى فقال إلّى، ُه ّد َتُر أن عليه أقاضيَك ما أول ُد محم يا هذا

      : شىء: ((      ))  على ُأَصالحك ل ًا إذ ِه فوالل فقال ، بعد الكتاَب نقِض لم ّنا إ وسلم

   :  ((   )) : بمجيزه       أنا ما قال ، لى ُه َأِجْز َف وسلم عليه الله صلى النبى فقال ًا، أبد

 .    :   .    :  ((   )) : فقال.  أجزناه قد بلى ِمكرز قال بفاعل أنا ما قال ، فافعل بلى قال لك

          : أل  ًا، مسلم ِجئُت وقد المشركين، إلى ّد ُأَر المسلمين؛ معشَر يا جندل أبو

: الخطاب               بُن ُعَمُر قال ًا، شديد ًا عذاب ِه الل فى ّذَب ُع قد وكان ؟ لقيُت ما ترون

      . وسلم،       عليه الله صلى النبى فأتيُت يومئذ إل أسلمُت منذ شككُت ما ِه والل

  :  ((  )) : على:           ألسنا قلُت ، بلى قال ؟ ًا حق الله نبى ألسَت الله؛ رسوَل يا فقلت

     :  ((  )) : ديننا      فى ّيَة ّدن ال ُنعطى علَم فقلُت ، بلى قال ؟ الباطل على وعدّونا الحق

    )) : َو          ُه َو ِه، الل َرُسوُل ّنى إ فقال ؟ أعدائنا وبيَن بيننا اللُه ُكم َيْح ولما َع َنْرِج و ًا، إذ

       : البيَت   ))  سنأتى ّنا أ ُتحدثنا كنَت لسَت َو أ قلُت ، ِه ْعِصي أ َلْسُت َو ِرى، َناِص

:  . :   ((      )) : قاَل    ل قلُت ؟، َعام ال ِه ِتي ْأ َت ّنَك َأ ُتَك َبْر َأْخ َف َأ َلى، َب قال ؟ به ونطوُف

        : ِلرسول((     )).  قلُت كما له فقلُت بكر، أبا فأتيُت قال به ّوٌف ّط وُم ِه آتي ّنَك فإ

صلى               الله رسول علّى ّد ر كما بكر أبو علّى ّد ور وسلم، عليه الله صلى اللِه



       : َعلى     َل ّنه إ ِه فوالل َتُموَت، ّتى َح ِه ِز َغْر ِب َتْمِسك فاس وزاد سواء، وسلم عليه الله

.    : أعماًل.   لذلك فعملت ُعمر قال ّق الَح

: وسلم                        عليه الله صلى الله رسوُل قال الكتاب، قضية ِمن فرغ فلّما

ذلك((     ))          قال حتى واحد رجٌل ُهْم ْن ِم َقاَم َما ِه َوالل َف ُقوا ِل اْح ثم ْنَحُروا، َفا ُقوُموا

َما               لها فذكر سلمة، ُأّم على فدخل قام أحد، ْنهم ِم ُقْم َي لم فلما مرات، ثلَث

          : ّلم      تك ل ثم اخُرْج ؟ ذلك ُتِحّب َأ الله؛ رُسول يا سلمة ُأّم فقالت الناس، ِمَن ِقَى َل

فلم            فخرج، فقام، َقَك، فيحل َقَك ِل َحا وتدعو َنك، ْد ُب ْنَحَر َت حتى كلمة منهم ًا أحد

        : الناُس      رأى فلما فحلقه، ِلقه َحا ودعا ُبدنة، نحر ذلك فعل حتى منهم ًا أحد ّلْم َك ُي

ًا            بعض ُتُل يق بعُضهم َد كا حتى ًا، بعض ُق ِل َيْح بعُضهم وجعل فنحروا، قاُموا ذلك،

     } : َذا         إ ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي َأ َيا وَجّل َعّز الله فأنزل مؤمناٌت، ٌة نسو جاءه ثم ًا، غم

{    } : ِر    }   ِف َوا َك ال ِم ِعَص ِب بلغ حتى ُهّن ُنو َتِح َفاْم َهاِجَراٍت ُم َناُت ْؤِم الُم ُكُم َء َجا

ُهَما]         10الممتحنة[ : إحدا ّوج فتز الِشْرك، فى له كانتا امرأتين ٍذ يومئ ُعَمُر ّلق فط

الله             أنزل مرجعه وفى المدينة، إلى رجع ثم ُأمية، بن صفوان ُلخرى وا معاوية،

َأّخَر: {      *          َت وَما ِبَك ْن َذ ِمن ّدَم َق َت َما اللُه َلَك ِفَر ْغ َي ِل ًا ِبين ّم ًا ْتح َف َلَك َنا َتْح َف ّنا إ عليه

{ ًا      *     ِزيز َع ًا َنْصر اللُه ْنُصَرَك َي َو ًا ِقيَم َت ّمْس ًا ِصَراط َيَك ِد ْه َي َو ْيَك َل َع َتُه ْعَم ِن ِتّم ُي َو

 : : ((  )) 2-1الفتح[         : فقال]   ، نعم قال ؟ الله رسول يا ُهَو فتٌح َو أ عمر فقال ،

  } : ِذى:             ّل ا َو ُه َوَجّل َعّز الله فأنزل ؟ َنا َل فما ِه، الل َرُسوَل يا لَك ًا هنيئ الصحابُة

 : الفتح     ... }[ ِنيَن ْؤِم ْلُم ا ُلوِب ُق ِفى َنَة ِكي الّس ْنَزَل .4َأ الية]

ًا،                                   مسلم قريش من رجل بصير أبو جاءه ِدينة، الَم إلى رجع ولما

       : الّرجلين،      إلى فدفعه لنا، جعلَت الذى َد العه وقالوا رجلين، طلبه فى فأرسلوا

بصير              أبو فقال لهم، تمر ِمن ُكلون يأ فنزلوا َفِة، ْي َل الُح ذا بلغا حتى به فخرجا

 :          : َأَجْل  فقال الخُر، ّله فاست ًا، جيد هذا َفَك سي لرى ّنى إ ِه والل الرجلين لحد

   : إليه،           أنظر أرنى بصير أبو فقال جربت، ثم به جربُت لقد لجيد، إنه واللِه

فدخل             المدينة، بلغ حتى بعدو الخُر وفّر برد، حتى به فضربه منه، فأمكنه

   )) : َذا          ه َرأى ْد َق َل ُه رآ حين وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال َد، المسج

   : صاحبى، ))          ِه والل ِتَل ُق قال وسلم، عليه الله صلى النبى إلى انتهى فلما ، ًا ْعَر ُذ



         : قد      ِذّمتك، الله أوفى ِه والل قد ِه؛ الل نبّى يا فقال بصير، أبو فجاء لمقتول، وإنى

 )) : ْيُل           َو وسلم عليه الله صلى النبّى فقال منهم، الله فأنجانى إليهم، رددتنى

إليهم،       ))        سيرده أنه عرف ذلك، سِمَع فلما ، ٌد َأَح َلُه َكاَن ْو َل َحْرٍب، َعر ِمْس ِه ُأّم

بأبى             فلحق سهيل، بُن جندل أبو منهم وينفلُت ِر، َبح ال ِسيَف أتى حتى فخرج

اجتمعت              حتى بصير، بأبى لحق إل أسلم قد رجل قريش ِمن يخُرُج فل بصير،

اعترُضوا            إل الشام إلى خرجت ُقريش ل بعيٍر ُعوَن يسم ل ِه فوالل ِعصابة، منهم

عليه           الله صلى النبّى إلى قريٌش فأرسلت أموالهم، وأخذوا فقتلوهم، لها،

فأنزل             آمن، فهو منهم، أتاه فَمن إليهم، أرسل لـَما والرحم الله ُه ُد َناِش ُت وسلم

           } : ِد   ْع َب ِمن ّكَة َم ْطِن َب ِب ُهم ْن َع ُكْم َي ِد ْي َأ َو ُكْم ْن َع ُهْم َي ِد ْي َأ َكّف ِذى ّل ا َو ُه َو وَجّل َعّز الله

 : ]{   } : الفتح   ....}   ِة ّي ِهل الَجا ّيَة َحِم بلغ حتى ِهْم ْي َل َع ُكْم َفَر ْظ َأ وكانت]  26-24َأْن ،

الرحيم،             الرحمن اللِه ِم ِبْس ِب ُيقروا ولم الله، نبى أنه ِقّروا ُي لم أنهم ُتهم حمي

. البيت    وبين بينهم ُلوا وحا

      :((  ))  : وسلم                                  عليه الله صلى النبى أن الصحيح فى قلُت

بُن((          ))     البراء قال كذلك ِء بالما فجاشْت فمه، من الحديبية بئر فى ومّج توضأ،

الصحيحين     ((  )). فى الكوع بُن وسلمُة عازب،

          : فيها           غرز أنه َمْخَرَمة، بن والِمسور الحكم، بن مروان عن عروة وقال

. ًا     ((  ))  أيض الصحيحين فى وهو كنانته، ِمن ًا سهم

      : ثم               فاه، ومضمض ْلِو، ّد ال فى توضأ عروة عن السود أبى مغازى وفى

البئر،              فى وألقاه ِكنانته، من ًا سهم ونزع البئر، فى ُيَصّب أن وأمر فيه، َمّج

جلوس            وهم منها، بأيديهم ُفوَن ِر يغت ُلوا جع حتى بالماء َغاَرْت َف تعالى، الله ودعا

. أعلم         والله أشبه وهذا المرين، بين فجمع ّقها، ش على

    : الُحديبية،            ((   )):    يوَم الناُس ِطَش َع قال جابر، عن البخارى صحيح وفى

الناُس              َهَش َج إذ منها، يتوضأ ْكَوة َر يديه بين وسلم عليه الله صلى اللِه ورسوُل

         :   ((   )) : ما  ول نشرب، ماء عندنا ما اللِه؛ رُسوَل يا قالوا ؟ لكم ما فقال نحوه،

بين     ((         من يفوُر ُء الما فجعل الّركوة، فى يده فوضع يديَك، بيَن ما إل نتوضأ



ِه          ِذ وه مائة، عشرة خمَس وكانوا وتوضؤوا، فشربوا، العيون، أمثال أصابعه

.(( البئر   قصة غيُر

عليه                     الله صلى النبى ّلى ص فلما مطر، ليلة أصابهم الغزوة هذه وفى

  :   ((      )) : ورُسوله   اللُه قالوا ؟ َلَة ْي ّل ال ُكم ّب َر قاَل َماذا ْدُروَن َت َأ قال الّصبَح، وسلم

  :          )) : َفْضِل.  ِب َنا ِطْر ُم َقاَل َمْن َأّما َف ِفٌر، َكا َو بى ْؤِمٌن ُم ِدى َبا ِع ِمْن َبَح َأْص قال أعلم

   : َذا          ك ِء ْو َن ِب َنا ِطْر ُم َقاَل َمْن وأّما َكِب، ْو َك بال َكافٌر بى، ْؤمٌن ُم ِلَك َفذ ِه، وَرْحَمت ِه الل

بالكوكب      )). ْؤمٌن ُم بى َكافٌر ِلَك َفذ َذا، َك و

فصل 

سنين،                    عشَر الحرِب وضِع على مكة وأهِل المسلمين بين الصلُح وجرى

كان              إذا حتى ذلك، عاَمُه عنهم َع َيرج وأن بعض، من بعضهم الناُس يأمَن وأن

إل              َها َل يدُخ ل وأن ًا، ثلث بها فأقام ّكة، م وبين َنه بي ْوا ّل وَخ َها، ِدم َق المقبل، العاُم

نرده            لم أصحابَك ِمن أتانا َمن وأّن ِقَرب، ال فى والسيوف الراكب، بسلح

وأنه             مكفوفًة، َبًة ْي َع َنك وبي بيننا وأّن علينا، َته ردد أصحابنا من أتاَك وَمن عليك،

  )) :        : أتاهم     َمْن فقال ؟ هذا ُنعطيهم الله؛ رسوَل يا فقالوا ْغلَل، إ ول إْسلَل ل

ًا             )). ومخرج ًا َفَرج له اللُه َعَل َج إليهم، فرددناه ِمنهم أتانا وَمن اللُه، ُه َد َع فأب منا

رأَسه                         حلق لمن الذى ِفديَة وجّل عّز اللُه أنزل الُحديبية، ِقصة وفى

. ُعجرة          بن كعب شأن فى ّنسك ال أو الّصدقة، أو بالصيام،

ًا،                    ثلث ِفَرة ْغ بالَم ّلِقيَن للُمَح وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل دعا وفيها

. ًة  َمّر ِريَن َقّص ِللُم و

. ٍة                 َع ْب َس َعْن َة َقَر َب وال ٍة، َع ْب َس عن َنَة َد َب ال نحُروا وفيها

جملًكان                      ِه ْدي َه جملة فى وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل أهدى وفيها

. المشركين           ِه ب ِليغيَظ ٍة ِفّض ِمْن ٌة ُبَر أنفه فى كان جهٍل لبى

الله                     صلى ِه الل رسوِل ِد ْق َع فى ُخزاعة ودخلت الفتح، ُة سور َلْت ِز ُأن وفيها

فى            وكان وعهدهم، قريش عقد فى بكر بنو َلْت ودخ وعهده، وسلم عليه

وَمن                دخل، وسلم عليه الله صلى عقده فى يدخل أن شاء َمن أن الشرط

. دخل       قريش عقد فى يدخل أن شاء



عقبة                      بنُت ُثوم ُكل ُأّم ِمنهن مؤمناٌت، نساء جاءه المدينة إلى رجع ولما

وسلم            عليه الله صلى اللِه رسوَل يسألونها ُلَها أه فجاء معيط، أبى ابن

ذلك،             عن وجّل عّز اللُه ُه ونها إليهم، ْعها َيْرِج فلم بينهم، كاَن الذى بالشرِط

      . وهو :      بالقرآن، ّنة للّسـ تخصيص وقيل النساء فى للشرط نسخ هذا فقيل

          :  . أن  المشركون وأراد خاصة، الرجال على إل الشرُط يقع لم وقيل ًا جد عزيٌز

. ذلك      الله فأبى الصنفين، فى ُه َعّمُمو ُي

فصل           

الِفقهية         ِد ِئ الفوا ِمن الُحديبية قصة فى ما بعض فى

           : خرج          فإنه الحّج، أشهر فى وسلم عليه الله صلى النبى اعتماُر فمنها

. القعدة    ذى فى إليها

          : بالحّج           الحراَم أن كما أفضُل، الميقات من ُعمرة بال الحراَم أن ومنها

كذلك،

وأما              ُوه، نح أو ميٌل المدينة وبيَن وبينها الُحليفة، ذى ِمن بهما أحرم فإنه

وَما: ((              ِه ِب ْن َذ ِمْن ّدَم َتق َما َلُه ِفَر ُغ ِدِس، ْق الَم ْيِت َب ِمْن ٍة ُعْمَر ِب َأْحَرَم َمْن حديث

    ((       )) : ُبت، ))    يث ل فحديث ُنوِب ّذ ال ِمَن َها َل ْب َق ِلَما ًة ّفاَر َك َنْت َكا لفظ وفى َأّخَر َت

. ًا       شديد ًا اضطراب ًا ومتن ًا إسناد فيه اضطرب وقد

           : فى          مسنون هو كما َدة، المفَر ُعمرة ال فى مسنوٌن َهدى ال َق ْو َس أن ومنها

الِقران.

.         : عنها          منهى َلٌة ُمث ل ّنة ُسـ َهدى ال َعاَر إْش أن ومنها

(... يتبع(

@

          : وسلم            عليه الله صلى النبّى فإن ِه، الل ِء أعدا ُمغايظة استحباُب ومنها

به              َيغيُظ ٍة فض ِمن ٌة ُبَر ِه ِف ْن َأ فى جهل جملًلبى ْديه َه ُجملة فى أهدى

: وأصحابه            وسلم عليه الله صلى النبى صفة فى تعالى قال وقد المشركين،

َلى{           َع َوى َت َفاْس َلَظ ْغ َت فاْس ُه فآَزَر َئُه ْط َش َأْخَرَج َكَزْرٍع ْنِجيِل ال ِفى ُهْم ُل َث َوَم

الفتح      }[ :  ّفاَر ُك ْل ا ِهُم ِب ِغيَظ َي ِل َع الّزّرا ْعِجُب ُي ِه ِق : { 29ُسو ِلَك]    َذ وجّل َعّز وقال ،



ًا              ِطئ ْو َم ُئوَن َط َي َول ِه الل ِبيِل َس ِفى َمْخَمَصٌة َولَ َنَصٌب َول ٌأ َظَم ُهْم ُب ُيِصي ل ُهْم ّن َأ ِب

ل                اللَه إّن ِلٌح، َصا َعَمٌل ِه ِب ُهم َل ِتَب ُك إل ْيلً َن ٍو ُد َع ِمْن ُلوَن َنا َي َول ّفاَر ُك ْل ا ِغيُظ َي

 : ] { التوبة   ِنيَن ْلُمْحِس ا َأْجَر ُع ].120ُيِضي

          : َو                       نح أمامه ُعيوَن ال يبعَث أن له ينبغى الجيِش أميَر أن ومنها

العدو.

         : الحاجة،          عند ٌة جائز الجهاد فى المأموِن ِرِك بالُمش َنَة الستعا أن ومنها

إلى             أقرُب أنه المصلحة ِمن وفيه ذاك، إذ ًا كافر َكاَن الخزاعّى ْينه َع لن

. أخبارهم    وأخذه بالعدّو، اختلطه

        : الرأى،          لوجه ًا استخراج وجيشه، ّيته رع المام ِة مشور استحباُب ومنها

دون          بعُضهم بعلمها يختّص ٍة لمصلح ًا وتعرف ِهم، ِب ْت َع ِل ًا وأمن لنفوسهم، واستطابًة

:  ]{    } : عمران       آل ِر َلْم ا ِفى ُهْم ِوْر َوَشا تعالى قوله فى الرّب وامتثالًلمر بعض،

159{    } : ُهْم]       َن ْي َب ُشوَرى ُهْم َوأْمُر بقوله عباده وتعالى سبحانه َدَح م وقد ،

].138الشورى[ : 

         : قبل            رجالهم عن ُدوا انفر إذا المشركيَن ذرارى سبى جواز ومنها

. الرجال  مقاتلة

:            : قالوا          لما فإنهم ّلٍف، َك ُم غير إلى ُنِسَب ولو ِطل البا ِم َكل ال ّد ر ومنها

الخاء             بكسر البل فى والِخلء َتِسْر، َلْم ف وألّحْت، َنْت َحَر يعنى ُء، َوا َقْص ال خلِت

َها              ِق ُل ُخ من ليس ما الناقة إلى ُبوا نس فلما الخيل، فى الِحران نظير ّد والم

صلى    : ((       ))    أخبر ثم ، ُلق ِبُخ َها َل َذاَك وَما َلْت َخ ما وقال عليهم، ُه ّد ر وطبعها،

حبسها             مكة عن الفيَل َبَس َح الذى وأن بروكها، سبب عن وسلم عليه الله

. بعده         جرى وما حبسها، بسبب ظهرت التى العظيمة للحكمة

.          : ّنة          ُسـ ونحوها مراكبه ِمن الرجُل ُيلبسه ما تسميَة أن ومنها

          : تأكيده،           يريد الذى الدينى الخبر على ُبه استحبا بل ِلف، الَح جواُز ومنها

ًا،              موضع ِنيَن َثَما من أكثر فى ِلف الَح وسلم عليه الله صلى النبى عن ِفَظ ُح وقد

 : فى            َع مواِض ثلثة فى به أخبر ما ِديِق تص على ِلِف بالَح تعالى الله وأمره

.(( ))  (( ))  (( التغابن((   و ، سبأ و ، يونس سورة



        : إذا                     َلمة، ّظ وال َغاة ُب وال والفجور، َدع ِب ال وأهَل ِركين، الُمْش أن ومنها

ُأعطوه،            و إليه ُبوا ُأجي تعالى، الله ُحُرماِت ِمن ُحرمًة فيه ّظُموَن َع ُي ًا أمر ُبوا َل َط

الله            حرمات تعظيم فيه ما على ُيعاَونون ف غيره، ِنعوا ُم وإن عليه، ُأعينوا و

التمس            َمن ُكّل ف ذلك، سوى مما ُيمنعون و َبغيهم، و كفرهم على ل تعالى،

لم               ما كان، َمن ًا ِئن كا ذلك إلى ُأجيَب له، ُمْرٍض تعالى ِه لل محبوب على المعاونَة

ّق             أد ِمن وهذا منه، أعظُم ِه لل مبغوٌض المحبوِب ذلك على إعانته على ّتب يتر

َمن           الصحابة من عنه ضاق ولذلك النفوس، على ّقَها وأش َها، ِب وأصع المواضع

بالرضى             تلقاه ّديُق والّص بعده، أعمالً له َعِمَل ّتى ح قال، ما عمر وقال ضاق،

وسلم،             عليه الله صلى الله رسوِل قلِب على فيه ُبه قل كان حتى والتسليم،

عليه              الله صلى الله رسول جواِب ْين َع ب ذلك من عنه سأل عما ُعَمَر وأجاب

ُلهم،            وأكم الصحابة أفضُل عنه الله رضى ّديق الّص أن على يدل وذلك وسلم،

وأقوُمهم           بدينه، وأعلُمهم وسلم، عليه الله صلى ورسوله تعالى باللِه ُفهم وأعر

رسوَل             إل له َعَرَض عما عمر يسأل لم ولذلك له، موافقًة ّدهم وأش ّبه، بمحا

. أصحابه          سائر دوَن خاصة َقه ّدي وِص وسلم عليه الله صلى اللِه

.            : الُحديبية          إلى اليمين ذاَت َدَل َع وسلم عليه الله صلى النبى أن ومنها

.       : الَحَرم  ِمن وبعُضها الِحل، ِمن َها بعُض الشافعى قال

كان                       وسلم عليه الله صلى النبى أن القصة هذه فى أحمد المام وروى

أن            على ّدللة كال هذا وفى الِحل، فى مضطرب وهو الحرم، فى ّلى ُيص

مكاُن             هو الذى المسجد بها يخّص ل الحرم بجميع تتعلق بمكة الصلة مضاعفَة

         )) : فى   ٍة َصل ِمائة ِمْن ْفَضُل َأ الَحَرام ِد الَمْسِج فى ٌة َصلَ قوله وأن الطواف،

 : ]{    } : التوبة ))   ْلَحَراَم ا َد ْلَمْسِج ا ْا ُبو ْقَر َي َفل تعالى كقوله ، وقوله] 128َمْسِجدى ،

 : ]{ السراء: {        ِم ْلَحَرا ا ِد ْلَمْسِج ا ّمَن ْيلً َل ِه ِد ْب َع ِب َأْسَرى ِذى ّل ا ْبَحاَن ُس ،]1تعالى

. هانئ      ُأم بيت ِمن السراء وكان

             : الِحّل،          فى ينزل أن له ينبغى ّنُه فإ مكة، ِمن ًا قريب نزل َمن أن ومنها

. ُع        يصن عمر ابُن كان وكذلك الَحرم، فى ويصلى



          : للمسلمين          المصلحَة رأى إذا ُدّو َع ال صلح بطلب المام ِء ابتدا جواُز ومنها

. منهم          الطلب ُء ابتدا يكون أن على ذلَك ّقُف َيتو ول فيه،

عليه                      الله صلى الله رسول رأس على شعبة بن المغيرة ِقيام وفى

ُيقتدى             ّنٌة ُسـ قاعد، وهو رأسه، على ُيقام أن عادته يكن ولم بالسيف، وسلم

وطاعته،            المام، وتعظيم والفخر، العّز إظهار من العدو رسل ِم قدو عند بها

على           المؤمنين رسل قدوم عند الجارية العادة هى وهذه بالنفوس، ووقايته

النوع           هذا من هذا وليس المؤمنين، على الكافرين رسل وقدوم الكافرين،

      )) : الّرَجاُل        َلُه ّثَل َتَم َي َأْن َأَحّب َمْن بقوله وسلم عليه الله صلى النبى ذّمه الذى

من     ))         ليسا الحرب فى والُخيلء الفخَر أن كما ، ّنار ال ِمن ُه َد َع ْق َم ْأ ّو َب َت َي ْل َف ًا َياَم ِق

دليل             الخر الرسول وجه فى ْدِن ُب ال بعث وفى غيره، فى المذموم النوع هذا

. الكفار       لرسل السلم شعائر إظهاِر استحباب على

 )) : الْسلَُم                           أّما للمغيرة وسلم عليه الله صلى النبى قول وفى

     (( المشرك       مال أن على دليل ، شىء فى ْنُه ِم َلْسُت َف الَماُل َأّما َو ْقبُل، َأ َف

صحبهم             قد كان َة المغير فإن عليه، ُيرد بل يملُك، ل وأنه معصوم، المعاَهد

عليه             الله صلى النبى يتعّرض فلم أموالهم، وأخذ بهم، غدر ثم المان، على

إسلم             قبل كان ذلك لن لهم، ضمنها ول عنها، ذّب ول لموالهم، وسلم

المغيرة.

       : التصريح              جواز على دليٌل اللِّت، ْظَر َب امُصْص لعروة ّديق الّص قول وفى

الله              صلى النبى أذن كما الحال، تلك تقتضيها مصلحة فيه كان إذا َعْورة ال باسم

 : اعُضْض            له ويقال أبيه، َهِن ِب الجاهلية دعوى ّدعى ا لمن ُيصّرح أن وسلم عليه

. مقال        مقام فلكل له، َنى ْك ُي ول أبيك، ْيَر أ

َبل                     :          يقا ول وجفوته، ِله وجه ُكفار، ال رسوِل أدِب ِة ّل ِق احتماُل ومنها

وسلم              عليه الله صلى النبّى ُيقابل ولم العامة، المصلحة من فيه لما ذلك على

الوقاَر             لكن العرب، َدة عا تلك كانت وإن خطابه، وقَت بلحيته ِه أخذ على َة ُعرو

. ذلك   خلُف والتعظيَم



حين                     مسيلمَة َرسولى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ُيقابل لم وكذلك

.((       )) : ُكَما:      ُت ْل َت َق َل َتُل ْق ُت ل الّرُسَل أّن ْول َل وقال الله، رسول أنه ُد نشه قال

.         : صدر           أو رأٍس من أكانت سواء ّنَخاَمِة، ال طهارة ومنها

.    : المستعمل          ِء الما ُة طهار ومنها

          : جاء   لما لقوله ْكُروَهة، الم ِة َير ّط ال ِمن ليس ّنُه وأ ُؤل، التفا استحباُب ومنها

ُكم: ((   )). َأْمُر ُهَل َس سهيل

           : عن           ذلك أغنى أبيه، ِم واس باسمه ِرَف ُع إذا عليه َد المشهو أن ومنها

الله،               عبد بن محمد على يزد لم وسلم عليه الله صلى النبّى لن ّد، الَج ِذكر

له،              أصل ل الجد ِذكر واشتراُط خاصة، أبيه واسم اسمه بذكر سهيل ِمن َع ِن َق و

: له               فكتب الغلَم وسلم عليه الله صلى منه خالد ْبُن ُء ّدا َع ال اشترى ولما

ُدّل((         ))        َت بيان ُة زياد فهو جده، فذكر َة َذ ْو َه بن ِد ِل َخا ْبُن ُء ّدا َع ال َتَرى اْش َما هذا

الشهرة               فى ُكْن ي لم ولما اشتراطه، على ُدّل َت ول به، بأس ل جائز أنه على

الشتراك            عند الجد ْكُر ِذ ُيشترط ف جده، ذكر أبيه واسم باسمه ُيكتفى بحيث

.. الب            ِم واس السم بذكر ُتفى واك الشتراك، ِم عد وعند الب، واسم السم فى

. أعلم  والله

         : الُمسلميَن                     على ْيٌم َض فيه ما ببعض المشركين مصالحَة أن ومنها

المفسدتيِن            أعلى دفُع ففيه منه، شر هو ما ودفع الراجحة، للمصلحة ٌة جائز

. أدناهما  باحتماِل

              : ّين          ُيع ولم به غيَره َد َع َو أو َذره، َن أو شىء، ْعل ِف على َلَف َح َمن أن ومنها

. التراخى            على بل الفور، على يكن لم بنيته، ول بلفظه، ل ًا، وقت

           : ِة،          ُعمر ال فى ُنُسٌك وأنه التقصير، من أفضُل وأنه ُنُسٌك، َق الحل أن ومنها

فى              ُنُسك هو كما المحصور، ُعمرة فى ُنُسٌك وأنه الحّج، فى ُنُسٌك هو كما

. غيره  ُعمرة

            : ل           وأنه الَحَرم، أو الِحّل من ُأْحِصَر حيث َيه ْد َه ينحُر الُمْحَصَر أن ومنها

حتى                يتحلل ل وأنه إليه، َيِصل لم إذا الحرم فى ُه ينحُر َمن َد ُيواِع أن عليه يجب



: ]{      } : الفتح      ّلُه َمِح َغ ُل ْب َي َأن ًا ُكوف ْع َم َى ْد َه ْل َوا تعالى قوله بدليل محله، إلى يصل
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             : لن          الحرم، من ل الِحّل من كان ْدى، َه ال فيه نحر الذى الموِضَع أن ومنها

. ْدى    َه ال محّل ّلُه ُك الَحَرَم

            : وسلم          عليه الله صلى لنه ُء، القضا عليه يجب ل الُمْحَصَر أن ومنها

القابل            العام من ُة ُعْمر وال بالقضاء، منهم ًا أحد يأمر ولم والنحر، بالحلق أمَرهم

الحصار             ُعمرة فى ُنوا كا فإنهم الحصار، ُعمرة عن ًء قضا ول واجبًة، تكن لم

القضية            َة ُعمر ُسّميت وإنما ذلك، ُدون ِة القضي ُعمرة فى وكانوا وأربعمائة، ًا ألف

. فعله           مصدر إلى ُعمرة ال ُأضيفت ف عليها، قاضاهم التى الُعمرة لنها والقضاء،

          : المتثال           ِلتأخيرهم ْغَضْب َي لم وإل الفور على المطلَق المر أن ومنها

النسخ،            َيْرُجون كانوا ُهم ّن بأ المتثال تأخيرهم عن اعتذر وقد المر، وقت عن

فإنه            باطل، وهو عنه، ُيعتذر أن أولى العتذاُر وهذا لذلك، متأّولين فأّخروا

أمره،                       لتأخير ُبه غض ّد َت يش لم ذلك، منهم ِهَم َف لو وسلم عليه الله صلى

ِمن: ((         ))     تأخيُرهم كان وإنما ، ّتبُع ُأ فل َلْمر با آُمُر َنا َأ و ْغَضُب، أ ل َمالى ويقول

لهم            وأوجب لهم، وغفر عنهم، الله رضَى وقد المشكور، ل المغفور السعى

ّنة. الج

          : خّصه                     ما إل الحكام، فى له ِته ُأّم َكُة مشاَر الصل أن ومنها

        )) : وتنحر     رأسك َق ِل َتْح حتى ًا َد أح ّلْم َك ُت ول اخُرْج سلمة ُأّم قالت ولذلك الدليُل،

. سيتابعونه ))     الناس أن وعلمت ، ْديك َه

           : ؟           به أمرهم حين ُلوه ِث يمت ولم بفعله، ًء اقتدا ذلك فعلوا فكيف قيل فإن

فى:              ًا طمع المتثال أّخروا أنهم ظّن َمن ظّن لجله الذى السبُب هو هذا قيل

حكم             أنه حينئذ ِلُموا َع ذلك، وسلم عليه الله صلى النبّى فعَل فلما النسخ،

وخرج             عليهم، ّيَظ تغ لما ولكن الظن، هذا ُد فسا تقدم وقد منسوخ، غيُر ِقٌر َت ُمْس

كتأخيرهم،              ُيؤّخر لم وأنه به، أمر ما امتثال إلى بادر أنه وأراُهم ُيكلمهم، ولم

به            القتداء إلى حينئذ بادُروا به، اقتداءهم ُتوِجُب َتهم وطاع له اتباعهم وأن

. أمره  وامتثاِل



            : ُيرد           وأل المسلمين، إلى منهم جاء َمن ّد ر على ِر ّفا ُك ال ُصلِح جواُز ومنها

يجوُز             فل النساء، وأما النساء، غير فى هذا إليهم، المسلمين من ذهب َمْن

بنص            العقد هذا فى خاصة النسخ موضُع وهذا الكفار، إلى ّدهن َر اشتراُط

. موجب          بغير غيره فى النسخ دعوى إلى سبيَل ول القرآن،

         : أوجَب                       ولذلك متقّوم، الزوج ملك من ُبضع ال ُخروَج أن ومنها

َمن             وعلى وبينها، َنه بي وِحيل ُته، امرأ هاجرت َمن على المهر ّد ر سبحانه اللُه

هاجر            َمن ِر مهو ّد ر عليهم الكفاُر استحق إذا المسلمين ِمن ُته امرأ ّدت ارت

ينسخه              لم ثم بينهم، به حكم الذى ُحكُمه ذلك أن وأخبر أزواجهم، ِمن إليهم

بالمسّمى،             ّومه تق على دليٌل ذلك من الزواُج أعطى ما ّد ر ِبه إيجا وفى ٌء، شى

. المثل   بمهر ل

           : َمن                                 يتناول ل المام إلى الكفار من جاء َمن ّد ر أن ومنها

عليه                يجُب ل المام، بلد إلى جاء إذا وأنه المام، ِد بل ِر غي إلى ًا مسلم منهم خرج

جاءه،               حين بصير أبا ّد َيُر لم وسلم عليه الله صلى النبى فإن الطلب، بدون ّده ر

ولم             أخذه من ّكنهم م طلبه، فى جاؤوا لما ولكن الرجوع، على أكرهه ول

. الرجوع   على ْهُه يكر

          : لم          منهم ًا أحد فقتل منه ُنوا ّك وتم ّلموه تس إذا المعاهدين أن ومنها

قتله              ُحكَم ذلك فى حكمه يكون بل المام، يضمنه ولم ٍد، َو َق ول ٍة بدي يضمنه

الرجلين              أحد قتل بصيٍر أبا فإن عليهم، للمام حكم ل حيث ديارهم فى لهم

ّلموه،           تس قد كان ولكن المدينة، ُحكم ِمن وهى ِة، َف ْي َل الُح بذى ْيِن َد َه المعا

. وحكمه     المام يد عن ُفِصَل و

        : طائفة،           منهم فخرجت المام، عاهدوا إذا ِديَن َه المعا أن ومنها

المام           على يجب لم المام، إلى ّيُزوا َتَح َي ولم أموالهم، ِنَمْت َغ و فحاربتهم،

لم             أو ودينه، وعهده المام ِد َعق فى دخلوا ٌء وسوا منهم، ُعهم ومن عنهم، ُعهم دف

لم             المشركين، وبين وسلم عليه الله صلى النبّى بين كان الذى ُد والعه يدخلوا،

ملوِك              بعِض بين كان فإذا هذا وعلى وبينهم، وأصحابه بصير أبى بين ًا عهد يكن

ِمن            آخر لملك جاز عهد، وغيِرهم النصارى من ّذمِة ال أهل وبعِض المسلمين



كما             عهد، وبينهم بينه يكن لم إذا أموالهم َنم ويغ ُهم، َو ْغُز َي أن المسلمين ملوك

مع             بصير أبى بقصة مستدلً وسبيهم، َيَة ْط َل َم نصارى فى السلم شيُخ به أفتى

المشركين.

فصل           

الهدنة         هذه تضّمنتها التى ِم الِحك بعِض إلى الشارة فى

فوقعت                      َها، أسباب أحكم الذى اللُه إل بها ُيحيط أن ِمن وأَجّل أكبُر وهى

. ُده       وحم حكمته اقتضته الذى الوجه على الغايُة

            : َله           رسو ِه ب اللُه أعّز الذى العظم الفتح يدى بين ّدمًة َق ُم كانت أنها فمنها

له،             ًا باب ُهدنة ال هذه فكانت ًا، أفواج الله دين فى به الناس ودخل َده، وجن

التى            العظام ُلمور ا فى سبحانه الله ُة عاد وهذه يديه، بين ًا ِذن ومؤ ًا، ومفتاح

بها،            ِذُن ُتؤ وتوطئات، مقدمات يديها بين لها ّطَئ ُيو أن ًا، وشرع ًا قدر يقضيها

. عليها  ُدّل وت

           : بعُضهم          أِمَن الناَس فإن ُفتوح، ال أعظم من كانت الُهدنة هذه أن ومنها

ُقرآن،        ال وأسمعوهم بالدعوة، وبادؤوهم بالكفار، المسلمون واختلَط ًا، بعض

ودخل           بالسلم، ًا مختفي كان َمن وظهر آمنين، ًة جهر السلم على وناظُروهم

ًا            ((   )). ِبين ّم ًا ْتح َف الله سماه ولهذا يدخل، أن الله شاء َمن ُهدنة ال ُمدة فى فيه

     :       : له   الله قضى ما هو مجاهد وقال ًا، عظيم ًء قضا لك قضينا قتيبة ابن قال

بالُحديبية.

            : مع           حصل الذى والصلح المغلق، فتُح ّلغة ال فى الفتح أن المر وحقيقة

أسباب           ِمن وكان الله، فتحه حتى ًا ُمغلق ًا مسدود كان بالحديبية المشركين

فى             وكان البيت، عن ِبِه وأصحا وسلم عليه الله صلى اللِه رسوِل ّد ص فتحه

ًا                  وفتح عّزا الباطن وفى للمسلمين، ًا وهضم ًا ضيم الظاهرة الصورة

الفتح              ِمن ُه َء ورا ما إلى ينظر وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وكان ًا، ونصر

ما            كّل المشركين ُيعطى وكان رقيق، ستر وراء من والنصِر والعّز، العظيم،

الله             صلى وهو ورؤوسهم، أصحابه أكثر يحتملها لم التى الشروط، ِمن سألوه



  } : ْا           ُهو ْكَر َت َأن َعَسى َو محبوب من المكروه هذا ضمن فى ما يعلم وسلم عليه

: ]{ البقرة    ُكْم ّل ْيٌر َخ َو ُه َو ًا ْيئ ].216َش

َبُب                           َس ُله ْث ِم َما ًا َب َب َس َها ِب َمْحبو إلى ُفوِس ّن ال ُه ْكُرو َم َكاَن ّبَما َوُر

وأن                     وتأييده، له الله بنصر ِثق وا دخوَل الشروط تلك على ْدُخُل َي فكان

الجند             أكبر ِمن وهو النصرة، ْيُن َع هو واحتمالها الشروَط تلك وأن له، ِقبَة العا

حيث           ِمن ّلوا فذ يشعرون، ل وهم لحربهم، ُبوه ونص المشترطون، أقامه الذى

الله            رسوُل وعّز والغلبة، والفخر القدرة أظهروا حيُث من ِهُروا ُق و العز، طلبوا

ُلوا           واحتم لله، انكسروا حيث من السلم ِكُر وعسا وسلم عليه الله صلى

بحٍق،            ُذلً بالباطل ّعّز ال وانقلب المُر، وانعكس ّدوُر، ال فدار ِه، وفي له ْيم الّض

وعده،           ُق وتصدي ُته، وآيا ِه الل ِحكمة وظهرت ِه، بالل ًا عز لله َكسرة ال وانقلبت

. وراءها           للعقول اقتراح ل التى ِلها وأكم ِه الوجو أتّم على رسوله ُة ونصر

           : ِد           والنقيا والذعاِن، اليمان زيادة من للمؤمنين سبحانه ّببه س ما ومنها

الله،             بقضاء الرضى من ذلك فى لهم حصل وما وكرهوا، ّبوا أح ما على

عليهم           ِه ْعمت ِن و الله ّنة ِم ِد وشهو به، ُدوا ُوِع ما ِر وانتظا موعوده، وتصديِق

التى             الحال تلك فى إليها كانوا ما أحوج ُقلوبهم، فى أنزلها التى ِكينِة بالّس

ُبهم،            قلو به اطمأنت ما سكينته من عليهم الله فأنزل الجباُل، لها ُع ْعَز َتَز

. ًا      إيمان به وازدادوا ُفوُسهم، ن به وقويت

           : ِلرسوله                     به حكم الذى الحكم هذا جعل سبحانه أنه ومنها

تأّخر،             وما ذنبه ِمن ّدم تق ما لرسوله المغفرة ِمن ذكره لما ًا سبب وللمؤمنين

ورضاه         العزيز، النصر ونصره المستقيم، الّصراَط عليه،ولهدايته ِنعمتِه ولتمام

سألوه،              ما ِء وإعطا الضيم، من فيِه ما مع به صدره وانشراح تحته، ودخوله به،

سبحانه             الله ذكره ولهذا ذلك، ُبه وأصحا الرسوُل بها نال التى السباب من كان

حكمه            عند والمؤمنين بالرسول قام ِفعل على ذلك يكون وإنما وغاية، ًء َجَزا

. وفتحه  تعالى،

ذكر                       ثم الموطن، هذا فى عزيٌز بأنه النصَر سبحانه وصَف كيف وتأمل

ِه           في اضطربت الذى الموطِن هذا فى المؤمنين قلوِب فى السكينة إنزاَل



بها            فازدادوا ِة، السكين إلى كانت ما أحوُج فهى القلق، ّد أش َقْت ِل َق و القلوُب،

له            ْيعًة َب بكونها ّكدها وأ ِلرسوله، َتهم ْيع َب ُسبحانه ذكر ثم إيمانهم، إلى ًا إيمان

الله              صلى الله رسول ُد ي كانت إذ أيديهم فوَق كانت تعالى َيده وأن سبحانه،

ْيعته            َب و ِه، ِل ُمْرِس مع ٌد عق معه ُد فالعق ّيه، ونب ُله رسو وهو كذلك، وسلم عليه

ُد              السو الحجُر كان وإذا يده، فوَق الله ُد وي الله، بايع فكأنما بايعه، فمن بيعته،

ُد             في يمينه، ّبل وق الله، صافح فكأنما ّبله، وق صافحه فَمن الرض، فى الله يميَن

أن              أخبر ثم السود، الَحَجر ِمن بهذا أولى وسلم عليه الله صلى الله رسول

ُكّل              َف ًا عظيم ًا أجر بها ّفى َو للُم وأن نفسه، على ُثه نك يعود إنما البيعة هذه ِكَث نا

ِكث            فنا وحقوقه، السلم على ْيعة َب رسوله لسان على الله بايع فقد مؤمن

وُموٍف.

 : ّنُه                     أ ِه بالل ّظّن ال أسوأ وظنهم العراب، من عنه ّلَف تخ َمن حاَل ذكَر ثم

أهليهم،           إلى ينقلبوا فلن عدّوهم، بهم ِفُر ْظ ُي و َده، وجن َءه، وأوليا َله رسو ُذل يخ

َو             ُه وما برسوله وجهلهم به، يليق وما ِته، وِصفا ِه ِئ وأسما بالله جهلهم ِمن وذلك

. وموله      ّبه ر به َله ُيعاِم أن أهل

ْيعة                     َب ال تحت بدخولهم المؤمنين عن رضاه عن سبحانه أخبر ثم

وكمال            والوفاء، الّصدق ِمن حينئذ قلوبهم فى ما علم سبحانه وأنه لرسوله،

السكينَة           الله فأنزل ُه، سوا ما على ِه ِل ورسو الله وإيثار والطاعة، النقياد،

لمره          ِر والصب بُحكمه، الّرضى على وأثابهم قلوبهم، فى والّرضى ِنينة، ْأ ّطَم وال

َبَر،           ْي َخ فتَح والمغانم الفتح ّوُل أ وكان يأخذونها، كثيرة ِنَم ومغا ًا، قريب ًا فتح

. الدهر        انقضاء إلى والمغانُم الفتوُح استمرت ثم ومغانمها،

هذه                     لهم عّجل أنه وأخبرهم يأخذونها، كثيرة ِنَم مغا سبحانه ووعدهم

       :  . عدوهم،   وبين بينهم جرى الذى الصلُح أنه أحدهما قولن وفيها الغنيمة،

: ]{     } : الفتح:       ُكْم َعن ّناِس ال َى ِد ْي َأ َكّف َو قال ثم وغنائُمها، خيبر فتُح أنها والثانى

20     :       : بأن]   هّموا حين اليهود أيدى وقيل يقاتلوهم، أن مكة أهِل أيدى فقيل ،

من              معه بمن وسلم عليه الله صلى الله رسول خروج بعد بالمدينة َمْن ُلوا يغتا



         : أَسد   من نصرهم أرادوا الذين وحلفاؤهم خيبر أهل هم وقيل منها، الصحابة

. للجميع.     الية تناول والصحيح وغطفان

 : ]{    } : الفتح          ِنيَن ْؤِم ْلُم ِل َيًة آ ُكوَن َت ِل َو :    20وقوله فعلها] . التى الفعلة هذه قيل

مكة             أهل كان ٍذ حينئ ُهم ّن فإ كثرتهم، مع عنكم أعدائكم أيدى كّف وهى بكم،

العرب           قبائل وجمهوُر َفان، َط َغ و ٌد وأَس حولها، وَمْن خيبر وأهُل حولها، وَمن

الله            آياِت فِمن بسوء، إليهم ُلوا َيِص فلم ِة، كالّشاَم َنهم بي وهم لهم، أعداء

ِة            وشد كثرتهم، مع بسوء إليهم يصلوا فلم عنهم، أعدائهم أيدى كّف سبحانه

. ِبهم       ومغي مشهدهم فى وحفظهم حراستهم، وتولى عداوتهم،

           : بعدها          ما على وعلمة المؤمنين، لعباده آية جعلها خيبر، فتح هى وقيل

لهم            فعّجل عظيمة، ًا وفتوح كثيرة، ِنم مغا وعدهم سبحانه اللَه فإن الفتوح، من

الحديبية           يوَم ورَضاهم ِِلصبرهم ًا وجزاء بعدها، لما آية وجعلها خيبر، فتَح

 } :   . ُكْم        َي ِد ْه َي َو قال ثم الحديبية شهد َمْن وبغنائمها بها خّص ولهذا ًا، وشكران

 : ]{ الفتح  ًا ِقيَم َت ّمْس ًا الهداية،]       20ِصَراط والغنائم َفِر ّظ وال ِر النص إلى لهم فجمع ،

لم           ُأخرى، ًا ُفتوح و كثيرة ِنَم مغا وعدهم ثم غانمين، منُصورين ّيين مهد فجعلهم

   :    : والروم،      ِرس فا هى وقيل ّكُة، م هى فقيل عليها، قادرين الوقت ذلك يكونوا

. ومغاربها:         الرض مشارق من خيبر بعد التى الفتوُح وقيل

غيَر                       الدباَر الكفاُر ّلى لو َءه، أوليا قاتلوا لو الكفار أن سبحانه أخبر ثم

هذه    وأن منصورين،

. ّنته       لُسـ تبديَل ول َلهم، قب عباده فى ّنته ُسـ

          : ؟           الدبار ّلوا يو ولم عليهم، وانتصروا ُأُحد، يوم ُلوهم قات فقد قيل فإن

           : الصبر          وهو الموضع، هذا غير فى مذكور بشرٍط ّلق مع وعد هذا قيل

وتنازعهم،          للصبر، المنافى ِلهم َفَش ِب ُأُحد يوَم الشرط هذا وفات والتقوى،

لنتفاء          ُد الوع يحُصل ولم عدوهم، عن فصرفهم للتقوى، المنافى وعصيانهم

شرطه.

أن                         بعد من بعض عن بعِضهم أيدى كّف الذى هو أنه سبحانه ذكر ثم

  : كان            أنه منها التى البالغة الِحكم من ذلك فى َله لما بهم، المؤمنين أظفر



المسلمون،            بهم يعلْم لم َنهم، إيما ُتمون يك وهم آمنوا، قد ونساء رجاٌل فيهم

ُة           معّر منهم ُيصيبكم وكان الجيش، بمعّرة ُأولئك لصبتم عليهم، ّلطكم س فلو

بهم              ِة المعّر حصول سبحانه وذكر به، اليقاع يستحق ل بمن واليقاع الُعدوان

منهم          الواقعة المعّرة موجُب لنها بهم، ّفين المستخ المستضعفين هؤلء من

ًا              أليم ًا عذاب أعداءه ّذب لع منهم، ّيزوا وتم زايلوهم لو أنهم سبحانه وأخبر بهم،

لوجود             َذاَب الع هذا عنهم دفع ولكن بغيره، وإما والسر، بالقتِل إما الدنيا، فى

ُله           ورسو الستئصال، عذاَب عنهم ُع يدف كان كما أظهرهم، ْيَن َب المؤمنين هؤلء

. أظهرهم  بين

التى                       ِة الجاهلي َحِمية ِمن قلوبهم فى الكفاُر جعله عما سبحانه أخبر ثم

ِقّروا            ُي ولم بيته، عن َده وِعبا َله رسو ّدوا ص لجلها التى ّظلم، وال الجهُل مصدرها

تحققهم            مع الله رسول بأنه لمحمد ِقّروا ُي ولم الرحيم، الرحمن الله ببسم

مدة           فى بها وسمعوا شاهدوها التى بالبراهين رسالته صحَة ِنهم وتيق صدقه،

ُيضاف            كما وقدره، بقضائه كان وإن إليهم ْعَل الَج َذا ه وأضاف سنة، عشرين

. وإرادتهم       ُقدرتهم ب هى التى أفعالهم سائُر إليهم

هو                        ما السكينة ِمن وأوليائه رسوله قلِب فى أنزل أنه سبحانه أخبر ثم

رسوله            حّظ السكينُة فكانت الجاهلية، ّية َحِم ِمن أعدائه قلوب فى لما مقابل

المؤمنين          َده ِعبا ألزم ثم وجندهم، المشركين حّظ الجاهلية وَحميُة وِحزبه،

كلمُة             نوِعها وأعلى بها، الله ُيتقى ٍة كلم ُكّل ُعّم َي ِجنس وهى التقوى، كلمة

أبت           التى الكلمُة وهى الرحيم، الرحمن الله ببسم ُفّسَرْت وقد الخلص،

لها            صيانة ُه َء أعدا َها َحَرَم وإنما وحزبه، ُه َء أوليا اللُه فألزمها تلتِزمها، أن قريش

ولم             موضعها، فى فوضعها وأهلها، بَها ّق أح هو َمن وألزمها كفئها، غير عن

. ومواضعه          تخصيصه بمحاّل العليم وهو أهلها، غير فى بوضعها ُيضيعها

آمنين،                      َد المسج دخولهم فى رؤياه َله رُسو َق َد ص أنه سبحانه أخبر ثم

واللُه               ِم، العا هذا فى ذلك وقت آن قد يكن لم ولكن ّد، ُب ول سيكون وأنه

ُتم             أحبب فأنتم أنتم، تعلموا لم ما وقته إلى تأخيره مصلحة ِمن ِلَم َع سبحانه



تعلُموه،            لم ما وحكمته التأخير مصلحة من يعلم تعالى والرّب ذلك، استعجاَل

. ًا         وتمهيد له توطئة ًا، قريب ًا فتح ذلك يدى بين ّدم فق

على                     ُيظهره ِل ّق الح وديِن بالهدى رسوله أرسل الذى هو بأنه أخبرهم ثم

أهِل             أديان جميع على والظهار بالتمام المر لهذا الله ّفل تك فقد ّله، ُك ّدين ال

ثقة            على يكونوا وأن وتثبيٌت، لهم ِبشارة و لقلوبهم، تقوية هذا ففى الرض،

ِر                والقه الغماض من وقع ما أن ّنوا تظ فل ينجزه، أن ّد ُب ل الذى الوعد هذا ِمن

بدينه             أرسله وقد كيف ودينه، رسوله عن ًا تخلي ول لعدوه، ُنصرة الُحديبية يوَم

. سواه        ِديٍن كل على ِهَره ُيظ أن ووعده ّق، الح

(... يتبع(

@

بأحسن                     ومدحهم له، اختارهم الذين َبه وحز َله رسو سبحانه ذكر ثم

البراهين           أعظُم هذا فى فكان والنجيل، التوراة فى ِتهم صفا وذكر المدح،

فى            المذكورون هم هؤلء وأن والقرآن، والنجيل بالتوراة جاء َمن صدق على

: عنهم           الكفار يقول كما ل فيهم، المشهورة الصفات بهذه المتقدمة الكتب

وشاهدوا           الشام، نصارى رآهم لما ولهذا ودنيا، ملك ُبو طال ّلبون متغ إنهم

فى          ورغبتهم الدنيا، فى َدهم وزه ورحَمتهم وعلمهم، وعدلهم َتهم، وسير َيهم ْد َه

         : هؤلء  وكان هؤلء، ِمن بأفضَل المسيَح ُبوا َصِح الذين ما قالوا الخرة،

ُهم         ِف تص والرافضُة أعدائهم، الرافضة من وفضلهم بالصحابة أعرَف النصارى

     } َوَمْن         ِد، َت ْه الُم َو ُه َف اللُه ِد ْه َي وَمْن وغيرها، الية هذه فى به الله وصفهم ما بضد

 : ]{ الكهف      ًا ُمْرِشد ًا ّي ِل َو َلُه َد َتِج َلْن َف ِلْل ].17ُيْض

فصـل 

خيبر   غزوة فى

        : وسلم             عليه الله صلى الله رسوُل ِدَم ق ولما عقبة بُن موسى قال

إلى              ًا غازي خرج ثم منها، ًا قريب أو ليلًة عشرين بها َكَث َم الُحديبية، ِمن المدينَة

. بالُحديبية         وهو إياها، وعده وجّل عّز اللُه وكان خيبر،



   :        : فى           أنها على والجمهور السادسة، السنة فى خيبَر فتُح كان مالك وقال

       : ولعل.      شك، بل السادسِة فى كانت بأنها حزم بُن محمد أبو وقطع السابعة

المدينة،             َدِمه َمق شهُر الول ربيع شهر هو هل التاريخ، ّوِل أ على مبنٌى الخلَف

   : أن           على فالجمهوُر طريقاِن هذا فى وللناس ؟ السنة أّول فى المحّرم ِمن أو

      : الول        ربيع شهر ِمن أنه يرى حزم بن محمد وأبو المحّرم، ِمن وقع التاريَخ

المام              رواه كما باليمن، ُأمية بن َيعلى بالهجرة أّرخ َمن ّوَل أ وكان ِدَم، َق حين

         : عشرة    ست سنَة عنه، الله رضى الخطاب بن عمُر وقيل صحيح، بإسناد أحمد

. الهجرة  ِمن

        : الحكم،            بن مرواَن عن ُعروة، عن الّزهرى، حدثنى إسحاق ابُن وقال

     : الله       صلى ِه الل رسوُل انصرَف قال ًا، جميع ّدثاه ح أنهما َمْخَرَمة، بِن والِمسور

والمدينة،            مكة بيَن فيما الفتح ُة سور عليه فنزلت الُحديبية، عاَم وسلم عليه

      } : َعّجَل      َف َنها ُذو تأُخ ًة ِثيَر َك ِنَم َغا َم اللُه ُكُم َد َع َو خيبَر فيها وجّل عّز اللُه فأعطاه

 : ]{ الفتح  ِه ِذ َه ُكْم المدينَة]:         20َل وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ِدم فق خيبر،

الله              رسوُل فنزَل المحّرم، فى خيبر إلى سار حتى بها فأقام الحجة، ذى فى

       : تمدهم     أن ّوف فتخ َفان، َط َغ و خيبَر بين ٍد وا بالّرجيِع وسلم عليه الله صلى

  .  ... المدينة       على واستخلف انتهى إليهم فغدا أصبح، ّتى ح به فبات َطَفاُن، َغ

ُفطة            ُعر بَن َع ِسبا فوافى المدينة، حينئذ هريرة أبو ِدَم َق و َطَة، ُف ُعْر بَن َع ِسبا

 : ]{  } : مريم        كهيعص الولى الركعة فى يقرأ فسِمعه الّصبح، صلة وفى] 1فى ،

 : ]{ المطففين: {  ِفيَن ّف َط ْلُم ِل ْيٌل َو :    1الثانية له]    فلن، لبى ويل نفسه فى فقال ،

صلته،             من فرغ فلما بالناِقص، كال كال وإذا بالوافى، اكتاَل اكتال إذا ِمكيالن،

ّلم             وك وسلم عليه الله صلى الله رسول على ِدَم َق حتى ّوده فز ًا، سباع أتى

. ُسهمانهم     فى وأصحابه ُكوه فأْشر المسلميَن،

        )) : وسلم              عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا الكوع بُن سلمُة وقال

   : ِمن           َنا ُع ُتسِم أل الكوع بِن لعامر ِم َقو ال ِمن رجٌل فقال ليلً، فِسْرنا خيبر، إلى

: يقول          بالقوم ُدو يح فنزل ؟ ًا رجلًشاعر عامر وكان ِتك، َها ْي َن ُه

َنا                            ْي ّل َصـ َولَ َنا ْق ّد َتَصــــ َولَ َنا ْي َد َت ْه ا َمـا ْنَت َأ ْولَ َل ُهّم َّل ال



َنا                          ْي َقـــ لَ إْن َداَم ْقــ ال ّبِت َث َو َنا ْي َف َت ْقــ ا ما َلَك ًء َدا ِف ِفر ْغ فا

َنا                          ْي َتــ َأ َنا ِب ِصــــيَح َذا إ ّنا إ ْينــا َل َع ِكينًة َســ َلْن ِز ْن َأ َو

ْينـــا                        َب َأ َنًة ْت فـــ ُدوا أَرا وإْن َنا ْي َل َع ُلوا ّو َعـ َياِح ِبالّصــ و

:   ((    )) : قالوا                ؟ ُق ِئ الّسا َذا َه َمْن وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل فقال

     :     ((   )) : لول.  ِه الل رسوَل يا وجبت القوم ِمن رجٌل فقال ، اللُه َرِحَمُه فقال عامر

         :  . إّن  ثم شديدة، مخمصٌة أصابتنا حتى فحاصرناهم خيبر، فأتينا قال به َنا َت أمتع

الله            رسوُل فقال كثيرة، ًا نيران أوقدوا َأْمَسْوا، فلما عليهم، فتح تعالى الله

:   ((        )) : قالوا    ؟ ُدوَن ِق ُتو ٍء َشى ّى َأ َلى َع ّنيراُن، ال ِه ِذ َه َما وسلم عليه الله صلى

 .     :   ((    )) :  . فقال  أنسـية ُحُمر لحم على قالوا ؟ ٍم َلْح ّى َأ َلى َع قال لحم على

 :   ((   )) : يا      رجل فقال ، ْكِسُروها وا ُقوها ْهري أ وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل

    ((   )) : خرج       القوُم، تصاّف فلما ، َذاَك أو فقال ؟ ُلها ونغِس ُقها ْهِري ُن أو الله؛ رسول

: يقول     وهو بسيفه ُطر يخ َمْرَحب

ُمَجّرُب                          َطٌل َب الّسلِح َشاكى َمْرَحُب أنى َبُر ْي َخ ِلَمْت َع َقد

ّهُب    َل َت َلْت َب ْق َأ الُحُروُب إذا

: يقول              وهو عامر إليه فنزل

ُمغاِمُر                          َطٌل َب الّسلح ِكى شا َعاِمُر ّنى َأ َبُر ْي َخ ِلَمْت َع ْد َق

عامر                   فذهب عامر، ترس فى َمْرَحب سيف فوقع ضربتين، فاختلفا

عيَن             فأصاَب سيفه، ُذباب عليه فرجع ِقصر، فيه عامر سيُف وكان له، ُفُل َيْس

   : ًا          عامر أن زعُموا وسلم عليه الله صلى للنبّى سلمة فقال منه، فمات ركبته،

            )) : إنه   أصبعيه بين وجمع ْيِن َأْجَر َلُه إّن َلُه، َقا َمْن َذَب َك فقال ُله، عم ِبَط َح

َله       )). ْث ِم بها مشى عربٌى قّل ٌد، ِه ُمجا ٌد ِه َلَجا

فصل 

والمبارزة     القتال بدء فى

الّصبَح،                     بها ّلى ص خيبر، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل َقدَم ولما

بل          ُعروَن، َيْش ول ِتلهم، ومكا بمساِحيهم خيبر أهُل فخرج المسلمون، وركب

     : ثم      والخميُس، ٌد محّم ِه، والل ٌد محّم قالوا الجيش، رأوا فلما لرضهم، خرُجوا



  )) : َبُر          ْك َأ اللُه وسلم عليه الله صلى النبّى فقال حصونهم، إلى هاربين رجعوا

َباُح             َص َء َفَسا ْوم، َق ِة ِبَساَح َنا ْل َنَز َذا إ ّنا إ َبُر، ْي َخ َبْت ِر َخ َبُر ْك َأ اللُه َبُر، ْي َخ َبْت ِر َخ

ِرين )). َذ ْن الُم

((  )) : قفوا                   قال عليها، وأشرف وسلم عليه الله صلى النبّى دنا ولما

       )) : َلَرضيَن   ا وَرّب ْلَن، َل ْظ َأ َوَما ْبِع الّس الّسمواِت َرّب ُهّم ّل ال فقال الجيُش، فوقف

ِة            َي القْر ِه ِذ ه ْيَر َخ ُلَك َنْسأ ّنا فإ ْلَن، َل َأْض َوَما ِطين َيا الّش ورّب ْلَن، َل ْق َأ وَما ْبِع الّس

َما               وَشّر َها ِل ْه َأ وَشّر ِة َي َقْر ال ِه ِذ ه َشّر ِمْن ِبَك ُذ ُعو َن و َها، ِفي َما ْيَر َوَخ ِلها ْه َأ ْيَر وَخ

ِه    )). الل ِبْسم ِدُموا ْق أ فيها،

       )) : اللَه                ُيحّب َرُجلً ًا َد َغ َيَة الّرا ِه ِذ ه َيّن ِط ْع ُل قال الدخول، ليلة كانت ولما

يدوكون        ))    الناُس فبات ، ْيِه َد َي َلى َع اللُه َتُح ْف َي ُلُه، وَرُسو اللُه ّبُه ُيِح و َلُه، َوَرُسو

وسلم             عليه الله صلى الله رسول على َدْوا َغ الناُس، أصبح فلما ُيعطاها، ّهم أي

  :    ((      )) : رُسوَل     يا ُلوا فقا ؟ َطالب أبى ْبُن ِلّى َع ْيَن َأ فقال ُيعطاها، أن َيْرُجو ّلهم ُك

     ((   )) :  . الله    رسوُل فبصق به، ُأتى ف ، ِه ْي َل إ ُلوا فأْرِس قال عينيه َيشتكى هو الله؛

ٌع،               َوَج به ُكْن َي لم كأْن ّتى ح َبَرأ َف لُه، ودعا عينيه، فى وسلم عليه الله صلى

 )) :          : ْذ   ُف ْن ا قال ؟ مثلنا ُكونوا ي حتى ِتلهم ُأقا ِه؛ الل رسوَل يا فقال َيَة، الرا ُه فأعطا

َيِجُب            ِبَما ُهم ِبْر َأْخ و ِم، الْسل إلى ُهْم ُع ْد ا ُثّم ِتهم، ِبَساَح ِزَل ْن َت ّتى َح ِلَك ِرْس َلى َع

َأْن               ِمْن ْيٌر َخ ًا، َواِحد َرُجلً ِبَك اللُه َى ِد ْه َي َلْن ِه َوالل َف ِه، في ِه الل ّق َح ِمْن ِهْم ْي َل َع

ِم    )). َع ّن ال ُحْمُر َلَك ُكوَن َي

: يقول                          وهو َمْرَحٌب فخرج

ُمَجّرُب                 َطٌل َب الّسلِح ِكى َشا َمْرَحُب ُأّمى ْتنى َسّم ّلذى ا َنا أ

ّهُب    َل َت َلْت َب ْق َأ الُحُروُب إذا

: يقول              وهو علٌى إليه فبرز

ْه                 َظَر ْن الَم ِه ِري َك َباٍت َغا ْيِث َل َك ْه َدَر ْي َح ُأّمى ْتنى َسّم ِذى ّل ا َنا َأ

ْه    َدَر ْن الّس ْيَل َك ِبالّصاِع أوفيهُم

. الفتح               وكان َته، هام َلق فف ًا، َمْرَحب فضرب



رأس                     ِمن ٌى يهود اطلع ُحصونهم، من عنه الله رضَى علّى دنا ولما

 :   .      :     : ُتم  علو اليهودى فقال طالب أبى بُن علّى أنا فقال ؟ أنت َمْن فقال الحصن،

. ُموَسى    َلى َع ِزَل ْن ُأ وما

هو           ((   )):          عنه الله رضى طالب أبى بن علّى أن مسلم صحيح فى هكذا

. َبا   َمْرَح قتل الذى

بن                     ويونس عروة عن السود، وأبى الزهرى عن ُعقبة، بن موسى وقال

             : بن    جابر عن حارثة بنى أحد سهل بن الله عبد ّدثنى ح إسحاق ابن عن بكير،

 : خرج             حديثه فى جابر قال قتله، الذى هو مسلمة بن محّمد أن الله، عبد

 : َمن           ويقول يرتجُز وهو ِسلحه، جمع قد خيبر حصن ِمن ّى اليهود َمْرحُب

   ((   )) : ُد         محّم فقال ؟ َذا ِله َمْن وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ؟ ِرُز ُيبا

            : بالمِس،  أخى قتلوا الثائُر، ُتوُر ْو الَم ِه والل أنا الله، رسوَل يا له أنا مسلمة بُن

    )) : ْنُه        َأِع ُهّم ّل ال ِه، ْي َل إ ُقْم فقال بخيبر، ِتل ُق وكان مسلمة، بن َد محمو يعنى

واحد ))            ُكّل فجعل ٌة، شجر بينهما َلْت دخ صاحبه، ِمن ُدهما أح دنا فلما ، ْيِه َل َع

منها،               دونه ما بسيفه صاحبه اقتطع منه بها لذ كلما صاحبه، من بها ُذ يلو منهما

َنن،              َف فيها ما القائم، كالرُجل بينهما وصارت لصاحبه، منهما واحد ُكّل برز حتى

به،            فعّضْت فيها، ُفه سي فوقع ّدرقة، بال فاتقاه فضربه، محمد على حمَل ُثّم

سلّمة،           بن سلمة قال وكذلك فقتله، مسلمة بن ُد محّم وضربه ْتُه، َك َأْمَس َف

.       : َا   مرحب قتل مسلمة بن محمد إن حارثة بن ومجمع

        :  : َمْرحب             ساقى ضرب مسلمة بن محّمد إن وقيل الواقدى قال

   :   .     : كما   الموت ُذِق محمد فقال محمد يا علّى ِهز َأْج مرحب فقال فقطعهما،

وأخذ             ُعنقه، فضرب عنه، الله رضى علّى به ومّر وجاوزه، محمود، أخى ذاقه

ُد             محّم فقال ِه، ِب َل َس فى وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى فاختصما َلبه، س

            : وكنت  الموَت، َق ِليذو إل ُته ترك ثم رجليه قطعُت ما الله؛ رسوَل يا مسلمة بن

     :      . أن    بعد عنقه ضربُت َق، َد َص عنه الله رضى علّى فقال عليه ِهَز ُأْج أن ًا قادر

مسلمة            بن محّمد وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل فأعطى رجليه، قطع



فيه            ُفه سي مسلمة بن محمد آِل عند وكان ْيَضته، َب و وِمغفره ورمحه، َفه سي

: فيه          فإذا يهودى، قرأه حتى فيه، ما ُيدرى ل كتاب

َطْب              ْع َي ْقُه ُذ َي َمْن َمْرَحْب ْيُف َس َذا ه

 :        [    ] يا           ُأمه ّيُة صف فقالت الزبير، إليه فبرز ياسر، أخوه مرحب بعد خرج ثم

.   ((       )) : الزبير      فقتله ، الله َء َشا إْن ُلُه ُت ْق َي ُنِك اب َبْل قال ؟ ابنى يقتُل ِه؛ الل رسوَل

:         : له               يقال ًا منيع لهم ًا ِحصن ُد اليهو دخل ثم عقبة بن موسى قال

عشريَن           ِمن ًا قريب وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فحاصرهم َقُموص، ال

فذبحوا           ًا، شديد ًا َد ْه َج المسلمون َد ِه فُج الحّر، َة َد ِدي َش َوْخَمًة ًا أرض وكانت ليلة،

أسود             ٌد عب وجاء أكلها، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول فنهاهم الُحُمَر

أخذوا              قد خيبر أهَل رأى فلما لسيده، غنم فى كان خيبر، أهل من حبشى

        : فى      فوقع نبٌى، أنه يزعم الذى هذا ُنقاتل قالوا ؟ ُتريدون ما سألهم السلح،

صلى             الله رسول إلى بغنمه فأقبل وسلم، عليه الله صلى النبى ذكر نفسه

   )) :        : الْسلم،    إلى ُعو ْد َأ قال ؟ إليه تدعو وما تقول ماذا فقال وسلم، عليه الله

: ُد               )).   العب قال الله إل َد ُب ْع َت ل َأْن و الله، َرُسوُل ّنى وأ الله، إل إلَه ل َأْن َد َه َتْش َأْن و

     )) : على         ِمّت إْن ّنُة الَج َلَك قال ؟ وَجّل َعّز ِه بالل وآمنُت شهدُت إن فمالى

          : له ))    فقال أمانة، عندى الغنم هذه إن اللِه؛ نبّى يا قال ثم فأسلم، ، ذلَك

      )) : فإّن      ِء، بالَحْصبا واْرِمها ِدَك ْن ِع ِمْن ِرْجها أْخ وسلم عليه الله صلى الله رسول

اليهودى    ))        فعلم ّيدها، س إلى الغنم فرجعت ففعل، ، َتَك َن َأَما ْنَك َع ّدى َؤ ُي َس اللَه

الناس،             فى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقام أسلم، قد غلمه أن

فيمن          ِتَل ُق ُد، واليهو المسلمون التقى فلما الجهاد، على وحّضهم َعظهم، َو ف

فى         ُأدخل ف معسكرهم، إلى المسلمون فاحتمله السود، ُد العب ِتَل ُق

فى           اطلع وسلم عليه الله صلى اللِه رسول أن فزعموا َطاِط، ُفْس ال

      )) : َقُه      وَسا َد، ْب َع ال هذا اللُه ْكَرَم َأ ْد َق َل وقال أصحابه على أقبل ثم ُفسطاط، ال

ًة              َد َسْج ِه لل ُيَصّل َلْم َو العين، الُحور ِمَن ْيِن َت َن ْث ا ِه ْأِس َر َد ْن ِع ْيُت َأ َر ْد َق َل َو ٍر، ْي َخ إلى

َقّط )).



    : صلى                             الله رسوَل أتى أنس عن ثابت، عن سلمة، بن حّماد قال

         : الوجه،     قبيُح ّلون، ال ُد أسو رجل إنى اللِه؛ رسوَل يا فقال رجٌل وسلم عليه الله

: قال              ؟ ّنة الج أأدخُل َتَل، ْق ُأ حتى هؤلء قاتلُت فإن لى، ماَل ل الّريح، ِتُن ْن ُم

وهو((  ))             وسلم عليه الله صلى النبّى عليه فأتى ِتَل، ُق ّتى ح فقاتَل ّدم، فتق ، نعم

:   ((         )) : قال  ثم ، َلَك َما ّثَر َك َو ِريَحَك، ّيَب َط َو َهَك، َوْج اللُه َأْحَسَن ْد َق َل فقال مقتول،

ِه((              ِد ْل ِج ْيَن َب ِفيما ْدُخلِن ي ْنُه، َع َتُه ّب ُج َعان ِز ْن َي العيِن ِر الُحو ِمَن ِه ْي َت ْوَج َز ْيُت َأ َر ْد َق َل

ّبته )). وُجـ

         : عليه             الله صلى النبى إلى العراِب من رجل جاء الهاد بُن ُد ّدا ش وقال

       : فلما     أصحابه، بعَض به فأوصى معَك، ُأهاِجُر َقاَل ف ّتبعه، وا به فآمَن وسلم،

فقسمه،            ًا، شيئ وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ِنَم َغ خيبر، ُة غزو كانت

فلما           ظهَرهم، َيرعى وكان له، قسمه ما أصحابه فأعطى للعرابى، وقسم

       :     : الله    صلى الله َرُسوُل َلَك َقَسَمُه َقْسٌم قالوا ؟ هذا ما فقال إليه، ُه ُعو دف جاء،

   : يا            َذا َه ما فقال وسلم، عليه الله صلى النبّى إلى به فجاء ُه، فأخذ وسلم، عليه

     :  ((    )) : ولكن    ُتك، اتبع هذا على ما قال ، َلَك ُتُه َقَسْم َقْسٌم قال ؟ ِه الل رسول

ّنة،              الج فأدخل فأموَت بسهم، ْلِقه َح إلى وأشار هاهنا ُأرمى أن على ُتك اتبع

إلى: ((     ))         به ِتى ُأ ف العدو، قتال إلى نهض ثم ، ْقَك ُد َيْص اللَه ُدِق َتْص إْن فقال

:  .  :   ((   )) : قال        نعم قالوا ؟ هو أهو فقال مقتول، وهو وسلم عليه الله صلى النبى

ثم((    ))          جبته، فى وسلم عليه الله صلى النبّى ّفنه فك ، َقُه َد َفَص اللَه َق َد َص

      )) : فى       ًا ُمهاِجر َخَرَج ُدَك ْب َع هذا ُهّم ّل ال له دعائه ِمن وكان عليه، ّلى فص ّدمه، ق

.(( ٌد      ِهي َش ِه ْي َل َع َنا َأ و ًا، ِهيد َش ِتَل ُق ِلَك، ِبي َس

    :      : رأس            فى منيع حصٍن الزبير قلعة إلى اليهود وتحّولت الواقدى قال

اليهود              من رجل فجاء أيام، ثلثَة وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل فأقام ّلٍة، ُق

           : لهم  ((  ))  إن َبالوا، ما ًا شهر أقمَت لو إنك القاسم؛ أبا يا فقال عزال له يقال

إلى           يرجعون ثم منها، ُبون فيشر بالليل، يخرُجون الرض، تحَت ًا، ُعيون و ًا شراب

فسار          لك، أصَحُروا عليهم َبهم مشر ْعت قط فإن منك، ُعون فيمتن قلعتهم،

ِطع            ُق فلما عليهم، فقطعه مائهم، إلى وسلم عليه الله صلى اللِه رسول



نحو          ُأصيب و َفٌر، َن المسلمين ِمن ِتَل ُق و القتال، أشد ُلوا فقات عليهم،خرجوا،

ّول            تح ثم وسلم، عليه الله صلى الله رسول وافتتحه اليهود، من العشرة

حصِن            ِلم والّسل ِطيح َو وال ِة َب ْي َت ُك ال أهل إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

ِمن             انهزم كان َفّل ُكل وجاءهم التحصن، أشد ُله أه فتحّصن الُحقيق، أبى ابن

   :  : الذى      وهو ّنطاة، وال الّشق الول جانبين كانت خيبر فإن والّشق، ّنطاة ال

      : يخرُجون    ل فجعلوا والّسللم، والوطيح ُكتيبة ال الثانى والجانب أولً، افتتحه

عليهم             ينصَب أن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل هّم حتى ُحصونهم ِمن

وسلم            عليه الله صلى اللِه رسوُل حصرهم وقد َكِة، َل َه بال ُنوا أيق فلما الَمنجنيق،

ابُن             وأرسل ْلَح، الّص وسلم عليه الله صلى الله رسوَل ُلوا سأ ًا، يوم عشر أربعَة

    : فقال         ؟ ّلمك َك ُأ َف ِزُل ْن أ وسلم عليه الله صلى الله رسوِل إلى الُحقيق أبى

     ((  )) : َلَح      فصا الُحقيق، أبى ابُن فنزل ، نعم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

من             ُحصونهم فى َمْن ِدماء حقن على وسلم عليه الله صلى الله رسول

بين           ّلون ُيخ و بذراريهم، وأرِضها خيبر من ويخرُجون لهم، ّية ّذّر ال وترِك المقاتلة

وعلى              وأرض، مال من لهم كان ما وبيَن وسلم عليه الله صلى الله رسول

رسوُل           فقال إنسان، ظهر على ًا ثوب إل والحلقة ُكراع وال والبيضاء، الصفراء

       )) : إْن     ِه ِل َرُسو ِذّمُة َو ِه الل َِذّمُة ُكم ْن ِم َئْت ِر َب َو وسلم عليه الله صلى الله

. ذلك  ))    على فصالحوه ، ًا ْيئ َش ُتمونى َتْم َك

:           : عمر             ابن عن نافع، عن عمر، بن الله عبيد أنبأنا سلمة بن ُد حّما قال

إلى((              ألجأهم حتى خيبر أهل قاتل وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أن

منها،           ُيجلوا أن على فصالُحوه والرض، والنخل الزرِع على فغلَب قصرهم،

ُء،            والبيضا ُء الصفرا وسلم عليه الله صلى الله ِلرسول و ُبهم ركا حملت ما ولهم

عهد،               ول لهم ِذّمَة فل ُلوا فع فإن ًا، شيئ ُبوا ّي َغ ُي ول يكتموا ل أن عليهم واشترط

حين              خيبر إلى معه احتمله كان َطب، َأْخ بن َيّى لُح وُحلى مال فيه ًا َمْسك ّيبوا فغ

: أخطب             ابن ُحيى ِلعم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال النضيُر، ُأجليت

  :  . النفقاُت((          ))  أذهبته قال ؟ ّنِضير ال ِمَن ِه ِب َء َجا الذى َيّى ُح َمْسُك َعَل َف ما

   ((       )) : الله  رسوُل فدفعه ، ِلَك ذ ِمْن َثُر ْك أ والَماُل َقريٌب، ُد ْه َع ال فقال والحروب،



خربة              دخل ذلك قبل كان وقد بعذاب، فمّسه الّزبير، إلى وسلم عليه الله صلى

فوجدوا: ((        ))    فطافوا، فذهبوا، ، هاهنا خربة فى ُطوُف َي ًا، ّي َي ُح ْيُت رأ ْد َق فقال

الُحقيق،             أبى ابنى وسلم عليه الله صلى الله رسول فقتل الخربة، فى الَمْسَك

عليه             الله صلى الله رسوُل وسبى أخطب، بن َيّى ُح بنت صفية زوج ُدهما وأح

ُيجليهم           أن وأراد ُثوا، َك َن الذى ْكِث ّن بال َلهم أموا وقسم وذراريهم، نساءهم وسلم

           : فنحن  عليها، ونقوم ِلُحها ُنص الرض هذه فى ُكون ن دعنا محمد؛ يا فقالوا منها،

لصحابه             ول وسلم عليه الله صلى الله لرسول يكن ولم منكم، بها أعلم

على           خيبر فأعطاهم عليها، يقومون ُغون يفر ل وكانوا عليها، يقومون غلمان

وسلم                عليه الله صلى الله لرسول بدا ما ثمٍر وكل َزرٍع كل ِمن الشطَر لهم أن

   .          . يقتل  ولم تقدم كما عليهم يخرُصه رواحة بن الله عبد وكان يقرهم أن

الذى              للنكث الُحقيق أبى ابنى إل الصلح بعد وسلم عليه الله صلى الله رسول

ِذّمة             و الله ِذّمة منهم برئت فقد كتموا، أو ّيبوا، غ إن شرطوا فإنهم نكثوا،

        )) : حين    المدينة من به خرجتم الذى المال أين لهم فقال ّيبوا، فغ رسوله،

         : عليهما ))   كنانه عم ابن فاعترف ، ذلك على فحلفوا ذهب قالوا ؟ أجليناكم

فدفع              ، يعذبه الزبير إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول دفعه حين بالمال

ويقال             : فقتله مسلمة بن محمد إلى كنانه وسلم عليه الله صلى الله رسول

. مسلمه         بن محمود أخاه قتل كان هو كنانه إن

وابتة              أخطب بن حيي بنت صفيه وسلم عليه الله صلى الله رسول وسبى

عهد              حديثة ًا عروس وكانت ، الحقيق أبى لن كنانه تحت صفية وكانت ، عمتها

               ، القتلى وسط بلل بها فمر ، رحله إلى بها يذهب أن بللً فأمر ، بالدخول

يا         :     منك الرحمة أذهبت وقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول ذلك فكره

بلل.

فاصطفاها           فأسلمت، السلم، وسلم عليه الله صلى الله رسول عليها وعرض

عليها،           وأولم الطريق، فى بها وبنى َداقها، َص َها َق ْت ِع وجعل وأعتقها، لنفسه،

     :   ((   )) : قبل    رأيُت ِه؛ الل رسوَل يا قالت ؟ هذا ما فقال ًة، ُخضر بوجهها ورأى

أذكُر              ما ِه والل ول َحجرى، فى فسقط مكانه، من زال َقمَر ال كأن علينا، قدومك



   : ِلَك         الَم َذا ه تمنين وقال وجهى، فلطم زوجى، على فقصصتها ًا، شيئ شأنك ِمن

. بالمدينة  الذى

   :        : حجبها،           إن انظروا فقالوا ؟ زوجة أو ّية ُسّر اتخذها هل الصحابة وشك

الذى             َثوبه جعل ِكب، َر فلما ُنه، يمي ملكْت مما فهى وإل ِنسائه، إحدى فهى

المسير،             فى عنه فتأّخُروا تحته، طرفه ّد ش ثم ووجهها، ظهرها على به ارتدى

قدمها             تضع أن ّلته أج الَرْحل على ِليحملها قدم ولما نسائه، إحدى أنها ِلُموا َع و

. ركبت        ثم فخذه على ركبتها فوضعت فخذه، على

السيف                       بقائم ًا آخذ ُقبته، من ًا قريب ًا قائم َلته لي أيوب أبو بات بها، بنى ولما

حين              أيوب أبو ّبَر ك وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل رأى فلما أصبح، حتى

 ((     )) : ؟          أيوب أبا يا مالك وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فسأله خرج، قد رآه

            : أنك  ذكرُت المرأة، بهذه دخلَت لما ِه الل رسوَل يا ِه ِذ ه ليلتى ْقُت ِر َأ له فقال

  . رسوُل         فضِحَك تغتالك أن ْفُت فِخ عشيرتها، وعامَة وزوَجها وأخاها، أباها قتلَت

. ًا        معروف له وقال وسلم عليه الله صلى الله

فصل 

خيبر          وسلم عليه الله صلى الله رسول َقسم كيف فى

ًا،                     سهم وثلثين ستة على خيبَر وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وقسم

الله             ِلرسوِل فكان ٍم، ْه َس ّتمائة وس آلٍف ثلثَة فكانت ٍم، سه مائَة سهم ُكّل جمع

سهم،            وثمانمائة ألف وهو ذلك، ِمن النصُف وللمسلمين وسلم عليه الله صلى

ّنصَف            ال َعَزَل و المسلمين، ِد أح ِم كسه سهٌم وسلم عليه الله صلى الله لرسول

قال             المسلمين، ُأمور من به ينزُل وما لنوائبه ٍم سه وثمانمائة ألف وهو الخر،

فتح:            ما فقسم ًا، ُصلح وشطُرها ًة، َو ْن َع َها ْطُر َش ُفتَح خيبر لن وهذا البيهقى

إليه             يحتاُج وما ِلنوائبه ًا صلح فتح ما وعزل والغانمين، الخمس أهِل بين ًة َعنو

. المسلمين   ُأمور من

            : الرض   قسم يجب أنه الله، رحمه الشافعى أصل على منه بناء وهذا قلت

ِمن            النصَف قسم يجده لم فلما المغانم، سائُر ُتقسم كما َعنوة ِة المفتتح

         .    : أن  له ّين تب التأمل، ّق ح َى والمغاز السيَر تأّمل وَمن ًا صلح ِتح ُف إنه قال خيبر،



على             استولى وسلم عليه الله صلى الله رسوَل وأن َعنوة، ُفتحت إنما خيبر

الله             رسوُل ُيجلهم َلم ًا، ُصلح منها شئ ِتح ُف ولو َعنوة، بالسيِف َها ّل ُك أرضها

 : نحن            قالوا منها، إخراجهم على عزم لما فإنه منها، وسلم عليه الله صلى

منها،            يخرج ما بشرط لكم ونعمرها فيها، نكون دعونا منكم، بالرض أعلُم

والمسلمين             اليهود بين حصل وقد عنوة، فتحت إنما أنها في جدا صريح وهذا

ُئوا             ُألج لما ولكن معلوم، هو ما الفريقين من والقتل والمبارزة الحراب من بها

عليه             الله صلى الله لرسول أن بذلوه، الذي الصلح على نزلوا حصنهم إلى

من          ويجلوا وذريتهم، رقابهم ولهم والسلح، َقَة ْل والَح والبيضاء، الصفراء وسلم

لليهود،              خيبر أرض من ًا شيئ أن صلح بينهم يقع ولم الصلح، كان فهذا الرض،

      : في         يقرهم فكيف شئنا، ما نقركم يقل لم كذلك، كان ولو البتة، ذلك جرى ول

ًا             أيض ُيصالحهم ولم الرِض، ِمن ّلهم ُك أجلهم عمر كان ولم شاء؟ ما أرضهم

لم             فإنه يقع، لم هذا منهم، يؤخذ خراٌج وعليها للمسلمين، الرَض أن على

. البتة     ًا خراج خيبر على يضرب

       : أرض            فى ّير ُمخ والمام َعنوة، ِتحت ُف أنها فيه شّك ل الذى فالصواُب

رسوُل            فعل وقد البعض، ووقِف بعضها ِم َقْس أو ووقفها، َقْسمها بين َعنوة ال

ْقِسْم            َي ولم والنضير، ُقريظة فقسم الثلثة، النواع وسلم عليه الله صلى الله

ِتحت            ُف مكة كون تقريُر ّدم تق وقد شطرها، وترك خيبر، ْطَر َش وقسم مكة،

. له     مدفع ل بما َعنوة

لهل                     الله ِمن ُطعمة كانت لنها سهم، وثمانمائة ألف على ُقِسَمْت وإنما

مائتا            معهم وكان وأربعمائة، ًا ألف وكانوا غاب، وَمن منهم، شهد َمن الُحديبية

عن            يغب ولم سهم، وثمانمائة ألف على ُقِسَمْت َف سهماِن، فرس لكل فرس،

الله              صلى الله رسوُل له فقسم الله، عبد بن جابر إل الُحديبية أهل خيبرمن

. حضرها     َمْن كسهم وسلم عليه

وأربعمائة                   ًا ألف وكانوا ًا، سهم وللراجل أسهم، ثلثة للفارس وقسم

. فيه          ريَب ل الذى الصحيُح هو هذا فارس، مائتا وفيهم



الفارس                     أعطى أنه عمر، ابن عن نافع، عن العمرى، الله عبد وروى

. ًا   سهم والراجَل سهمين

  :     : سهمين،             للفرس يقول ًا نافع سمع كأنه الله رحمه الشافعى قال

         : ّدم   تق فى العلم أهل ِمن أحد َيُشّك وليس للفارس، فقال ًا، سهم وللراجل

عن               أصحابنا، من الثقة أنبأنا وقد الحفظ، فى أخيه على عمر بن الله ُعبيد

أن              عمر، ابن عن نافع، عن عمر، بن الله عبيد عن الواسطى، الزرق إسحاق

. بسهم           وللفارس بسهمين، للفرس ضرب وسلم عليه الله صلى الله رسوَل

ابن                        عن نافع، عن ُعمر، بن الله ُعبيد عن معاوية، أبى حديث من روى ثم

 : سهم            أسهم ثلثة للفارس أسهم وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أن عمر،

وأبو     ((  ))      الثورى، رواه وكذلك ، الصحيحين فى وهو لفرسه، وسهمان له،

. الله    ُعبيد عن أسامة

        : الله             صلى ّنبّى ال أن جارية بن مجمع وروى الله رحمه الشافعى قال

ًا            ألف الجيش وكان ًا، سهم عشر ثمانية على خيبر سهام قسم وسلم عليه

. ًا         سهم والراجل سهمين، الفارَس فأعطى فارس، ثلثمائة منهم وخمسمائة،

        : الحديث             هذا راوى يعنى يعقوب بن ومجمع الله رحمه الشافعى قال

ل                شيخ جارية بن مجمع عمه عن يزيد، بن الرحمن عبد عمه عن أبيه، عن

ول               ُيعارضه، ًا خبر مثله له نر ولم الله، ُعبيد بحديث ذلك فى فأخذنا ُيعرف

. مثله      بخبر إل خبر ّد ر يجوز

         : الجيش           عدد فى بإسناده يعقوب بن مجمع رواه والذى البيهقى قال

  : كانوا          ّنهم أ المغازى وأهل جابر، رواية ففى فيه، ِلَف ُخو قد الفرسان، وعدد

كيسان،            بن وصالح عباس، ابن رواية وفى الُحديبية، أهُل وهم وأربعمائة، ًا ألف

       : ِللفرس     وكان فرس، مائتى كانت الخيل أن المغازى وأهِل يسار، بن وبشير

. سهم      راجل ولكل سهم، ولصاحبه سهمان،

         : فى            الوهم وأرى عليه، والعمُل أصّح، معاوية أبى حديُث داود أبو وقال

.       : فارس    مائتى كانوا وإنما فارس، ثلثمائة قال أنه مجمع حديث



 )) : أتينا                     قال أبيه، عن عمرة، أبى حديث من ًا أيض داود أبو روى وقد

إنسان             كل فأعطى فرس، ومعنا َفٍر، َن أربعة وسلم عليه الله صلى الله َرُسوَل

الرحمن     )).       عبد إسناده فى الحديث وهذا سهمين الفرس وأعطى ًا، سهم منا

. ضعف              وفيه المسعودى، وهو مسعود، بن الله عبد بن عتبة ابن الله عبد بن

      : عليه        الله صلى ِه الل رسول أتينا فقال آخر، وجٍه على عنه الحديُث ُروى وقد

. ًا             أيض داود أبو ذكره أسهم، ثلثة للفارس فكان فرس، َنا َع م ٍر، َف َن ثلثة وسلم

فصل 

ابُن                        جعفُر عمه ابن وسلم عليه الله صلى عليه قدم الغزوة، هذه وفى

      : موسى،     أبو قيس بُن الله ُد عب الشعريون ومعهم وأصحابه، طالب أبى

 . عميس        بنت ٍء أسما معهم ِدَم َق فيمن وكان ُبه، وأصحا

         : باليمن،   ونحن وسلم عليه الله صلى النبى َمْخَرُج بلغنا موسى أبو قال

      : أبو     والخر ُرْهم، أبو ُهما أحد أصغُرهما، أنا لى وأخواِن أنا ُمهاجرين فخرجنا

إلى            ُتنا سفين فألقتنا سفينًة، فركبنا قومى، رجلًمن وخمسين ِبضع فى ُبردة،

: جعفر           فقال عنده، َبه وأصحا طالب أبى بَن َفَر ْع َج َنا ْق َف فوا بالحبشة، النجاشّى

معنا،            فأقيُموا بالقامة، َنا َأَمَر و بعثنا، وسلم عليه الله صلى الله رسوَل إّن

حيَن             وسلم عليه الله صلى الله َرُسوَل َنا ْق َف َوا َف ًا، جميع قدمنا حتى معه فأقمنا

شهد               لمن إل ًا شيئ خيبر فتح عن غاَب ٍد لح قسم وما لنا، فأسهم خيبر، َتَح َت اف

ناس            وكان معهم، لهم قسم وأصحابه، جعفر مع سفينتنا لصحاِب إل معه،

      :    : حفصة،  على عميس ِبنُت ُء أسما َلْت َدَخ و قال ِهجرة، بال سبقناكم لنا يقولون

 :   .  :     : سبقناكم    ُعَمُر فقال ُء أسما قالت ؟ ِذِه ه َمْن فقال عمر، عليها فدخل

: وقالت            َبْت، َغِض َف ِمنكم، وسلم عليه الله صلى الله برسول أحّق نحن بالهجرة،

ِعُم              ُيط وسلم، عليه الله صلى الله رسول مع كنتم لقد واللِه، كل ُعَمُر؛ يا

وفى            ِه، الل فى وذلك ُبغضاء، ال ُبعداء ال أرض فى وكنا ُكم، َل ِه جا ِعُظ َي و جائعكم،

قلَت             ما أذكر حتى ًا شراب أشرُب ول ًا، َعام َط َعُم أط ل ِه، الل وايُم رسوله،

ذلك            وسأذكر ونخاف، ُنؤذى كنا ونحن وسلم، عليه الله صلى الله ِلرسول

ذلك،               على ُد أزي ول أزيغ ول أكذب ل والله وسلم، عليه الله صلى الله لرسول



       : كذا        قال عمر إن الله؛ رسول يا قالت وسلم عليه الله صلى النبّى جاء فلما

 :   ((    )) : قلت.        قالت ؟ له قلِت ما وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال وكذا

         )) :  . ُكْم   َل و ٌة، َد َواِح ٌة ِهْجَر َلْصحابه و َلُه و ُكم، ْن ِم بى ّق َأَح ِب ْيَس َل فقال وكذا كذا له

أسماء    ))        يأتون السفينة وأصحاُب موسى أبو وكان ، َتان ِهْجَر ِة َن ِفي الّس ْهَل َأ ُتْم ْن َأ

أعظُم              ول أفرُح به هم شىء، الدنيا ِمن ما الحديث، هذا عن يسألونها أرسالً

وسلم            )). عليه الله صلى الله رسوُل لهم قال مما أنفسهم فى

جبهته،                     ّبل وق تلقاه وسلم، عليه الله صلى النبّى على جعفٌر ِدَم َق ولما

. ؟: ((           ))  َفر ْع َج ِم ُدو ُق ِب َأْم َبر ْي َخ ْتِح َف ِب ْفَرُح، أ ّيهما أ
َ ب أدرى ما ِه والل وقال

الله                       صلى النبّى إلى نظر لما ًا جعفر أن الِقصة، هذه فى ُروى ما وأما

         : صلى     الله لرسول ًا إعظام ٍة واحد ِرجل على مشى َيعنى حَجل وسلم، عليه

فقال            الرقص، فى لهم أصلً ّقاُصون الّر ّدباب ال ُه أشبا وجعله وسلم، عليه الله

إسناده            :    وفى جابر عن الزبير، أبى عن الثورى طريق ِمن رواه وقد البيهقى

. ُيعرف     ل َمن الثورى إلى

           : ّدباب،          بال ّبه التش جواز على ُحجة هذا فى يكن لم صح، ولو قلت

عليه           الله صلى الله رسول ْدى َه ل المنافى المشى فى ّنث والتَخ والتكسر

الُجوك            كضرب ِلكبرائها، ًا تعظيم الحبشة عادة من كان لعله هذا فإن وسلم،

تركها             ثم مرة، وفعلها العادة تلك على جعفر فجرى ذلك، ونحو الترك عند

 .. وبالله          ّنث والتخ والتثنى والتكسر، القفز من هذا فأين السلم، ّنة ِلّسـ

التوفيق.

        : خيبر             أهِل على قدم ممن َفزارة بنو كانت عقبة بن موسى قال

وأن           ُيعينوهم، أل وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فراسلهم ليعينوهم،

َبر،              خي عليه اللُه فتح فلما عليه، َبْوا فأ وكذا، كذا خيبر من ولكم عنهم، يخرجوا

  )) :     : ذو        لكم فقال وعدتنا، الذى وعدك فقالوا فزارة، بنى من َثّم كان َمن ُه أتا

((   )) :  .   :  ((     ، كذا ُدكم ْوِع َم فقال ُنقاتلك ًا إذ فقالوا خيبر جبال من جبل الّرقيبة

. هاربين            خرجوا وسلم، عليه الله صلى الله رسول ِمن ذلك ُعوا َسِم فلما



:           : إسلمه            فحسن أسلم قد وكان المزنى ُشييم أبو قال الواقدى وقال

خيبر،               دون كان فلما ُعيينة، بنا رجع حصن، بن عيينة مع أهلنا إلى نفرنا لما

       : أننى      النوم فى الليلة أرى إنى أبشروا، ُعيينة فقال ففِزعنا، ّليل، ال من عّرسنا

خيبر،             قدمنا فلما محمد، برقبة أخذُت ِه والل قد بخيبر جبلً الّرقيبة ذا ُأعطيت

 :  . يا            فقال خيبر فتح قد وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فوجد ُعيينة، قدم

لك،            فرغنا وقد عنك، انصرفُت فإنى ُحلفائى، من غنمَت ما أعطنى محمد؛

     )) : ْعَت       َسِم ِذى ّل ا َياَح الّص ِكّن ول ْبَت َذ َك وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

 :  .((    )) :      : وما   )).  قال الرقيبة ذو لك قال ؟ محمد يا أجزنى قال ِلَك ْه أ إلى ّفَرَك َن

؟    الرقيبة ذو

رجع: ((        )).     فلما ُعيينة، فانصرف أخذته أنك النوم فى رأيَت الذى الجبُل قال

    :    : غير       فى ُتوِضع إنك لك أقل ألم فقال عوف، بن الحارث جاءه أهله، إلى

كانوا           يهود والمغرب، المشرق بين ما على محمد َهَرّن ْظ َي َل ِه والل شىء،

  : نحُسد           ّنا إ يقول الُحقيق أبى بن سلم رافع أبا ْعُت لسِم أَشهد بهذا، ُيخبروننا

ل             ويهود مرسل، نبى وهو هارون، بنى من خرجت حيث النبوة على ًا محمد

: الحارث            قال بخيبر، وآخر بيثرب واحد ذبحان، منه ولنا هذا، على ُتطاوعنى

     :      : على  أنزلت التى والتوراِة نعم قال ؟ ًا جميع الرض ِلُك يم لسلم قلت

. فيه        بقولى َد يهو تعلم أن ُأِحّب وما موسى،

فصل 

له              الله وحفظ الغزوة هذه فى وسلم عليه الله صلى َسّمُه محاولة فى

(... يتبع(

@

زينُب                      له أهدت وسلم، عليه الله صلى اللِه رسوُل ُسّم ِة، الغزا هذه وفى

: وسألت            سّمتها، قد ّيًة مشو ًة شا َكم ِمْش بن سلم ُة امرأ اليهوديُة الحارث بنُت

       : فلما      الذراع، فى الّسّم من فأكثرت ُع، ّذرا ال فقالوا ؟ إليه أحّب ّلحم ال ّى أ

: قال           ثم الكلة، فلفظ مسموم، بأنه ُع ّذرا ال أخبره ِذراعها، من انتهش

  )) : ُكم((       ))     ُل ِئ َسا ّنى إ لهم فقاَل له، فُجِمعوا ، ِد ُهو َي ال من هاهنا َمْن لى ُعوا اْجَم



      : لهم      ))   فقال القاسم، أبا يا َعْم َن قالوا ؟ فيه ِقّى ِد َصا أنتْم َهْل َف ٍء، َشى َعن

:  .   :   ((   )) : قال      فلن أبونا قالوا ؟ ُكم ُبو َأ َمْن وسلم عليه الله صلى الله رسول

    )) :    : َعْن((    )).  ِدقّى َصا ُتْم ْن َأ َهْل قال َبرْرَت، و صدقَت قالوا ُفلن ُكم ُبو أ ُتْم، ْب َذ َك

        : كذبنا    ))   عرفَت َناَك، ْب َذ ك وإن القاسم، أبا يا نعم قالوا ؟ ْنُه َع ُكم ُت ْل َأ َس إْن شىٍء

  )) : ْهُل           َأ َمْن وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال أبينا، فى َته عرف كما

    .       : الله ))   رسوُل لهم فقال فيها ُفوننا ُل َتْخ ثم ًا، يسير فيها نكون فقالوا ؟ ّنار ال

:   ((        )) : قال    ثم ، ًا َد َب َأ فيها ُكم ُف ُل َنْخ لَ ِه َفوالل فيها، اْخَسؤوا وسلم عليه الله صلى

 )) :  .  : ُتْم((         ))   ْل َع أَج قال نعم قالوا ؟ ْنُه َع ُكم ُت ْل َأ س إن ٍء َشى َعن ِقّى ِد َصا ُتم ْن َأ َهْل

:   ((     )) :  .  : قالوا    ))   ؟ ذلَك على ُكم َل َحَم َفَما قال نعم قالوا ؟ ًا ُسّم ِة الّشا ِه ِذ ه فى

يضّرك           )). لم ًا ّي نب كنت وإن منك، نستريُح ًا ِذب كا كنت إن أردنا

 : أردُت                    فقالت وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى بالمرأة وجئ

((  )) :     :  ((      )) :  .، ل قال ؟ ُتلها نق أل قالوا ، َلّى َع َطِك ّل ُيَس ِل اللُه كان ما فقال َلَك قت

منها            أكل َمن وأمَر ِهِل، الكا على واحتجم ُيعاقبها، ولم لها، يتعرض َولم

 : أسلمت         الزهرى فقال المرأة، قتل فى ِلف ُت واخ بعُضهم، فمات فاحتجم،

 :   : قتلها          تقول والناُس معمر قال ثم عنه، معمر، عن الرزاق، عبد ذكره فتركها،

. وسلم     عليه الله صلى النبّى

       :      : عن   عمرو، بن محمد عن خالد، حدثنا قال بقية، بن وهب حدثنا داود أبو قال

            : ًة  شا بخيبَر يهوديٌة له أهدت وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أن سلمة أبى

        : إلى....    فأرسل َمعرور، بن البراء بن بشُر فمات وقال القصة، وذكر ّيًة ِل َمْص

    : الله: ((      ))    رسوُل بها فأمر جابر قال ؟ صنعِت الذى على حملِك ما اليهودية

. َلْت     ِت ُق َف وسلم عليه الله صلى

           : عن          عمرو، بن محمد عن سلمة، بن حّماد ورواه مرسل، كلهما قلت

.((        )) : البراء      بن بشر مات لما قتلها أنه متصلً هريرة أبى عن سلمة، أبى

. قتلها                     بشر، مات فلما أولً، ْلها ُت يق لم بأنه الروايتين، بين ّفَق ُو وقد

            : ؟           يأكل لم أو منها وسلم عليه الله صلى النبّى أكل هل ِلف ُت اخ وقد

وجعه              فى قال حتى سنين ثلَث ذلك بعد وبقى منها، أكل أنه الروايات، وأكثُر



            )) : َذا   فه َبر، ْي َخ ْوَم َي ِة الّشا ِمَن ْلُت َك َأ ّلتى ا ِة َل ْك ُل ا ِمن ُد َأِج ْلُت ِز َما فيه مات الذى

ّنى    )). م ِر َه ْب ال َطاع ِق ْن ا أواُن

.         : ًا           شهيد وسلم عليه الله صلى الله رسول فتوفى الزهرى قال

        : الله      رسول بخروج سمعوا حين قريش بيَن وكان وغيره عقبة بن موسى قال

 : يظهر             يقول َمن فمنهم وتبايع، عظيم، ُهٌن َتَرا خيبَر إلى وسلم عليه الله صلى

       : بن    الحّجاج وكان خيبر، ُد ويهو الحليفان يظهر يقول ومنهم ُبه، وأصحا ٌد محم

عبد              بنى أخُت شيبة ُأّم َتُه تح وكانت خيبر، فتح َد ِه وَش أسلم قد الّسلمى ِعلط

بنى             بأرِض ِدن معا له كانت المال، ِمن ًا ِثَر ُمك الحجاُج وكان ُقَصّى، بن الدار

بن              الحجاج قال خيبر، على وسلم عليه الله صلى النبّى ظهر فلما ُسليم،

لى،:              مال فل بإسلمى، ُلها وأه هى تعلم وإن امرأتى، ِعند ًا ذهب لى إن ِعلط

عن             بها ُأ أدر قدمت إذا ًا أخبار ِبَرّن ولخ الخبر، وأْسبِق الّسيَر فلسرع لى، َذْن ْأ َف

قال              مكة، ِدَم َق َفلما وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل له ِذَن َأ ف ونفسى، مالى

َى:              أشتر أن أريد فإنى مال، ِمن عندِك لى كان ما واجمعى علّى أخفى لمرأته

ًا           َد محم وإن ُلهم، أموا ُأصيبت و ُتبيُحوا، اس قد فإنهم وأصحابه، محمد غنائم ِمن

     : ثم         مكة إلى به َثّن َع ْب َت َل أقسموا قد َد اليهو وإن ُبه، أصحا عنه وتفّرق ُأِسَر، قد

منهم،           وبلغ المسلمين، على واشتد بمكة، ذلك وفشا بالمدينة، بقتلهم ّنه َل ُت لتق

الله           صلى الله رسول عّم العباَس فبلغ والسروَر، الفرَح المشركون وأظهر

ويخرج،           يقوم أن فأراد الّسرور، وإظهاُرهم ُتهم، َب َل وَج ّناس ال َلُة َزَج وسلم عليه

 .((  )) : وكان           َثُم ُق له يقال له ًا ابن فدعا القيام، على يقدر فلم ظهُره، فانخزل

صوته            ويرفع َتِجُز، ير العباس فجعل وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل ُيشبه

: الله     ُء أعدا به يشمَت لئل

َلشـْم                ا ْنــِف َل ا ِذى َشبيُه ُقثـم ّبى ِح َثْم ُق ّبى ِح

َرغـْم                 َمـْن ْنِف َأ ِم ْغــ بَر َعْم ّنـ ال ذى ّبى ر ِبّى َن

منهم                   والمشركين، المسلمين من كثيرون رجاٌل داره باب إلى وحشر

الموت           مثُل به َمْن ومنهم المغرى، الشاِمُت ومنهم والسرور، للفرح ِهُر المظ

طابت          َده، ّل وتج العباس رجَز المسلمون سمع فلما والبلء، الُحْزن من



له              ًا غلم العباُس أرسَل ثم يأتهم، لم ما أتاه قد أنه المشركون وظن نفوُسهم،

       :     : فالذى    تقول، وما به، جئَت ما َلك وي له وقل به، اخُل له وقال الحجاج، إلى

    : الفضل            أبى على اقرأ له قال الغلُم ّلمه ك فلما ؟ به جئَت مما خيٌر الله َعد و

           : ما   على الخبَر فإن َيه، آت حتى بيوته بعض فى بى َيْخُل ْل َف له وقل السلم،

       : ًا       فرح العباُس فوثب الفضل، أبا يا أبشر قال الدار، باب ُد العب بلغ فلما َيُسّره،

الحجاج،              بقول فأخبره عينيه، بين ما ّبل وق جاءه حتى قّط، ٌء بل ُيصبه لم كأنه

      :    :  .  : حتى   ِتك بيو بعض فى ِه ِب ُأْخُل الحجاج لك يقوُل قال أخبرنى قال ثم فأعتقه،

فوافقه            خبرى، لتكتَمّن عليه أخذ به، وخل الحجاج، جاءه فلما ًا، ظهر يأتيَك

        : عليه      الله صلى الله رسوُل افتتح وقد جئُت الحجاج له فقال ذلك، على عباس

الله             صلى الله رسوَل وإّن الله، سهاُم فيها وجرت أموالهم، وغنم خيبر، وسلم

جئُت            ولكن بها، وأعرَس لنفسه، َيّى ُح ِبنت ّيَة صف اصطفى قد وسلم عليه

عليه             الله صلى الله رسول استأذنُت وإنى به، وأذهب أجمعه أن أردت لمالى،

ما               اذكْر ثم ًا، ثلث علّى فأْخِف شئت، ما أقول أن لى ِذَن َأ َف أقول، أن وسلم

           : ثلث،.  َد بع كان فلما ًا، راجع انشمر ثم متاعه، ُته امرأ له فجمعت قال شئت

 :   :      : لَ     وقالت ذهب، قالت ؟ زوُجِك فعل ما فقال الحجاج، امرأة العباُس أتى

   :  . ُننى          َيْحُز ل أجل، فقال بلغك الذى علينا شّق لقد الفضل، أبا يا اللُه ْنك َيْحُز

فيها               وجرت خيبَر، رسوله على اللُه فتح ُأِحّب، ما إل الله بحمد يكن ولم الله،

فإن            لنفسه، ّية صف وسلم عليه الله صلى الله رسوُل واصطفى الله، سهاُم

 :  .    :  . فإنى       قال ًا صادق ِه والل ّنك أظ قالت به فالحقى حاجة، زوجك فى لِك كان

 :      :  . الذى       قال ؟ بهذا أخبرك فمن قالت لك أقول ما على والمُر صادق، ِه والل

 : هذا            قالوا رأوه، فلما قريش، مجالَس أتى ّتى ح ذهب ثم أخبرِك، بما أخبرِك

     :  . خيٌر،         إل ُيصبنى لم أجل قال خير إل ُبك يصي ول الفضل، أبا با ُد ّل التج ِه والل

لحاجة،             ًا ثلث عليه ُتَم أك أن سألنى وقد وكذا، بكذا الحّجاج أخبرنى لله، والحمد

المسلمون            وخرج المشركين، على وَجَزع كآبة ِمن للمسلمين كان ما الله ّد فر

ُه          وجو فأشرقت الخبَر، فأخبرهم العباس، على دخلوا حتى مواضعهم ِمن

المسلمين.



فصل 

الفقهية        الحكام من َبر ْي َخ غزوة فى كان فيما

الله                   رسوَل فإن الُحُرم، الشهر فى ُتهم ومقاتل الكفار محاربُة فمنها

ثم              ًا، ّيام أ بها فمكث الِحّجة، ذى فى الُحديبية ِمن رجع وسلم عليه الله صلى

مروان            عن ُعروة، عن ّى الّزهر قال كذلك المحّرم، فى َبَر ْي َخ إلى سار

      : من      سبع سنة أول فى خرج الواقدى قال وكذلك مخرمة، بن والِمسور

المحّرم            أواخر فى كان ُخروَجه فإن نظر، بذلك الستدلل فى ولكن الِهجرة،

النبى              بيعُة الستدلل هذا من وأقوى َفر، َص فى كان إنما وفتُحها أوله، فى ل

وأل            القتال، على الرضوان ْيعَة َب الشجرة عند َبه أصحا وسلم عليه الله صلى

على              بايعهم إنما لنه ذلك، فى دليَل ل ولكن َدة، ْع َق ال ذى فى وكانت ِفّروا، َي

ول              الصحابة، بايع فحينئذ قتاله، ُيريدون وهم عثمان قتلوا قد أنهم بلغه لما ذلك

ُيقاتل              أن الخلف إنما العدو، بدأ إذا الحرام الشهر فى القتال جواز فى خلف

      :   : مذهُب   وهو منسوٌخ، فيه َتال ِق ال تحريُم وقالوا جّوزوه، فالجمهور ًء، ابتدا فيه

. الله    رحمهم الربعة، الئمة

: بالله                     ِلُف يح عطاء وكان منسوخ، غيُر ثابٌت أنه إلى وغيُره عطاء وذهب

. ٌء          شى تحريَمه نَسَخ ول الحرام، الشهر فى َتاُل ِق ال َيِحّل ما

عليه                   الله صلى النبى بحصار الستدلُل الستدللين هذين من وأقوى

وعشرين           ًا بضع فحاصرهم ّوال، ش أواِخر فى إليها خرج فإنه للطائف، وسلم

رمضان،             ِمن بقيَن ٍر َعش ِل مكة فتح فإنه َعدة، َق ال ذى فى كان فبعُضها ليلة،

من              بقى وقد َهوازن إلى فخرج الصلة، يقُصُر َة عشر تسع الفتح بعد بها وأقام

إلى             منها ذهب ثم غنائمها، وقسم ِزَن، َهوا عليه الله ففتح ًا، يوم عشرون ّوال ش

ذى           فى بعضها أن يقتضى وهذا ليلة، وعشرين ًا بضع فحاصرها الطائف،

. شك   بل َعدة َق ال

   :    .      : بل            الصحيح وهو حزم ابُن قال ليلة عشرة بضع حاصرهم إنما قيل وقد

وفى             ؟ به والجزم التصحيح هذا له أين فمن منه، عجيب وهذا شك،

)) :         (( ُهم(( فحاصرنا قال الطائف، قصة فى مالك بن أنس عن الصحيحين



       (( ذي    في وقع الحصار فهذا الحديث وذكر وتمنعوا فاستعصوا ًا، يوم أربعيَن

تمام               ِمن كان الطائف غزو لن القصة، في دليل فل هذا ومع ريب، بل َقعدة ال

ولما            بالقتال، وسلم عليه الله صلى الله رسوَل بدؤوا وهم َهوازن، غزوة

ِحصن            في ثقيف مع ّنضري ال عوف بُن مالُك وهو ُكهم، مل دخل انهزموا،

تمام            ِمن ُهم ُو غز فكان وسلم، عليه الله صلى الله رسول محاربيَن الطائف

. أعلم      والله فيها، شرع التي الغزوة

      (  )                        ، نزولَ القرآن آخر من وهي المائدة سورة في تعالى ّله ال وقال

ْهَر   : {          الَش ول ِه الل ِئَر َعا َش ُلوا ُتح ل ُنوا آَم ِذيَن َل ا ُيها أ َيا منسوخ فيها وليس

 : ] { المائدة      َد ِئ َقل ال ول ْدي َه ال ول ، ].2الَحراَم

ُقل             : {       : فيه ِقتاٍل ِم الَحرا ِر الَشه َعِن َنَك ُلو َأ ويس البقرة سورة في وقال

 : ] { البقرة       ِه الل َسبيِل َعْن ٌد وص َكبير ِه في َتاٌل ،]    217ِق مدنيتان آيتان فهاتان ،

رسوله              ِة سن ول الله كتاب في وليس ، أعوام ثمانيِة ُو نح النزول في بينهما

بقوله              نسخه على استدل ومن ، نسخه على المُة أجمعِت ول ، لحكمهما ناسخ

 : ] { التوبة: {   َفَة َكا ِكيَن ِر الُمش ُلوا ِت وقا فقد]     36تعالى ، العمومات من ونحِوها

الله               صلى النبي بان عليه استدل ومن ، عليه ُدُل ي ل بما النسخ على استدّل

استدل               فقد ، َقعدة ال ذي في أوطاس إلى سريٍة في عامر أبا بعث وسلم عليه

              ، بالقتال المشركون فيها بدأ التي الغزوة تمام ِمن كان ذلك لن ، دليل بغير

الحرام        . الشهر في لقتالهم منه ًء ابتدا يكن ولم

فصل         

         : تقدم          وقد سهم، وللراجل أسهم، ثلثة للفارس الغنائم، ِقسمة ومنها

تقريره.

            : كما          ُيخمَسه، ول َله يأك أن َا طعام وجد إذا الجيش ِد لحا يجوز أنه ومنها

به             واختص خيبر، يوَم ُدلي الذي ِم الشْح ِجراب المغفل بن الله عبد أخذ

. وسلم      عليه الله صلى النبي بمحضر



             : بإذن          إل له سهَم فل الحرب، َتقّضي بعد بالجيش ٌد مد لحق إذا أنه ومنها

أهل            في َبه أصحا َلم ك وسلم عليه الله صلى النبي فإن ورضاهم، الجيش

. لهم     -   -     فأسهم لهم، ِهَم ُيس أن وأصحابه ٍر جعف بخيبر عليه ِدُموا َق حيَن السفينة

فصل

عنه                     وصح خيبر، يوَم تحريُمها عنه صح ِلنسية، ا ِر الُحُم لحوم تحريُم ومنها

 : إنما            الصحابة من قال من قول على ّدٌم مق وهذا ِرجٌس، بأنها التحريم تعليُل

   : وأكلت         الظهُر فنَي له قيل فلما َلتهم، وَحُمو القوم ظهَر كانت لنها حرمها،

       : قول      وعلى ُتخمس، لم لنها حرمها، إنما قال من قول وعلى حرمها، الحمر،

           : هذا  وكل َة، ِذَر َع ال ُكُل تأ وكانت القرية، حول كانت لنها حرمها إنما قال من

((  )) :         (( ِرْجٌس (( إنها وسلم عليه الله صلى الله رسول قوُل لكن ، الصحيح في

. ًا             رجس بكونها التعليل بخلف ِله وقو الراوي، ظن ِمن لنه َله، ك هذا على ّدم مق

     } : ِإلّي        ُأوِحَي فيما ُد َأِج لَ ُقل تعالى قوله وبين التحريم هذا بين تعارُض ول

ٍر               ِزي ْن َخ َلْحَم َأو َا، ُفوح َمْس ًا َدم أو َتًة َمي ُكوَن َي َأن ِإلّ َعُمه َيط ٍم َطاِع َلى َع ًا ُمَحَرم

: ] { النعام        به ِه الل ِر ْي َغ ِل ِهَل ُأ ًا ِفْسق َأو رجس َنُه ِإ ُحّرَم]     145ف قد يكن لم فإنه ،

ًا             شيئ ُد َد يتج كاَن والتحريُم الربعة، هذه إل المطاعم ِمن الية هذه نزول حيَن

رافع               أنه ل النّص، عنه سكت لما مبتدأ تحريٌم ذلك بعد الُحُمر فتحريُم ًا، فشيئ

.   . أعلم           والله َا ناسخ يكون أن فضلًعن لعمومه، ُمخصص ول القرآن، أباحه لما

فصل

هو                     هذا الفتِح عاَم تحريُمها كان وإنما خيبر، يوَم المتعُة ُتحرم ولم

في              بما واحتجوا خيبر، يوَم حرمها أنه العلم أهل ِمن طائفة ظّن وقد الصواُب،

  )) :          (( الله(( رسوَل أن عنه الله رضي طالب أبي بن علي حديث من الصحيحين

.(( ِلنسية           ا الحمر لحوم أكل َعن و خيبر، يوَم النساء ُمتعة عن َنهى

         :  (( ُيليُن          (( عباس ابن سمع عنه، الله رضي ًا علي أن ًا أيض الصحيحين وفي

          : عليه    الله صلى ّله ال رسوَل فإن عباس، ابَن يا مهلً فقال النساء، ُمتعة في

   (( للبخاري ((        لفظ وفي ، النسية الحمر لحوم وعن خيبر، يوم عنها نهى وسلم



خيبر،              يوَم النساء ُمتعة عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه،

. ِلنسية     ا الحمر لحوم أكل وعن

الفتح،                      عاَم أباحها وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أن هؤلء رأى ولما

.      : ُحّرَمت   ثم أبيحت، ُثم ُحرَمت، قالوا حَرمها، ثم

:            : ُلوا           قا المتعة، إل ُحرَم ثم أبيح، ثم ُحرم، َا شيئ أعلُم ل الشافعي قال

     : الفتح،       عاَم إل ُتحرم لم وقالوا آخرون، ذلك في وخالفهم مرتين، ُنِسَخْت

         :  . عنه    ّله ال رضي طالب أبي بن علي جمع وإنما قالوا مباحة كانت ذلك وقبل

ُيبيحهما،           كان عباس ابن لن الهلية، الُحُمر ِم وتحري بتحريمها، الخبار بين

وكان             عليه، ًا رد وسلم عليه الله صلى النبي عن ِريَمهما تح علي له فروى

ِر،             الُحُم لتحريم ًا ظرف خيبر يوَم ذكر وقد شك، بل خيبر يوَم ِر الُحُم تحريُم

 (( المام          (( مسند في ذلك جاء كما بزمن، يقيده ولٌم المتعة، تحريَم َق َل وأط

  ))        : ِر   الُحُم لحوَم حّرم وسلم عليه الله صلى الله رسول أن صحيح بإسناد أحمد

   )) :   (( وحّرم      النساء، ُمتعة حّرم لفظ وفى النساء ُمتعة وحّرم َبر، ْي َخ يوَم الهلية

       (( ًا،     مفصلًمميز عيينة بن سفيان رواه هكذا ، َبر ْي َخ يوَم الهلية الُحُمر لحوَم

بعُضهم،             جاء ثم به، ّيدهما فق للتحريمين، زمٌن َبر ْي َخ يوَم أن الرواة بعُض فظن

هاهنا           فمن بالظرف، ّيده وق الُحُمر، تحريُم وهو المحّرمين أحد على فاقتصر

. الوهم  نشأ

فى                    استأذنوا ول باليهوديات، يتمتعون الصحابُة فيها يكن لم َبر ْي َخ وقصة

ول               الغزوة، هذه فى قّط ٌد أح َله نق ول وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل ذلك

قصَة              فإن الفتح، غزاة بِخلف ًا، تحريم ِفعلًول ل البتة، ِذكٌر فيها للُمتعة كان

. الطريقتين          أصّح الطريقة وهذه مشهورة، ًا وتحريم ِفعلً فيها كانت المتعة

          : ُيحّرمها            لم وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أن وهى ثالثة طريقة وفيها

إليها،            الحاجة عند وأباحها عنها، الستغناء عند حّرمها بل البتة، ًا عام ًا تحريم

   : والدّم          ِة كالميت هى ويقوُل بها ُيفتى كان حتى عباس ابن طريقَة كانت وهذه

الناِس            أكثُر عنه يفهم فلم العنت، وخشيِة الضرورة عند ُتباح الخنزير، ِم ولح



ابُن             رأى فلما بالشعار، ذلك فى ّببوا وش مطلقًة، إباحًة أباحها أنه وظنوا ذلك،

. بالتحريم      القول إلى رجع ذلك، عباس

فصل 

عاَمَل           الرض،وكيف من يخرج مما بجزء والمزارعة المساقاة جواز فى

َبر       ْي َخ أهل وسلم عليه الله صلى الرسول

           : أو          ثمر ِمن الرض ِمن يخُرج مما بُجزء والمزارعة المساقاة جواُز ومنها

ذلك،             على َبر ْي َخ أهَل وسلم عليه الله صلى الله رسوُل عامل كما زرع،

الراشدين            خلفائه عمُل واستمر البتة، ُينسخ لم وفاته حين إلى ذلك واستمر

وهو             المشاركة، باب ِمن بل شىء، فى المؤاجرة باب من هذا وليس عليه،

بين           فّرق فقد ذلك، وحّرم المضاربَة، أباح فَمن سواء، المضاربة نظيُر

متماثلين.

فصل 

رب              من ِبذر ال كون اشتراط عدم وسلم عليه الله صلى ْديه َه من أن فى

الرض

           : يدفع          ولم أموالهم، ِمن ُلوها يعم أن على الرَض إليهم دفع أنه ومنها

َيه              ْد َه أن على فدل ًا، قطع المدينة من ِبذَر ال إليهم َيحِمُل كان ول ْذَر، ِب ال إليهم

وهذا              العامل، من يكون أن يجوز وأنه الرض، رّب ِمن ِبذر ال كوِن اشتراط عدُم

ُق            المواف فهو المنقوُل، هو أنه وكما بعده، ِمن الراشديَن خلفائه ْدَى َه كان

مجرى           يجرى ِبذر وال الِقراض، فى المال رأس بمنزلة الرَض فإن للقياس،

بمنزلة             كان ولو صاحبه، إلى يرجُع ول الرض، فى يموُت ولهذا الماء، سقى

ِلَم           ُع ف المزارعة، ُد ُيفِس وهذا صاحبه، إلى ُده عو ِرَط ُت لْش المضاربة مال رأس

وسلم            عليه الله صلى الله رسول ْدى َه ل الموافق هو الصحيح القياَس أن

.   .. أعلم    والله ذلك فى الراشدين وخلفائه

فصل 

ُأخرى     وأحكام الثمار، َخْرص فى



         : القسمة          وأن كذلك، وِقسمتها النخل رؤوس على الثمار َخْرُص ومنها

. ًا  بيع ليست

.      : واحد           ٍم وقاِس واحد، ِرٍص بخا ُء الكتفا ومنها

.          : شاء           متى فسُخه للمام ًا جائز ًا عقد الُمهادنة ِد عق جواز ومنها

          : رسوُل          لهم َد َق َع كما بالشرط، والمان الصلح عقد تعليق جواُز ومنها

. ُتموا           ْك َي ول ّيبوا ُيغ ل أن بشرط وسلم عليه الله صلى الله

          : العادلة            الشريعة من ذلك وأن بالُعقوبة، ّتهم ال أرباِب ِر تقري جواُز ومنها

. الظالمة    السياسة ِمن ل

          : الله           صلى النبى قال كما والمارات، بالقرائن الحكام فى ُذ الخ ومنها

     ((     )) : فى   كذبه على بهذا فاستدل ، ِريٌب َق ُد ْه َع وال َكثيٌر، الَماُل ِلكنانة وسلم عليه

. والنفقة:    الحروُب أذهبته قوله

             : إلى          ُيلتفت لم كذبه، على قرينٌة قامت إذا َله قو القوُل كان َمن أن ومنها

. الخائن    منزلة ُنّزَل و قوله،

            : لهم           يبق لم عليهم، ِرَط ُش مما ًا شيئ خالفوا إذا ّذمة ال أهَل أن ومنها

عقد            وسلم عليه الله صلى الله رسول لن وأموالهم، ِدماؤهم ّلت وح ِذمة،

ِدماؤهم             ّلت ح فعلوا فإن ُتموا، َيك ول ّيبوا ُيغ ل أن عليهم وشرط الُهدنة، لهؤلء

أميُر           اقتدى وبهذا َلهم، وأموا َءهم دما استباَح بالشرط، ُفوا ي لم فلما ُلهم، وأموا

ّذمة،           ال أهل على اشترطها التى الشروط فى الخطاب بن عمُر المؤمنين

أهل               ِمن َيِحّل ما منهم له حّل فقد منها، ًا شيئ ُفوا خال متى أنهم عليهم فشرط

. َعداوة  وال الّشقاق

          : عليه                     الله صلى النبّى فإن ِفعله، قبل المر نسخ جواُز ومنها

. َها         ِل َغْس ِب بالمر عنهم نسخه ثم ُقدور، ال بكسِر أمرهم وسلم

              : ذبيحته          وأن لحمه، ول ُه ِجلد ل ّذكاة بال ُهر ْط َي ل لحُمه ُيؤكل ل ما أن ومنها

. ّلحم         ال مأكول فى تعمل إنما الذكاة وأن موته، بمنزلة

            : كان           وإن ْكه، يمل لم قسمتها قبل ًا شيئ الغنيمة ِمن أخذ َمن أن ومنها

: ّلها             غ التى الّشملة صاحب فى قال ولهذا بالقسمة، ُكه ِل يم إنما وأنه حقه، دوَن



  )) : ِمْن((     )).      ِشَراٌك ّله غ الذى الّشراك لصاحب وقال ًا َنار ِه ْي َل َع ِعُل َت َتْش ّنها إ

ٍر )). َنا

          : َقْسم           و وتركها، ِقسمتها بين َعنوة ال أرض فى ّير مخ المام أن ومنها

. بعضها   َتْرِك و بعضها،

            : أسباب           من هو مما يسمعه أو يراه بما ُبه استحبا بل ُؤل التفا جواز ومنها

برؤية           وسلم عليه الله صلى النبّى تفاءل كما وإعلمه، السلم ظهوِر

. خرابها           فى فأٌل ذلك فإن َبر، ْي َخ أهل مع ِتل والمكا والفؤوس الَمساحى

          : عنهم،                     ِنَى ُتغ اْس إذا السلم دار من ّذمِة ال أهل إجلء جواز ومنها

 ((     )) : وقال       ، اللُه َقّركُم َأ َما ُكم ِقّر ُن وسلم عليه الله صلى النبى قال كما

((            )) :، ًا ْوم َي ُثّم ًا ْوم َي الّشام َو َنْح ُتَك َل َراِح ِبَك َقَصْت َر إذا بَك ْيَف َك لكبيرهم

جرير             بن محمد مذهُب وهذا وسلم، عليه الله صلى موته بعد عمُر وأجلهم

. المصلحَة            فيه الماُم رأى إذا به العمُل ُغ يسو قوى قوٌل وهو الطبرى،

             : ل           كلم فهذا ُهدنة، أهَل ُنوا كا بل ِذمة، لهم تكن لم َبر ْي َخ أهل ُيقال ول

ًا             أمان وأموالهم دمائهم على بها أِمنوا قد ِذمة، أهَل كانوا فإنهم تحته، حاِصل

بغير             ِذمة أهَل وكانوا فرُضها، ونزل َعت، ِر ُش قد الجزيُة تكن لم نعم ًا، مستمر

ِمن             ّذمة ال له ُيعقد َمن على ُبها ضر ِنَف ُتؤ اس الجزية، فرُض نزل فلما جزية،

أهَل            ليسوا لكونهم منهم، الجزية أخذ عدُم يكن فلم والمجوس، ِكتاب ال أهل

. بعد        فرُضها نزل تكن لم لنها بل ِذمة،

لمدة                      ل َبر، ْي َخ أرض فى إقرارهم لمدة فذاك ّبد، مؤ غيَر العقد كوُن وأما

   )) : أقّركُم         ما ُكْم ِقّر ُن قال فلهذا شاء، متى الماُم يستبيحها ثم دمائهم، حقِن

        :   (( الذمة    ُد عق كان وهكذا شئنا، ما دماءكم ِقُن نح يقل ولم ، َنا ْئ َش َما ْو َأ اللُه

ومتى           عليه، ِهُروا ُيظا ول ُيحاربوه، ل بأن ًا، مشروط ًا عقد ّنضير وال ُقريظة ل

ذاك،                إذ فرُضها نزَل يكن لم إذ جزية، بل ِذمة أهَل وكانوا لهم، ِذمة فل فعلوا،

وجعل           ِريهم، وذرا نسائهم ْبَى َس وسلم عليه الله صلى الله رسوُل واستباَح

ُحكَم            والمقر الساكت ُحكم وجعل ُذّرية، وال ّنساء ال حق فى ًا ساري العهد نقَض

ّذمة              ال أهل فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه موجُب وهذا والمحارب، ِقِض النا



إذا             هذا ولكن ونسائهم، ُذّريتهم فى العهد نقُض َى يسر أن ًا، أيض الجزية بعد

طائفة             ِمن ًا واحد الناقض كان إذا أما َنعة، وَم ْوكة َش لهم طائفًة ِقُضون النا كان

أهدر              َمن أن كما وأولده، زوجته إلى النقُض يسرى ل فهذا بقيتهم، ُيوافقه لم

َءهم            نسا َيْسِب َلْم ّبه، يس كان ممن دماءهم وسلم عليه الله صلى النبّى

.   .. التوفيق          وبالله عنه َد محي ل الذى وهو هذا، فى ُيه ْد َه فهذا ُذّريتهم، و

          : َته           زوج ويجعلها لها، ًا َصداق ِعتقها وجعل َته، َأَم الرجل ِعتق جواُز ومنها

صلى               فعل كما تزويٍج، ول إنكاح لفِظ ول غيره، ولى ول ٍد، شهو ول إذنها، بغير

        : مع       ذلك، إلى أشار ول بى، خاٌص هذا قّط يقل ولم ّية، بصف وسلم عليه الله

      : بل         لغيره، ُلح يْص ل هذا إن الصحابه من أحد ُقْل ي ولم به، ُأّمته باقتداء علمه

عليه             الله صلى الله رسوُل ول يمنعوهم، ولم ُلّمة، ا إلى ُلوها ونق الِقصة ُوا َو َر

بالموهوبة             النكاح فى خّصه لـّما سبحانه والله ذلك، فى به القتداء من وسلم

 : ]{ الحزاب: {      ِنيَن ْؤِم ْلُم ا ُدوِن ِمْن ّلَك ِلصًة َخا ِلصة]     50قال خا هذه كانت فلو ،

السادات             من ذلك لكثرة ِذكر بال أولى التخصيُص هذا لكان ُأّمته، دون من له

فى             مثله أو ّلته، ِق و ُندرته، ل للرجل نفَسها َهُب َت التى المرأة بخلف إمائهم، مع

فكيف            به، واقتداؤها له، ُلّمة ا مشاركة والصل سيما ول البيان، إلى الحاجة

مقتضى              قيام مع يجوز ل الذى الموضع ذلك فى به القتداء منع عن يسكت

ذلك،             فى به القتداء عدم على ُلّمة ا تجتمع ولم المحال، شبُه هذا الجواز،

.   .. التوفيق    وبالله إجماعهم إلى المصيُر فيجب

        : وطئها،           ومنفعة َتها، رقب ِلُك يم فإنه ذلك، جواَز يقتضى الصحيُح والقياس

ًا             نوع أو ِة، المنفع ِملك ويستبقى الرقبة، ِملك ِمن ّقه ح ِقَط ُيس أن فله وخدمتها،

المالك              أخرج فإذا عاش، ما ِدَمه يخ أن عليه وشرط َده، عب أعتق لو كما منها،

فكيف              البيع، عقد فى ِلَك ذ من ُيمنع لم منفعته، ِمن ًا نوع واستثنى ملكه، رقبَة

أو               نكاح ِد بعق إل ُتستباح ل ُبضع، ال منفعُة كانت ولما النكاح، عقد فى منه ُيمنع

استباحة            ضرورة ِمن كان عنها، اليمين ملَك ِزيُل ُي ُقها إعتا وكان يمين، ِملك

بغير            شاء ممن وبيعها نكاحها، يلى كان وسيدها زوجة، ُلها جع المنفعة، هذه

النكاح             ُد عق ضرورته ِمن كان ولما منها، ُكه ِل َيم كان ما لنفسه فاستثنى رضاها،



الصحيح             القياس محُض فهذا به، إل ِتّم َي ل المستثنى ملكه بقاء لن ملكه،

.   .. أعلم   والله الصحيحة ّنة للّسـ الموافق

           : ضَرر           يتضّمن لم إذا غيره، وعلى نفسه على النساِن كذب جواُز ومنها

على              ِعلط بن الحّجاُح كذب كما حقه، إلى بالكذب ُيتوصل كان إذا الغير ذلك

ذلك             من المسلمين لحقت مضّرة غير ِمن مكة ِمن َله ما َذ أخ حتى المسلمين،

ٌة            فمفسد والحزن، الذى من المسلمين من بمكة َمن نال ما وأما الكذب،

الفرح           تكميَل سيما ول بالكذب، حصلت التى المصلحة جنب فى يسيرة

فكان           الكذب، هذا بعد ِدق الّصا ِر بالخب حصل الذى اليمان َة وزياد والسرور،

والحاكُم           الماُم هذا ونظيُر الراجحة، المصلحة هذه حصول فى ًا سبب الكذُب

سليماُن            أوهم كما الحّق، استعلم إلى بذلك ِليتوصل الحق خلَف الخصَم ِهُم يو

ْين             َع معرفة إلى بذلك توّصل حتى ِنصفين الولد ّق ِبَش المرأتين إحدى داود بن

ُلم. ا

         : على                     معه وركوبها السفر، فى بامرأته الرجل بناء جواُز ومنها

. الجيش   بين دابة

            : َلِت          ِت ُق كما ًا، ِقصاص ِه ِب ِتَل ُق مثله، ُتُل ْق َي بُسّم غيره قتل َمْن أن ومنها

 . البراء    بن ببشر اليهوديُة

.         : طعامهم            وِحّل الكتاب، أهل ذبائح من الكل جواُز ومنها

     :   .    : العهد           لنقض َلْت ِت ُق َة المرأ فلعل قيل فإن الكافر هديِة قبوُل ومنها

        : حين     من َلت ِت ُق ل العهد، لنقض ُلها قت كان لو قيل ًا، ِقصاص ل بالّسّم ِلحرابها

. منها           الكل موت على ُلها قت يتوقف ولم الشاة، سّمت أنها أقّرت

  :     :       : المام           إن قال َمن ُحّجُة هذا قيل ؟ العهد بنقِض َلْت ِت ُق فهلّ قيل فإن

. كالسير     العهد، ناقض فى ّير مخ

          : القاضى           وإنما أحمد، منصوص هو كما ًا حتم قتله ُتوجبون فأنتم قيل فإن

     :     : قبَل     الشاة ِقصُة كانت إن قيل فيه، الماُم ّير ُيخ قالوا تبعه وَمن يعلى أبو

بقتل              العهد نقِض فى ِلَف ُت اخ فقد الصلح، َد بع كانت وإن فيها، ُحّجَة فل الّصلح،

فهل              به، النقَض رأى وَمن فظاهر، به، النقَض ير لم فَمن قولين، على المسلم



فيتحتم             وبعضها، الناقضة السباب بعض بيَن يفِصُل أو فيه، ّير ُيخ أو ُلُه، قت يتحتُم

وإن            الحرب، بدار ولحوقه بحرابه، نقضه إذا فيه ّير ُيخ و السبب، بسبب ُله قت

المسلمين،        على والتجّسس بالمسلمة، والزنى كالقتل، بسواهما نقضه

     : فهذه      هذا وعلى القتل، ّيُن َتع فالمنصوُص ؟ َعْوراتهم على العدو وإطلع

فلما            فيه، ًا ّير ُمخ ُلها قت وكان محاربة، بذلك صارت َة، الشا سّمِت لما ُة المرأ

العهد            لنقض وإما ًا، ِقصاص إما ًا حتم َلْت ِت ُق الّسم، من المسلمين بعُض مات

.   .. أعلم    والله محتمل فهذا المسلم، بقتلها

        : وبعُضها              ًا، صلح بعُضها كان أو َعنوة، كان هل َبر ْي َخ فتح فى ِلف ُت واخ

؟  َعنوة

(... يتبع(

       )) : وسلم@        عليه الله صلى الله رسوَل أن أنس حديث من داود أبو فروى

الّسبى      )). َع َفُجِم َعنوة فأصبناها َبَر، ْي َخ غزا

         : الله            صلى الله رسوَل أن فأخبرنى شهاب، ابَن سألُت إسحاق ابُن وقال

. القتال       بعد ًة َو َعن َبَر ْي َخ افتتح سلم عليه

       )) : عليه               الله صلى الله رسول أن بلغنى شهاب ابن عن داود، أبو وذكر

بعد              الجلء على أهلها من نزل َمن ونزل القتاِل، بعد ًة َعنو َبَر ْي َخ افتتح وسلم

القتال )).

          : ّلها             ك َعنوة كانت أنها َبر، ْي َخ أرض فى الصحيح هو هذا البر عبد ابُن قال

َع             جمي قسم وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فإّن َدك، َف بخلِف عليها، ًا مغلوب

أهُل          وهم والّركاب، بالخيِل عليها الُموِجفين لها، الغانمين على أرِضها

 : هل          اختلفوا وإنما مقسومة، َبَر ْي َخ أرض أن ُء العلما يختلِف ولم الُحديبية،

؟        َقف تو أو ُد البل ِنَمِت ُغ إذا الرض ُتقسم

         : صلى           الله رسوُل فعل كما ِقسمتها بين ّيٌر مخ المام الكوفيون فقال

. العراق            ِد بسوا ُعَمُر فعل كما إيقافها وبين َبر، ْي َخ بأرِض وسلم عليه الله

          : عليه           الله صلى الله رسوُل َقَسَم كما َها ّل ُك الرض ُتقسم الشافعى وقال

. الكفار        أموال كسائر غنيمٌة الرَض لن َبَر، ْي َخ وسلم



سائر                    من مخصوصة الرض لن لعمر، ًا اتباع إيقافها إلى مالك وذهب

من              بعده يأتى لمن إيقافها من الصحابة من جماعة فى عمر فعل بما الغنيمة

:    : يقول          عمر سمعُت قال أبيه، عن أسلم، بن زيد عن مالك، وروى المسلمين،

ُتها((               َقَسْم إلّ َيًة َقْر ِلُموَن الُمْس َتَح َت ْف ا ما ُهْم َل َشىء ل ّناِس ال آِخُر ْتَرَك ُي أْن ْولَ َل

ًا           )). ْهَمان ُس َبَر ْي َخ وسلم عليه الله صلى اللِه َرُسوُل َقَسَم َكَما ًا ْهَمان ُس

. إسحاق                      ابُن قال كما ًا ُسهمان َها ّل ُك ُقِسَمْت َبر ْي َخ أرَض أن على يدل وهذا

          : ِلَط،            َغ و وهم فقد َعنوة، وبعُضها ًا، صلح بعُضها كان َبر ْي َخ إن قال َمن وأما

حقن          فى ُهما ُل أه أسلمهما ّلذيِن ال بالِحصنين الشبهُة عليهم دخلت وإنما

ُذّرية           وال والنساء الرجال ِمن الِحصنين ذينك أهُل يكن لم فلما دمائهم،

ُذّرية،            وال والنساء الرجال فى ذلك إن ولعمرى لصلح، ذلك أن ظن مغنومين،

حكُم            فكان والقتاِل، بالحصار إل أرَضهم يتركوا لم ولكنهم الصلِح، من كضرٍب

. أهلها           بين مقسومًة غنيمًة َعنوة ّلها ك َبر ْي َخ أرِض سائر حكَم أرضهما

       : بحديث              َعنوة، ونصفها ُصلٌح، َبر ْي َخ نصَف إن قال َمن على ّبَه ُشـ وربما

       )) : وسلم       عليه الله صلى الله رسوَل أن يسار بن بشير عن سعيد، بن يحيى

.((     : ِللمسلمين   ًا ِنصف و له، ًا نصف ِنصفين َبَر ْي َخ قسم

            : وقع            َمن سائر مع له ّنْصَف ال أّن معناه لكان هذا، صح ولو عمر أبو قال

السهُم            فوقع ًا، سهم وثلثين ستة على ُقسمت لنها معه، النصف ذلك فى

سائُر             ووقع ًا، سهم عشر ثمانية فى معه وطائفة وسلم عله الله صلى للنبى

التى            الحصوُن وليست َبَر، ْي َخ ثم الُحديبية شهد ممن ّلُهم ُك و باقيها، فى الناس

كما            ُلها أه لملكها ًا ُصلح كانت ولو ًا، ُصلح والقتال الحصار بعد ُلها أه أسلمها

إسحاق             ابن قاله ما هذا فى فالحق أموالهم، وسائر أرَضهم ْلِح الّص أهُل يملك

. عمر               أبى كلم آخر هذا شهاب، ابن عن وغيره عقبة بن موسى قاله ما دون

           : وبعُضها           َعنوة، بعُضها كان َبَر ْي َخ أن شهاب، ابن عن مالك، ذكر قلت

    : وهو        َبَر، ْي َخ أرُض ُكتيبة وال مالك قال صلح، وفيها ًة، َعنو ُثرها أك ُكتيبة وال ًا، صلح

. َعذق   ألف أربعون



     )) :      : عليه  الله صلى الله رسول أن المسيب ابن عن الزهري، عن مالك وقال

.(( عنوة     خيبر بعض افتتح وسلم

فصل 

ُقَرى           ال وادى إلى َبر ْي َخ من وسلم عليه الله صلى انصرافه فى

ُقَرى،                      ال وادى إلى َبر ْي َخ ِمن وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل انصرف ثم

نزلوا             فلما العرب، من جماعٌة إليهم انضاف وقد اليهود، من جماعٌة بها وكان

ِه            الل رسول ُد عب َعٌم ْد ِم ِتَل ُق ف ٍة، تعبئ غير على وهم بالرمى، ُد يهو استقبلهم

       : الله      صلى النبُى فقال ّنُة، الج له ًا هنيئ ّناس الـ فقال وسلم، عليه الله صلى

           )) : ِمَن  َبَر ْي َخ ْوَم َي َها َذ َأَخ ّلتى ا َلَة الّشْم إّن ِه، ِد َي ِب ْفِسى َن ِذى ّل وا َكلّ وسلم عليه

جاء       ))      الناس، بذلك سمع فلما ، ًا َنار ِه ْي َل َع ِعُل َت َتْش ل َقاِسُم الَم َها ْب ُتِص َلْم ِنم، َغا الَم

صلى             النبى فقال ِشَراكين، أو ِبِشَراٍك وسلم عليه الله صلى النبى إلى رجل

.((        )) : ٍر   نا ِمْن شراكان ْو أ ٍر َنا ِمْن ِشَراٌك وسلم عليه الله

ودفع                     ّفهم، وص ِللقتال، أصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ّبأ فع

بن              َسهل إلى ورايًة المنذر، بن الُحباب إلى ورايًة ُعبادة، ْبِن ِد سع إلى لواءه

إن             أنهم وأخبرهم السلم، إلى دعاهم ثم بشر، بن ّباد ع إلى وراية ُحنيف،

رجل           فبرز الله، على وحسابهم َءهم دما وحقنوا أموالهم، أحرزوا أسلموا،

فبرز               آخر، برز ثم فقتله، آخُر، برز ثم فقتله، العّوام، بن الزبيُر إليه فبرز منهم،

رجلً،               عشَر أحد منهم ِتَل ُق حتى فقتله، عنه الله رضى طالب أبى بن علّى إليه

ذلك             تحُضر الصلة وكانت ِم، السل إلى بقى َمن دعا رجٌل، منهم ِتَل ُق كلما

ورسوله،           الله وإلى السلم إلى فيدعوهم ُد يعو ثم بأصحابه، ّلى ُيص ف اليوَم،

ما             ْوا َط أع حتى رمح قيد الشمس ترتفع فلم عليهم، وغدا َأْمسوا، حتى فقاتلهم

وأقام           ًا، كثير ًا ومتاع ًا أثاث ُبوا وأصا أموالهم، اللُه وغنمه َعنوة، وفتحها بأيديهم،

أصاَب             ما وقسم َّيام، أ أربعَة ُقَرى ال بوادى وسلم عليه الله صلى الله رسول

وعاَملهم          اليهود، بأيدى والنخل الرَض وترك ُقَرى، ال بوادى أصحابه على

أهَل               وسلم عليه الله صلى الله رسوُل عليه واطأ ما َء تيما َد يهو بلغ فلما عليها،

وأقاموا            وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل صالحوا ُقَرى، ال ووادى َدك َف و َبر ْي َخ



َبر             ْي َخ يهود أخرج عنه، الله رضى الخطاب بن عمَر زمُن كاَن فلما بأموالهم،

الشام،            أرض فى داخلتان لنهما ُقَرى، ال ووادى تيماء أهَل ُيخرج ولم َدك، َف و

الشام               ِمن ذلك وراء ما وأن ِحجاز، المدينة إلى ُقَرى ال وادى دون ما أن ويرى

. المدينة          إلى ًا راجع وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وانصرف

الطريق                               ببعض كان إذا ّتى ح ليله سار الطريق، ببعِض كاَن فلما

     ] ((    )) : له،     ّدر ُق ما بلٌل ّلى فص ْيَل ّل ال َلنا اكل لبلل وقال عّرس، َكرى، ال أدركهم

بلل             استند الفجُر تقارَب فلما ُبه وأصحا وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل ونام

فلم    ]         راحلته، إلى مستند وهو عيناه، بللً فغلبت ، الفجر ُمواجه راِحلته إلى

حتى             أصحابه من ٌد أح ول بلٌل، ول وسلم عليه الله صلى النبّى يستيقظ

ًا،           استيقاظ ُهم َل ّو أ وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فكان الشمُس، ضربتهم

 :   ((   )) : َذ        أخ فقال ؟ بلُل ْى أ فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل َع ِز َف َف

  . رواحلهم          فاقتادوا اللِه رسوَل يا ُأّمى و أنَت بأبى ْفِسَك، َن ِب َذ َأَخ الذى بنفسى

 ((     )) : فلما        ، َطاٌن ْي َش به ٍد وا هذا قال ثم الوادى، ذلك ِمن خرُجوا حتى ًا شيئ

بللً،             أمر ثم الفجر، ّنة ُسـ ّلى ص ثم يتوضؤوا، وأن ُلوا ِز ين أن أمرهم جاوزه،

: وقال            فزعهم من رأى وقد إليهم انصرف ثم بالناس، ّلى وص الصلة، فأقام

هذا،((                ِر ْي َغ ِحين فى َنا ْي َل إ َها ّد َلَر َء َشا ْو َل و َواَحنا، َأْر َقبَض اللَه إّن ّناُس؛ ال َها ّي َأ َيا

َها              ّلي ُيَص كاَن كَما ّلهـا ُيَص ْل َف إليها َع ِز َف ُثّم َها، َي َنِس ْو َأ ِة الّصل َعِن ُكم ُد َأَح َد َق َر فإذا

)) : فقال  ))             بكر أبى إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل التفَت ثم ، ِتَها ْق َو فى

ُأ             ّد َه ُي َكَما ّدئه ُيه َيَزْل َلْم َف َعه َفأْضَج ّلى ُيَص ِئٌم قا َو ُه و ِبللً، أتى َطاَن ْي الّش إّن

فأخبره   ))           بللً، وسلم عليه الله صلى الله رسول دعا ثم ، نام ّتى َح الّصبّى

        . ِمن      مرجعهم فى كانت القصة هذه أن ُروى وقد بكر أبا به أخبر ما بمثل

ِم               النو ِقّصة روى وقد ، تبوك غزوة ِمن مرجعهم فى كانت أنها وُروى ، َديبية الح

       ، ُحصين بن ِعمراُن الصبح ِة صل عن

كلهما                قتادة أبو رواها وكذلك ، كانت غزوة أى فى ذكر ول ، َتها مد ّقت ُيو ولم

محفوظة    . طويلة قصة فى



وهذا                    :        ، مكة بطريق كان ذلك أن أسلم بن زيد عن ، مالك وروى

مرسل .

بن                      :     الرحمن عبد سمعُت قال ، شداد بن جامع عن ، شعبة روى وقد

    :        : الله     رسول مع أقبلنا قال ، مسعود بن الله عبد سمعت قال ، علقمة أبى

وسلم             : عليه الله صلى النبى فقال ، الُحديبية زمن وسلم عليه الله صلى

.   ...  :   .  (( القصة((  فذكر أنا بلل فقال ؟ َلؤنا ْك َي َمْن

بن                        الرحمن عبد فقال ، القصة هذه فى ُة الروا اضطربت قد لكن

َدٌر      :          ْن ُغ وقال ، مسعود ابَن كان فيها الحارس إن جامع عن ، شعبة عن مهدى

المعتِمُر :             فقال ، تاريخها فى الرواية واضطربت ، بللً كان الحارس إن عنه

إنها  :    :          :  عنه غيُره وقال ، تبوك غزوة فى كانت إنها عنه شعبة عن سليمان بُن

الزهرى              ورواية ، فيها وقع ٍم وه على فدل ، الُحديبية من مرجعهم فى كانت

. التوفيق     ..   وبالله ذلك ِمن سالمة سعيد عن

فصل 

القصة    هذه فقه فى

يذكُرها              :              . أو يستيقظ حيَن ُتها فوق ، نسيها أو صلة عن نام من أن فيها

قضى             :            وقد ، الفرائض ُتقَضى كما ، ُتقَضى الرواتَب السنن أن وفيها

وحدها              الظهر ّنَة ُس وقضى ، معها الفجر ّنَة ُس وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

الفرائض               . مع الرواتب السنن َء قضا وسلم عليه الله صلى ُيه َهد وكان ،

             :             ، القصة هذه طرق بعض فى فإن ، ُيقام و لها ّذن ُيؤ الفائتة أن وفيها

أبو         :        ذكره وأقام ّذن فأ ، بللً فأمر بعضها وفى ، بالصلة فنادى ، بللً أمر أنه

داود.

جماعة               :    . الفائتة قضاء وفيها

   (( أّخرها              :     : ((   وإنما ، ذكرها إذا ّلها ُيص فل لقوله الفور على قضاؤها وفيها

مكان              إلى منه فارتحل ، شيطان فيه ًا مكان لكونه ، قليلً ُمعّرِسهم مكان عن

وشأنها               الصلة شغل فى فإنهم ، القضاء إلى المبادرة ُفّوت ي ل وذلك ، منه خيٍر

.



  .        :             ، كالحّمام الشيطان أمكنة فى الصلة اجتناب على تنبيه وفيها

كان             فإذا ، ُكنها ويس إليها يأوى التى ُله ِز منا هذه فإن َلْولى، ا بطريق والُحّش

وقال               ، الوادى ذلك فى الصلة إلى َة المبادر ترك ، وسلم عليه الله صلى النبّى

.       (( وبيته: ((   الشيطان بمأوى الظن فما ، ًا شيطان به إن

فصل

منائحهم      النصار إلى المهاجرين رد فى

ّد                        ر ، المدينة إلى وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل رجع ولما

صار            حين النخيل ِمن إياها منُحوهم كانوا التى ِئَحهم منا النصار إلى المهاجرون

أعطت                مالك بن أنس ُأم وهى ُسليم ُأّم فكانت ، ونخيٌل ماٌل َبر ْي بَخ لهم

ُأم               وهى ، مولته أيمن ُأّم فأعطاهن ، ًا َذاق ِع وسلم عليه الله صلى الله رسوَل

               ، ِعذاقها ُسليم ُأم على وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ّد فر ، زيد بن ُأسامة

عشرة          . َعذق كل مكاَن حائطه من مكانهن أيمن ُأم وأعطى

فصل 

إلى              َبر ْي َخ ِمن َدمه مق بعد المدينة فى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وأقام

السرايا       . ذلك خلل فى وبعث ، شّوال

بنى               :            َبَل ِق ٍد نج إلى عنه الله رضى ّديق الّص بكر أبى سريُة فمنها

فاستوهبها              ، حسناء جاريٌة سهمه فى فوقع ، الكوع بُن سلمُة ومعه ، َفزارة

كانوا              المسلمين من أسرى بها وفادى ، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ِمنه

بمكة .

ًا                         :           راكب ثلثين فى عنه الله رضى الخطاب بن عمر سريُة ومنها

              ، ًا أحد منهم َق ْل َي فلم ، محالهم وجاؤوا فهربوا ، الخبر فجاءهم ، هوازن نحو

َعم        :       ْث َخ من جمٍع فى لك هل الدليل له فقال ، المدينة إلى ًا راجع فانصرف

صلى         :      الله رسوُل يأمرنى لم عمر فقال ؟ ُدهم بل أجدبت وقد ، سائرين جاؤوا

لهم        . ِرْض ْع َي ولم ، بهم وسلم عليه الله

         :                                      ، ًا راكب ثلثين فى رواحة بن الله عبد سرية ومنها

الله               رسول بلغ فإنه ، اليهودى ِرَزام بن يسير إلى أنيس بن الله عبد فيهم



فقالوا             : َبر ْي بَخ فأتوه ، بهم ِليغزوه َغطفان يجمع أنه وسلم عليه الله صلى

فلم             ، َبر ْي َخ على ليستعملك وسلم عليه الله صلى الله رسوُل إليك أرسلنا

              ، المسلمين من رديٌف منهم رجل ُكّل مع رجلً ثلثين فى َعهم ِب َت حتى يزالوا

بيده                 فأهوى ، يسير ندم أميال ستة على َبر ْي َخ من وهى ِنيار َقرقرة بلغوا فلما

ثم                  ، بعيره فزجر ، أنيس بن الله عبد له ففطن ، أنيس بن الله عبد سيف إلى

رجله             ضرب ، يسير ِمن استمكن إذا حتى القوم يسوُق البعير عن اقتحم

عبد              وجه به فضرب ، شوحط من ِمخرَش يده وفى يسير واقتحم ، فقطعها

غيَر              فقتله ، رديفه على المسلمين من رجل ُكّل فانكفأ ، مأموَمة فشّجه الله

على              وقدموا ، ٌد أح المسلمين ِمن ُيَصْب ولم ، ًا شد أعجزهم اليهود ِمن رجل

فلم                ، أنيس بن الله عبد شّجة فى فبصق ، وسلم عليه الله صلى الله رسول

مات      . حتى ُتؤذه ولم ، ِقْح َت

إلى                                                   :       النصارى سعد بن بشير سريُة ومنها

فاستاق               ، الشاء ِرعاء فلقى ، إليهم فخرج ، رجلً ثلثين فى بفدك ُمّرة بنى

يرمونهم              ُتوا فبا ، الليل عند الطلُب فأدركه ، المدينة إلى ورجع ، ّنعم وال َء الشا

َمْن               منهم ُأصيب و ، ّلى و َمْن منهم ّلى فو ، وأصحابه بشير ْبُل َن فنى حتى ْبِل َن بال

وتحامل             ، وشائهم َنعمهم ب القوُم ورجع ، ًا قتالًشديد بشير وقاتل ، ُأصيب

إلى               فرجع ، ِجراحه برئت حتى يهود عند فأقام ، فدك إلى انتهى حتى بشيٌر

المدينة

وسلم                                                            عليه الله صلى الله رسوُل بعث ثم

بعث                ، منهم دنا فلما ، زيد بن أسامُة وفيهم ، ُجهينة من ِة َق الُحَر إلى سرية

احتلبوا                وقد ، ليلً منهم دنا إذا حتى أقبل ، بخبرهم رجعوا فلما ، الطلئع الميُر

بتقوى             :   أوصيكم قال ثم ، ُله أه هو بما عليه وأثنى ، الله َد فحم قام وهدؤوا،

فإنه                  ، أمرى ُتخالفوا ول ، تعصونى ول ، ُتطيعونى وأن ، له شريَك ل َده وح الله

أنت         :          فلن ويا ، وفلن أنت ، فلن يا وقال رتبهم ثم ، ُيطاع ل لمن رأى ل

              ، منكم أحد َيْرجع أن وإياكم ، وزميله َبه صاِح منكما كٌل ْق ِر ُيفا ل ، وفلن

وجّردوا :     :          ، ّبروا فك ، ّبرُت ك فإذا ، أدرى ل فيقول ؟ صاحبك أين فأقول



سيوُف              وأخذتهم ، بالقوم ُطوا وأحا ، واحدة حملة وحملوا ، ّبروا َك ثم ، السيوف

ُأسامة         :      وخرج ، أِمْت َأِمْت وشعارهم ، شاؤوا حيث منهم يضعونها فهم ، الله

                ، بالسيف َلَحَمُه َو ، منه دنا فلما ، َنِهيك بن ِمرداُس له يقال منهم رجل أثر فى

وكانت :               ، ّية ّذّر وال ّنعم وال َء الّشا استاقوا ثم ، فقتله ، الله إل إله ل قال

رسول              على ِدُموا َق فلما ، ّنعم ال من َلها ْد ِع أو رُجل لكل أبعرة عشرة ُنهم ُسهما

وقال                : ، عليه ذلك ُبر َك ف ، ُأسامة صنع بما ُأخبر ، وسلم عليه الله صلى الله

)) :      :  (( َهلّ((        َف قال ، ًا ّوذ متع قالها ّنَما إ َقاَل َف اللُه؟ إلّ إلَه لَ َقاَل َما َد ْع َب َتُه ْل َت أق

   ((        )) :   (( زال   فما ، َياَمِة ِق ال ْوَم َي اللُه إلّ إله بل َلَك َمْن قال ثم ِبه ْل َق َعْن ْقَت َق َش

ُأعطى          :      ؛ الله رسوَل يا وقال يومئذ أسلَم يكون أن ّنى تم حتى عليه ذلك ُيكرر

عليه      :            الله صلى الله رسوُل فقال ، الله إل إله ل يقول رجلَ ُتل أق أل َا عهد الله

.  :   (( بعدك : (( ُأسامة فقال بعدى وسلم

فصل                                                    

بالكديد          َلّوح الُم بنى إلى وسلم عليه الله صلى بعثه فى

إلى                         َكلبى ال الله عبد بن غالب وسلم عليه الله صلى الله رسول وبعث

. عليهم       ُيغير أن وأمره ِديد، َك بال ّوح َل الُم بنى

         : الله               عبد بن مسلم عن عتبة، بن يعقوُب ّدثنى فح إسحاق ابن قال

      : إذا       حتى فمضينا سريته، فى كنُت قال الُجهنى، َمكيث بن جندب عن الجهنى،

 : إنما            فقال فأخذناه، الليثى، َبْرَصاء ال بن مالك بن الحارث به َنا ِقي َل ِديد َق ِب كنا

       : يضّرك        فل ِلتسلم، جئَت إنما كنَت إن الله عبد بن غالب له فقال لسلم، جئُت

ّلف             وخ ًا ِرباط فأوثقه ِمنك، استوثقنا ذلك، غير على كنَت وإن وليلة، يوم ِرباُط

        : ّتز     فاح َعاّزك، فإذا عليك، نمر حتى معه امكث له وقال أسود، ُرويجلً عليه

فبعثنى           العصر، بعد عشيًة فنزلناه ِديد، َك ال بطن أتينا حتى فمضينا رأَسه،

وذلك           عليه، فانبطحُت الحاضر، على ُيطلعنى تل إلى ْدُت َعَم َف إليه، أصحابى

التل،           على ًا ِطح منب فرآنى فنظر منهم، رجل فخرج الشمس، غروب قبَل

            : فانظرى  النهار، ّوِل أ فى ُته رأي ما التّل هذا على ًا َسواد لرى إنى لمرأته فقال

.      : ًا        شيئ أفقد ل ِه والل ل فقالت فنظرْت، أوعيتك، بعَض اجتّرت ِكلُب ال تكوُن ل



فى:           فوضعه بسهم، فرمانى فناولته، نبلى، من وسهمين قوسى فناولينى قال

رأس           فى فوضعه بالخر، رمانى ثم أتحرك، ولم ُته فوضع فنزعته جنبى،

    : خالطه       لقد واللِه، أما لمرأته فقال أتحرك، ولم ُته فوضع ُته فنزع منكبى،

ل           فُخذيهما ْهَمّى َس فابتغى أصبحِت، فإذا لتحّرك، ربيئًة كان ولو سهامى،

      : ُبوا    واحتل روائحهم، راحت إذا حتى فأمهلناهم قال علّى، الكلب تمضغهما

واستقنا           قتلنا، َمن َنا فقتل الغارة، عليهم شننا الليل، َتَمُة َع وذهبت وسكنوا،

حتى           ًا ِسراع وخرجنا قومهم، إلى صريُخهم وخرج به، قافلين فوجهنا ّنعم، ال

فجاءنا            الناس، صريُخ وأتانا معنا، به فانطلقنا وصاِحبه، مالك بن بالحارث نمر

أرسل                 ٍد، ْي َد ُق ِمن الوادى بطُن إل وبينهم بيننا يكن لم إذا حتى به، لنا َبَل ِق ل ما

ل                 بما فجاء ًا، مطر ذلك قبل رأينا ما واللِه ل سيلً، شاء حيث من وَجّل عّز اللُه

أن              منهم أحد ِدُر ْق َي ما إلينا ينظرون ًا وقوف ُتهم رأي فلقد عليه، َدُم ْق َي أحد يقدر

ثم           ّلل، الُمش فى أسندناها حتى ًا ِسراع فذهبنا َنْحدوها، ونحن عليه، َدم يق

. أيدينا       فى بما القوَم فأعجزنا عنه، حدرناها

.   ..        : أعلم     والله قبلها التى السرية هى السرية هذه إن قيل وقد

فصل

إلى                      وسلم عليه الله صلى النبى دليَل وكان ُنويرة، بن ُحسيل قدم ثم

  :  ((  )) : ًا        جمع تركُت قال ؟ وراءك ما وسلم عليه الله صلى النبّى له فقال َبر، ْي َخ

      : أن        وإما إلينا، تسيروا أن إما ُعيينة إليهم بعث وقد ّيان، وح َفان َط َغ و َيَمن من

فدعا             أطرافك، بعَض أو ُيريدونك، وهم إلينا، ِسْر أن إليه فأرسلوا إليكم، َنسيَر

: ًا              جميع فقال ذلك، لهما فذكر وعمر، بكر أبا وسلم عليه الله صلى الله رسول

أن             وأمرهم رجل، ثلثمائة معه وبعث لواء، له فعقد سعد، بن بشير ابعث

وكمنوا           الليل فساروا دليلً، ُحسيل معهم وخرج النهار، ُنوا ويكم الليل، يسيروا

وبلغ             سرحهم على فأغاروا القوم، ِمن ْوا َن َد حتى َبر، ْي َخ أسفَل أتوا حتى ّنهاَر، ال

ُدها           فيج ّلهم، محا أتى حتى أصحابه فى بشير فخرج فتفّرقوا، جمعهم الخبُر

ثم             فقتلوه، ُعيينة، ل ًا عين ُقوا َل بسلح، كانوا فلما ّنعم، بال فرجع أحد، بها ليس

ُعيينة،            جمع انكشَف ثم فناوشوهم، بهم، ُعُر يش ل ُعيينة و ُعيينة َع جم ُقوا ل



رجلين،           منهم ُبوا فأصا وسلم، عليه الله صلى الله رسول أصحاُب وتبعهم

. فأرسلهما          فأسلما وسلم، عليه الله صلى النبى على بهما ِدُموا َق َف

.  : قف                    فرسه به ُدو تع ًا منهزم لقيه وقد ُعيينة ل عوف بن الحارث وقال

        : أنت:        ما بعَض ُتبصَر أن لك آن أما الحارث له فقال الطلب، خلفى ِدُر أق ل قال

: الحارث             قال شىء؟ غير فى ُتوضع وأنت َد، البل وطأ قد ًا محمد وأن عليه،

الرعَب              إل طلبوه ول ًا، أحد أرى وما الليل إلى الشمُس زالت حين ِمن فأقمُت

. دخله  الذى

فصل         

حدرد    أبي ابن سرية

فى                     السلمى ٍد ْدَر َح أبى ابن وسلم عليه الله صلى الله رسول وبعث

معاوية،              بِن ُجَشم رجلًمن أن إسحاق، ابن ذكر ما قصته ِمن وكان ّية، ِر َس

             : نزلوا  حتى كثير عدد فى أقبل قيس، بن ِرفاعة أو رفاعة، بن قيس له يقال

وسلم،             عليه الله صلى الله رسول محاربة على ًا ْيس َق يجمع أن ُيريد بالغابة

      : عليه       الله صلى الله رسول فدعانى قال ُجَشم، فى وَشَرٍف اسم ذا وكان

      )) : ْنُه     ِم ُتوا َتأ ّتى َح الّرُجِل هذا إلى اخُرُجوا فقال المسلمين، من ورجلين وسلم

           (( به  قامت ما ِه فوالل ُدنا، أح عليها َفُحِمَل َء، عجفا ًا شارف إلينا ّدم فق ، ٍم ْل وِع ٍر َب ِبَخ

: وقال            كادت، وما ّلت استق حتى بأيديهم خلفها من الرجاُل دعمها حتى ًا ضعف

         (( جئنا((   إذا حتى والسيوف، النبل من ِسلُحنا ومعنا فخرجنا ِه ِذ َه َلى َع ُغوا ّل َب َت

صاحبّى،           وأمرُت ٍة، ناحي فى ْنُت َكَم ف الشمس، غروب مع الحاضر من ًا قريب

    : ّبرُت         ك قد سمعتمانى إذا لهما قلت القوم، حاضر ِمن ُأخرى ناحية فى فكمنا

نرى             أن ننتظر كذلك ّنا إ ِه فوالل معى، ّدا وُش ّبرا فك العسكر، ناحية فى وشددُت

لهم              كان وقد العشاء، فحمة ذهبت حتى الليُل َنا َي َغِش وقد ًا، شيئ نرى أو ِغرة

ُبهم             صاح فقام عليه، ّوُفوا تخ حتى عليهم، فأبطأ البلد، ذلك فى سرح قد راع

    : راعينا         أثر َعّن َب لت ِه والل وقال عنقه، فى فجعله َفه، سي فأخذ قيس، بن ِرفاعة

.      : نكفيَك         نحُن تذهُب، ل ِه والل معه ممن نفر فقال شٌر، أصابه لقد واللِه هذا،

    :    :  . منكم:      ُعنى يتب ل ِه والل وقال معك، فنحن قالوا أنا إل يذهُب ل ِه والل فقال



فؤاده،            فى ُته فوضع بسهم ُته نفح أمكننى، فلما بى، يمّر حتى وخرج أحد،

العسكر،            ناحية فى شددُت ثم رأسه، فاحتززُت إليه فوثبُت ّلم، تك ما ِه فوالل

 : عندك            فيه كان ممن ُء النجا إل كان ما فواللِه ّبرا، فك َباى صاح ّد وش ّبرُت، وك

أموالهم،             من معهم خّف وما وأبنائهم، نسائهم من عليه قدُروا ما بكّل عندك

عليه             الله صلى الله رسول إلى بها فجئنا كثيرة، ًا وغنم إبلًعظيمة، واستقنا

ًا            بعير عشر ثلثة البل تلك من فأعطانى معى، أحمله برأسه وجئُت وسلم،

قومى،           من امرأة تزوجُت قد وكنُت أهلى، إلّى فجمعُت صداقى، فى

على            ُنه أستعي وسلم عليه الله صلى الله رسول فجئُت درهم، مائتى فأصدقتها

.       ((     )) : السرية  هذه ذكر ثم ًا، أيام فلبثُت ، أعينك ما عندى ما والله فقال نكاحى،

فصل         

إَضم     إلى سرية بعثه فى

نفر                      فى ّثامة َج بن ّلم وُمح َقتادة، أبو فيهم وكان إَضم، إلى سرية وبعث

ٌع             ّي َت ُم معه له ٍد َقعو على الشجعى الضبط بن عاِمُر بهم فمّر المسلمين، من

عليه            وحمل عنه، فأمسكوا السلم، بتحية عليهم ّلم فس َلبن، ِمن َطٌب وو له،

ِدُموا             َق فلما ّيعه، َت وُم بعيَره وأخذ وبينه، بينه كان لشئ فقتله ّثامة َج بُن ّلم ُمُح

: القرآن            فيهم فنزل الخبر، أخبُروه وسلم، عليه الله صلى الله رسول على

ُكُم{              ْي َل إ َقى ْل َأ ِلَمْن ْا ُلو ُقو َت َول ْا ُنو ّي َب َت َف ِه الل ِبيِل َس ِفى ُتْم ْب َضَر َذا إ ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي َأ َيا

ِلَك            َذ َك ٌة، َير ِث َك ِنُم َغا َم ِه الل َد ْن ِع َف َيا ْن ّد ال ِة َيا الَح َعَرَض ُغوَن َت ْب َت ًا ْؤِمن ُم َلْسَت الّسلَم

{ ًا             ِبير َخ ُلوَن ْعَم َت ِبَما َكاَن اللَه إّن ْا، ُنو ّي َب َفت ُكْم ْي َل َع اللُه َفَمّن ْبُل َق ّمْن ُتْم ْن ُك

فقال]           94النساء[ : بذلَك، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ِبَر ُأْخ قدموا، فلما ،

. ((      )) : بالله؟      آمنُت قال ما بعد َته أقتل وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

الضبط                      بن عامر ِم َد ِب ُلب يط ٍر بد بن ُعيينُة جاء َبر، ْي َخ عاُم كان ولما

ُد             سي وهو ّلم، ُمَح عن ّد يُر حابس بُن ُع القر وكان ْيس، َق ُد ّي س وهو الشجعى

  )) : أْن          ُكْم َل َهْل عامر لقوم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ِدف، ْن ِخ

  (( ُعيينُة          فقال ؟ المدينة إلى َنا ْع َرَج إذا وَخْمِسيَن ًا َبعير َخْمِسيَن ّنا ِم الن ُذوا ْأُخ َت

             : فلم  نسائى، أذاق ما مثل الُحرقة من نساءه ُأذيَق حتى ُعه أد ل ِه والل بدر بُن



صلى             الله رسوُل له يستغفر حتى ّلم بُمح فجاؤوا بالدية، رُضوا ّتى ح به يزل

  ((    )) : ًا،        ثلث وقالها ّلم لمح ِفْر ْغ َت ل ُهّم ّل ال قال يديه، بين قام فلما وسلم، عليه الله

ثوبه      . بطرف دموعه ليتلقى وإنه فقام

:           : إسحاق            ابن قال ذلك، بعد له استغفر أنه قومه وزعم إسحاق ابن قال

        : حابس،     بُن ُع القر قام حتى الديَة يقبلوا لم قال النضر، أبو سالم ّدثنى وح

           : وسلم   عليه الله صلى الله رسوُل سألكم ؛ ْيس َق معشر يا فقال بهم، فخل

عليكم        .     يغَضَب أن ُتم ْن أفأِم إياه فمنعتُموه ّناس، ال بين به ُيصلَح ِل ُكونه تتُر قتيلً

ُكم            َن َع يل أو ِلغضبه، عليكم اللُه فيغضَب وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل

إلى            ّنه ِلُم ُتْس ل ِه والل بلعنته، اللُه ُكم َن َع فيل وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل

ّلهم             ُك تميم بنى من بخمسين َيّن ِت ل أو وسلم، عليه الله صلى الله رسول

.   : الدية           ُذوا أخ ذلك قال فلما دمه، ّلّن ُط فل َقط ّلى ص ما القتيل أن ُدون يشه

فصل         

الّسهمى       ُحذافة بن الله عبد سرية فى

:          (( قال           (( عباس، ابن عن ُجبير، بن سعيد حديث من الصحيحين فى ثبت

        } : ِر   َلْم ا ِلى ْو ُأ َو الّرُسوَل ْا ُعو ِطي َأ َو الله ْا ُعو ِطي َأ ْا ُنو آَم ِذيَن ال َها ّي أ
َ َي تعالى ُله قو نزَل

 : النساء}[ ُكْم ْن صلى]          59ِم الله رسوُل بعثه الّسهمى ُحذافة بن الله عبد فى ،

ٍة     . ّي ِر َس فى وسلم عليه الله

        (( ُعبيدة،           (( بن سعيد عن العمش، حديث من ًا أيض الصحيحين فى وثبت

  : رسوُل           استعمَل قال عنه، الله رضى علّى عن َلمى، الّس الرحمن عبد أبى عن

أن             وأمرهم َثهم بع ٍة، ّي ِر َس على ِر النصا ِمَن رُجلً وسلم عليه الله صلى الله

   :     : ًا،    َطب َح لى اجمعوا فقال ٍء، شى فى ُبوه فأغض قال ُعوا، ِطي ُي و له ُعوا يسم

     :      : صلى  ِه الل رسوُل ُكم ْأُمْر َي ألم قال ثم ُدوا، َق فأو نارا، ُدوا ِق ْو َأ فقال فجمعوا،

:   :   : قال        َها، ُلو ْدُخ فا قال َلى، َب ُلوا قا ُتطيعوا؟ و لى ُعوا تسم أن وسلم عليه الله

        : عليه     الله صلى ِه الل رسوِل إلى َنا َفَرْر إنما ُلوا وقا بعٍض، إلى بعُضهم فنظر

الله   .          رسول على ِدُموا َق فلما ّناُر، ال َئِت ِف ُط و ُبُه، َغَض َكن َفَس ّنار ال ِمن وسلم



     )) : ّنَما        إ َها، ْن ِم َخَرُجوا َما َها ُلو َدَخ ْو َل فقال له ذلك ذكُروا وسلم عليه الله صلى

.        . (( الّسهمى   ُحذافة بن الله عبد هو وهذا ْعُروف الَم فى َعُة ّطا ال

         : فكانوا           ظنهم، فى ِله ورُسو ِه لل طاعة ُلوها دخ ُلوها دخ فلو قيل فإن

      : النار      فى نفوسهم ُء إلقا كان لما قيل فيها؟ ُدون ّل ُيَخ فكيف مخطئين، ّولين متأ

: منهم            اجتهاد غير من إليها َبادرة بالُم فهّموا أنفسهم، ِتلى قا بها يكونون معصيًة

ول              عليهم، محّرم هو ما على ِدميَن ْق ُم كانوا معصيٌة؟ أو ُقربة، و طاعٌة ُهو هل

فكانت             الخالق، معصيِة فى لمخلوق طاعَة ل لنه فيه، المر ولى طاعُة ُغ َتسو

هى            الطاعة هذه فكانت ورسوله، للِه معصيًة النار بدخول أمرهم َمْن طاعُة

ِله،           ورسو ِه لل ًة ُعصا ُنوا لكا ُلوها، دخ فلو المعصية، نفُس لنها ُعقوبة، ال سبَب

ِه            لل َتهم معصي ِر الم لولى ُتهم طاع تدفع فلم المر، لولى مطيعين كانوا وإن

قد             واللُه للوعيد، ٌق مستِح فهو نفسه، قتل َمن أن ِلُموا َع قد لنهم ورسوله،

ل              لمن طاعة النهى هذا على ِدُموا ْق ُي أن لهم فليس أنفسهم، قتل عن نهاهم

المعروف     . فى إل ُته طاع َتِجُب

ّذب                      ع َمن فكيف المر، لولى طاعة نفسه ّذب ع َمْن ْكَم ُح هذا كان فإذا

المر       . لولى طاعة ُبه تعذي يجوز ل ًا مسلم

مع                    منها خرجوا لما ُلوها دخ لو المذكورون الصحابُة كان فإذا ًا وأيض

يجوُز             ل ما على حمله بمن فكيف الدخوِل، بذلك ورسوله اللِه طاعَة ِدهم قص

الدنيوية     . والرهبُة الرغبُة الطاعة ِمن

طاعة                     ُدوا قص كونهم مع منها خرجوا لما ُلوها، دخ لو هؤلء كان وإذا

هؤلء            ِمن دخلها بمن فكيف ورسوله، للِه طاعٌة ذلك أن ّنوا وظ المير،

إبراهيم          من ميراٌث ذلك أن ّهاَل الُج وأوهُموا الشياطين، إخوان ّبسين َل الُم

إبراهيم،             على صارت كما ًا، وسلم ًا َبْرد عليهم تصيُر قد النار وأن الخليل،

بحاِل            دخلها وإنما رحمانى، بحال دخلها أنه يظّن عليه ملبوٌس هؤلء وخياُر

فهو              به، يعلم كان وإن عليه، ملبوس فهو بذلك، يعلم ل كان فإذا شيطانى،

الشيطان،            أولياء ِمن وهو الرحمن، أولياء ِمن أنه ُيوهمهم الناس على ّبٌس ُمل



ثلثُة            الدنيا فى دخولها فى فهم إنسانى، ّيل وتح ُبهتانى بحال يدخلها وأكثُرهم

وأبقى:          ًا عذاب أشد الخرة ونار ّيل، ومتح ّبس، ومل عليه، ملبوٌس أصناف

فصل         

ِة   ّي القض ُعمرة فى

 :          : لما           ّتيمى ال سليمان وقال سبع، سنَة َقعدة ال ذى فى كانت نافع قال

ِة             بالمدين وأقام الّسرايا، بعث خيبر، من وسلم عليه الله صلى الله رسوُل َع رج

. بالخروج         ّناس ال فى نادى ثم َقعدة، ال ذو استهل حتى

         : من             وسلم عليه الله صلى الله رسوُل خرَج ثم عقبة بن موسى قال

الشهر             وهو سبع، سنَة َقعدة ال ذى فى ًا معتمر الُحديبية عام ِمن المقبل العام

الداة             وضع ْأُجج، َي بلغ إذا حتى الحرام، ِد المسج عن المشركون فيه ّده ص الذى

السيوِف،:         الراكِب بسلح ودخلوا والّرماح، ّنبل وال والِمَجاّن، الَجَحف َها ّل ُك

إلى              يديه بين طالب أبى بَن جعفَر وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وبعث

إلى           أمَرها فجعلت إليه، فخطبها ّية، ِر العاِم َحْزِن ابن الحارث بنِت ميمونة

العباُس           َها ّوَج فز َته، تح الفضل ُأم ُأختها وكانت المطلب، عبد بن ّباس الع

عليه             الله صلى الله رسول ِدَم َق فلما وسلم، عليه الله صلى اللِه رسوَل

((      )) :    ، َواف ّط ال فى ْوا َع واْس ِكب، َنا الَم َعِن ُفوا ْكِش ا فقال أصحابه أمر وسلم،

       . أهل    فوقف استطاع، ما ُكّل ب ُدهم ُيكاي وكان َتهم ّو ُق و َدهم َل َج ُكوَن ِر الُمْش َيَرى ِل

عليه:           الله صلى الله رسول إلى ينظرون والصبياُن، ُء والنسا الرجاُل مكة

رسول            يدى بين رواحة بُن الله ُد وعب بالبيت، يطوفون وهم وأصحابه وسلم

: يقول         بالسيف ًا متوّشح يرتجز وسلم عليه الله صلى الله

ِه                             ِل ِزي ْن َت فى الّرْحمُن ْنَزَل َأ ْد َق ِه ِل َسبي َعن  ِر ّفا ُك ال َبنى ّلوا َخ

ِه                           ِل ِبقــي ْؤِمٌن ُم ّنى إ َياَرّب ِه ِل َرُسو َعلى َلى ْت ُت ُصُحٍف فى

ِه                           ِل ِوي ْأ َت َعلى ُكْم ْب ِر َنْض ْوَم َي ال ِه ِل ُبو ق فى ّق الَحــ ْيُت َأ َر ّنى إ

ِه                           ِليلـ َخ َعْن ِليَل الَخ ِهُل ْذ ُي َو ِله ِقي َم َعْن َهاَم ال ِزيُل ُي ًا َضـْرب

صلى                    الله رسوِل إلى ُظروا ين أن كراهية المشركين من رجال ّيب وتغ

بمكة             وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فأقاَم ًا، وغيظ ًا َق َن َح وسلم عليه الله



عبد             بُن ِطُب وُحوي ٍو، عمر بُن ْيُل َه ُس أتاه الرابع، اليوم ِمن أصبَح فلما ًا، ثلث

مع            ّدث يتح ِر النصا مجلِس فى وسلم عليه الله صلى الله ورسوُل ُعّزى، ال

       : َنا،     أرِض ِمْن خَرْجَت لما والعقد الله ُدك نناش ُحويطب فصاح ُعبادة، بن ِد سع

       :    : ول    بأرِضَك ليست لك، ُأّم ل كذبَت ُعبادة بن سعد فقال الثلُث، مضت فقد

ًا              ِطب ُحوي وسلم عليه الله صلى الله رسوُل نادى ثم نخُرج، ل ِه والل آبائك، أرض

          )) : ْدُخَل   َأ ّتى َح ُكَث َأْم َأْن ُكم َيُضّر فما ًة َأ اْمَر ُكم ْن ِم َكْحُت َن ْد َق ّنى إ فقال ُسهيلً، أو

    :  (( إل      والعقد الله ُدك َناِش ُن فقالوا ، َنا َع َم ُكلوَن َتأ و ُكل، ْأ َن َف َعاَم، َط ال َع َنَض و َها، ِب

بالرحيل،             ّذَن فأ رافع، أبا وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فأمر عنا، خرجَت

بها،             فأقام َسِرف، بطَن نزَل حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول ِكَب ور

ميمونُة            ِدَمْت َق حتى فأقام ُيمسى، حين إليه َنَة ميمو ِليحِمَل رافع أبا ّلف وخ

بها            فبنى وِصبيانهم، المشركين ِء ُسفها ِمن ًء َعنا و أذى ُقوا َل وقد معها، وَمْن

َنَة             ميمو قبر يكون أن اللُه ّدر وق المدينة، ِدَم َق ّتى ح وسار أدلَج ثم ِرف، ِبَس

. بها    بنى حيث ِرَف ِبَس

(... يتبع(

@

فصل

عنها          الله رضى بميمونة وسلم عليه الله صلى زواجه فى

       )) : ّوَج             تز وسلم عليه الله صلى الله رسوَل إن عباس ابِن قوُل وأما

      (( وهمه،       من ّد ُع و ِه، علي ُدرَك است فمما َحلٌل َو ُه و َها ِب َنى َب و ُمْحرٌم، َو ُه و َنَة، ْيُمو َم

         : رسوُل    ّوجها َتَز ما خالته، كانت وإن عباس ابن ووهم ّيب المس بُن ُد سعي قال

.   . البخارى         ذكره حّل ما بعد إل وسلم عليه الله صلى الله

      : عليه               الله صلى الله رسوُل ّوجنى تز ميمونة عن الصم بن ُد يزي وقال

.   . مسلم    رواه ِرَف ِبَس َحلَلَِن َنْحُن و وسلم

         : َو            ُه و َميمونَة، وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل ّوَج تز رافع أبو وقال

.     . عنه        ذلك صّح بينهما الّرُسوَل ْنُت ُك و حلل، َو ُه و بها َنى َب و حلٌل،



          : صلى    الله رسوَل أن ُعُم يز عباس بن الله ُد عب هذا ّيب المس بُن ُد سعي وقال

عليه              الله صلى الله رسوُل ِدم َق وإنما ٍم، ُمْحر وهو َنة ميمو نكح وسلم عليه الله

. الناس          على ذلك ّبَه فُش ًا، جميع والنكاُح الِحّل وكان ّكَة، م وسلم

             : فى           ّكل و يكوَن أن إل نظر هذا وفى ُيحرم، أن قبل ّوجها تز إنه قيل وقد

: ثلثة           فالقوال قولً، ذلك ذكر الشافعّى وأظّن إحرامه، قبل عليها العقد

           : وقوُل          نفسها، ميمونة قوُل وهو ُعمرة، ال من ّله ح بعد ّوجها تز أنه أحدها

وقوُل             رافع، أبو وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول وبين بينها السفير

. النقل      أهل ِر وجمهو ّيب، المس بن سعيد

          : الكوفة          وأهِل عباس، ابن قوُل وهو ِرم، ُمح وهو ّوجها تز أنه والثانى

وجماعة 

.      : ُيحرم          أن قبل ّوجها تز أنه والثالث

الشهر              فى تزوجها أنه على ُمْحرٌم، وهو تزوجها أنه عباس ابن قوُل ُحِمَل وقد

   :   :  : الحرام،      عقد إذا الرجُل أحرم ُيقال و قالوا الحرام، حال فى ل الحرام،

: الشاعر:            قول بدليل حللً كان وإن الحرام، الشهر فى دخل إذا وأحرم

ُتولً                           ْقـ َم َلُه ْث ِم َأَر َلْم َف ًا ِرع َو ِا ِرم ُمْح َفَة الَخلي ّفاَن َع ْبَن ا ُلوا َقت

. الحرام                 الشهر حللًفى المدينة فى ُلوه قت وإنما

       (( الله             (( رضى ّفان ع بن ُعثماَن حديث من صحيحه فى مسلم روى وقد

  )) :         : ِرُم  الُمْح ِكُح ْن َي لَ يقول وسلم عليه الله صلى الله رسوَل سمعُت قال عنه،

.(( ُطُب    َيْخ َولَ َكُح، ْن ُي َولَ

موافق            الِفعَل لن القوِل، تقديُم لوجب ههنا، والِفعل القوِل تعارُض ّدَر ُق ولو

وهذا           الصلية، البراءة لحكم ًا رافع فيكون عنها، ناقل والقوُل الصلية، للبراءة

والقوُل           القول، لموجب ًا رافع لكان ْعُل، ِف ال ّدَم ُق ولو الحكام، لقاعدة موافق

قاعدة           خلف وهو مرتين، الحكم تغييُر فيلزُم الصلية، البراءة لموجب رافع

. أعلم..   والله الحكام

فصل

الفقه           من فيها وما المطلب عبد بن حمزة ابنة حضانة فى



ابنُة                     تبعتهم مكة، ِمن الخروَج وسلم عليه الله صلى النبّى أراد ولما

             : فأخذ  عنُه، الله رضى طالب أبى بُن علّى فتناولها َعّم، َيا َعّم يا ُتنادى َة حمز

        : ٌد   وزي علٌى فيها فاختصم فحملتها، عّمِك، ابنَة دونك ِلفاطمة وقال بيدها،

   :        : ُتها   وخال عمى ابنُة جعفٌر وقال عمى، ابنُة وهى ُتها، أخذ أنا على فقال وجعفٌر،

          : وسلم   عليه الله صلى الله رسوُل بها فقضى أخى، ابنُة زيد وقال تحتى،

 ((    )) :   ((   )) : وقال  ، ْنَك ِم َنا َأ و ّنى ِم ْنَت َأ لعلى وقال ، ُلّم ا ِة َل ِز ْن ِبَم َلُة الَخا وقال ِلخالتها،

  .((   )) :   (( متفق: ((   َنا ْوَل وَم َنا َأُخو ْنَت َأ لزيد وقال ، ُلقى وُخ ْلقى َخ ْهَت َب َأْش لجعفر

. صحته  على

       : سائر              على الَحضانة فى ّدمة مق الخالَة أن الفقه ِمن القصة هذه وفى

. البوين   بعد ِرِب القا

أحمد                    نص َتها، َن حضا يسقط ل الطفل من بقريب َنة الحاِض ّوَج تز وأن

فى             حضانتها يسقط ل تزويجها أن على عنه رواية فى تعالى الله رحمه

ًا             َمْحَرم ليس العم ابُن كان ولما هذه، حمزة بنِت ِبقصة واحتج خاصة، الجارية

     : حضانتها        ُيسقط ل الحاضنة ّوُج َتز وقال ذلك، فى الجنبى وبين بينه ُيفّرق لم

       : ًا   َكر َذ بحال لحضانتها ًا ُمسقط ّوجها تز يكون ل البصرى الحسن للجارية،وقال

: أقوال             أربعة على بالنكاح الحضانة سقوط فى ِلف ُت اخ وقد ُأنثى، أو الولد كان

           : وأبى          والشافعى، مالك، قول وهو ُأنثى، أو كان ًا َكر َذ به تسقط أحدها

. عنه      الروايات إحدى فى وأحمد حنيفة،

.         : حزم          وابن الحسن، قول وهو بحال، تسقط ل والثانى

          : ًا          َكر َذ كان وإن الحضانُة، تسقط لم ًا، بنت الطفل كان إن والثالث

 : إذا            مهنا رواية فى وقال تعالى، الله رحمه أحمد عن رواية وهذه سقطت،

 :     : ل،        قال الصبّى؟ ْثُل ِم والجارية له قيل منها، َذ ُأِخ صغير، ُنها واب الّم تزوجِت

: عنه             ُأخرى روايًة موسى أبى ابُن وحكى سنين، سبع إلى معها تكون الجاريُة

. تبلغ        أن إلى ّوجت تز وإن بالبنت ّق أح أنها

          : وإن          ُتها، حضان تسقط لم الطفل، ِمن بنسيب ّوجت تز إذا أنها والرابع

: أقوال           ثلثة على القول هذا أصحاُب اختلف ثم سقطت، بأجنبى، تزّوجت



            : ظاهُر          وهذا محرم، غيَر أو كان ًا َمْحَرَم فقط، ًا نسيب ُنه كو يكفى أنه أحدها

. وإطلقهم    أحمد أصحاب كلم

.            : الحنفية          قوُل وهو محرم، رحم ذا ذلك مع كونه ُيشترط أنه الثانى

            : يكون          بأن ِولدة، الطفل وبين بينه يكون أن ذلك مع ُيشترط أنه الثالث

. والشافعى         ومالك، أحمد، أصحاب بعض قوُل وهذا للطفل، َا جد

قرابة                      على ُلم ا وقرابَة العّمة، على الخالة ّدم ق لمن ُحّجة القصة وفى

وهذا             ذاك، إذ ًة موجود عّمتها ّيُة صف كانت وقد لخالتها، بها قضى فإنه الب،

. عنه          الروايتين إحدى فى وأحمد حنيفة، وأبى ومالك، الشافعى، قوُل

.         : شيخنا             اختياُر وهى الخالة، على ّدمة مق العّمة أن ثانية رواية وعنه

فى                     الطفل على الوليَة لن ُلم، ا نساء على ّدمن ُيق الب ُء نسا وكذلك

وشفقتها           تربيته، وكمال الطفل لمصلحة الّم عليه ّدمْت ُق وإنما للب، الصل

أو             فقط، النساء إلى المر صار فإذا الرجال، من بذلك أقوُم والناُث وحنوها،

ِمن              أولى الُب يكون كما ُلم، ا قرابة من أولى الب قرابُة كانت فقط، الرجال

. ًا      جد قوى وهذا سواه، َذكر كل

ُلِب                     َتط لم العّمة بأن عّمتها على حمزة ابنة خالة تقديم عن ُيجاب و

ًا            جعفر فإن الخالة، بخلف بطلبه، به لها ُيقَضى لها حق والحضانة الحضانة،

وسلم              عليه الله صلى النبّى بها قضى ولهذا الحضانة، طلب فى عنها ًا نائب كان

. غيبتها   فى لها

إذا                     الطفل حضانة من الحاضنة يمنع أن الطفل ِلقرابة أن فكما ًا وأيض

حيث             بأخذه الزوج رضَى فإذا له، وتفرغها أخذه ِمن يمنعها أن فللزوج تزّوجت،

أخذه             من َنْت ّك ُم رواية، على ُأنثى الطفل لكون أو ِلقرابته، ُتها حضان تسقُط ل

لم              ّية وصف القصة، فى وخاصم رضَى قد ههنا والزوج له، فالحق يرض، لم وإن

. طلب   منها يكن

بل                      الوجهين، أحد فى َتهى ُتش ل التى الجارية حضانُة له العم فابُن ًا وأيض

أو             هو، يختارها ثقة امرأٍة إلى ّلم ُتس و ًا، أيض ُتها حضان فله ُتشتَهى، كانت وإن

الجانب             من أولى وهو عصباتها، من قريٌب لنه المختاُر هو وهذا محرمه، إلى



فقد            َهى، ُيشت ممن كانت وإن إشكال، فل طفلة كانت إن وهذه والحاكم،

.   . أعلم        والله الحضانة أهل من وزوجها فهى خالتها، إلى ّلمْت ُس

           : عليه           الله صلى الله رسوُل عقده الذى الخاء ُيريد أخى، ابنة زيد وقول

أصحابه            بين واخى فإنه المهاجرين، بين واخى لما َة حمز وبين بينه وسلم

ّق           الح على الهجرة قبَل بعض مع بعضهم المهاجرين بين فواخى مرتين،

عثمان             وبين حارثة، بن وزيد حمزة وبين وعمر، بكر أبى بين وآخى والمواساة،

الحارث            بن عبيدة وبين مسعود، وابن الزبير وبين عوف، بن الرحمن وعبد

وسالم             عبيدة أبى وبين وقاص، أبى بن وسعد عمير بن مصعب وبين وبلل،

. الله           عبيد بن وطلحة زيد بن سعيد وبين حذيفة، أبى مولى

          : بعد           مالك بن أنس دار فى والنصار المهاجرين بين آخى الثانية والمرة

. المدينة  مقدمه

فصل                  

القضاء         ُعمرة ب ُعمرة ال هذه تسمية سبب فى الختلف فى

ًء                    قضا لكونها هو هل القضاء، بُعمرة ُعمرة ال هذه تسمية فى ِلَف ُت واخ

: الواقدى            قال ّدما، تق قولين على المقاضاة؟ من أو عنها، ّدوا ُص التى ُعمرة لل

    : ُعمرة           ال هذه تكن لم قال عمر، ابن عن أبيه، عن نافع، بن الله عبد ّدثنى ح

الذى           الّشهر فى يعتِمُروا أن المسلمين على ًا شرط كان ولكن قضاء،

المشركون   . فيه حاصرهم

: أقوال                أربعة على ذلك فى ُء الفقها واختلف

          : إحدى          وهذا والقضاء، ْدى َه ال يلزمه ُعمرة ال عن ُأحصر َمن أن أحدها

عنه      . أشهُرها بل أحمد، عن الروايات

          : فى          ومالك الشافعى، قول وهو ْدى، َه ال وعليه عليه، قضاء ل والثانى

أحمد       . عن طالب أبى ورواية مذهبه، ظاهر

.          : حنيفة                    أبى قول وهو عليه، ْدى َه ول القضاء، يلزمه والثالث

.           : أحمد          عن الروايات إحدى وهو ْدى، َه ول عليه، قضاء ل والرابع



وسلم                     عليه الله صلى النبى بأن احتج ْدَى، َه وال القضاء عليه أوجَب فَمن

: قالوا            قابل، ِمن ْوا َقَض ثم البيت، عن ّدوا ُص حين َى ْد َه ال نحروا وأصحابه

لجل            ْدى َه ال ونحر بفعلها، إل الوجوُب يسقط ول فيها، بالشروع تلزم والُعمرة

} :       : َفإْن    تعالى لقوله ْدى، َه ال ُيوجب الية ِهُر وظا وقالوا تمامها، قبل التحلل

 : ] { البقرة     ْدِى َه ال ِمَن ْيَسَر َت اْس َفَما ُتْم ]196ُأْحِصْر

        : الذين             وسلم عليه الله صلى النبّى يأمُر لم قالوا ُيوجبهما، لم وَمن

بل             َى، ْد َه ال نحرهم على الِحّل وقف ول منهم، ًا أحد ول بالقضاء معه ُأحصروا

ْديه            . َه ينحر أن ْدى َه معه كان َمن وأمر رؤوسهم، ُقوا ِل َيْح أن أمرهم

  } : َفَما                          ُتْم ُأْحِصْر َفإْن بقوله احتج القضاء دون ْدَى َه ال أوجب وَمن

.{ ْدِى   َه ال ِمَن ْيَسَر َت اْس

فإذا                    بالشروع، تلزم ُعمرة ال بأن احتج ْدى، َه ال دون القضاء أوجب وَمن

بالوجوب            بها أتى الحصر، زال فإذا الحصار، لعذر تأخيُرها له جاز ُأْحِصَر،

وقت             فى فعلها وبين أولً، بها الحرام بين التحلل تخلل ُيوجب ول السابق،

لنه            القضاء، دون ْدَى َه ال ُيوجب و القول، هذا ّد ير القرآن وظاهر ًا، شيئ المكان

 . والله             منه به ُيكتفى أنه على فدّل ِر، الُمْحَص على ما َع جمي هو َى ْد َه ال جعل

أعلم .

فصل         

حصره       وقت ْديه َه ينحر الُمْحَصر أن فى

أن                       على دليٌل بالحديبية، ُأحصر لما وسلم عليه الله صلى نحره وفى

ُعمرة،             ب ًا ِرم ُمْح كان إذا فيه خلف ل وهذا حصره، وقَت َيه ْد َه ينحر المحَصَر

: قولن       ففيه ًا، قارن أو ًا مفرد كان وإن

          : الحل           فجاز ُنُسكين، ال أحد لنه الصحيح وهو كذلك، المر أن أحدهما

الزمان            ُع وجمي تفوُت، ل ُعمرة ال لن ُعمرة، كال حصره، وقت ْديه َه ونحُر منه،

الذى              فالحّج فواتها، خشية غير ِمن ْديها َه ونحُر منها الِحّل جاز فإذا لها، وقٌت

     : ينحُر          ول َيحّل، ل إنه حنبل رواية فى أحمد قال وقد أولى، فواته ُيخشى

عجز              فإذا مكاٍن، ومحّل زماٍن محّل للهدى أّن هذا ووجه النحر، يوم إلى ْدى َه ال



فى             بالواجب التيان من لتمكنه الزمان محّل عنه ُقْط يس لم المكان محل عن

} : ولَ             لقوله النحر، يوم قبَل التحلُل له يجوُز ل القول هذا وعلى الزمانى، محله

 : ]{ البقرة      ّلُه َمِح ُى ْد َه ْل ا َغ ُل ْب َي ّتى َح ُكْم ُؤوَس ُر ْا ُقو ِل ]196َتْح

فصل          

ّلل     يتح ُعمرة بال ْلُمْحَصر ا أن فى

ُعمرة                       بال الُمحَصر أن على دليٌل ّله، وِح وسلم عليه الله صلى نحره وفى

   :       . ل    المعتمر أن الله رحمه مالك عن ُروى وقد الجمهور قوُل وهذا يتحلل،

الية              لن الله، رحمه مالك عن صحته ُد ُع تب وهذا الفوت، يخاف ل لنه يتحلل،

ّلهم            ُك ُبه وأصحا وسلم عليه الله صلى النبّى وكان الُحديبية، فى نزلت إنما

. العلم             أهل ِمن أحد فيه َيُشّك ل مما وهذا ّلهم، ُك ّلوا وح ُعمرة، ب ِرميَن ُمح

فصل         

ُأْحِصر       حيث ْديه َه ينحر الُمْحَصر أن فى

بالتفاق،                      الحل ِمن وهى بالُحديبية وسلم عليه الله صلى ذبحه وفى

قوُل              وهذا َحَرم، أو ِحل ِمن ُأْحِصَر حيث ْديه َه ينحر الُمْحَصَر أن على دليٌل

. والشافعى    ومالك، وأحمد، الجمهور

الحرم،                        فى إل ْديه َه نحُر له ليس أنه ُأخرى، رواية الله رحمه أحمد وعن

وهذا             فيه، يتحلل وقت فى ينحَره أن رجلًعلى ُيواطئ و الحرم، إلى ُثه فيبع

أبى             قول وهو التابعين، من وجماعة عنه، الله رضى مسعود ابن عن ُيروى

حنيفة.

يتعّرَض                     أن وهو الخاص، الحصر على ُله حم فينبغى عنهم صح إن وهذا

الله            رسول عن الثابتة ّنة فالُسـ العام، الحصُر وأما لواحد، أو لجماعة ِلٌم ظا

وقد             الناس، باتفاق الحل من والُحديبية خلفه، على تدّل وسلم عليه الله صلى

   :        : أطرافها  أن ومراده قلت الحرم، من وبعُضها الحل، من بعُضها الشافعى قال

. باتفاقهم       الحل من فهى وإل الحرم من

أطراف                     على قدر إذا الُمْحَصر فى الله رحمه أحمد أصحاُب اختلف وقد

. لهم         وجهان فيه فيه؟ ينحر أن يلزمه هل الحرم،



            : فى          َيه ْد َه نحَر وسلم عليه الله صلى النبى لن يلزُمه، ل أنه والصحيُح

كان             َى ْد َه ال أن سبحانه اللُه أخبر وقد الحرم، أطراف على ُقدرته مع موضعه

 : ّدوكم           ص أى عليه، ّد الّص فعل بوقوع ْدى َه ال ونصَب ّله، َمح بلوِغ عن ًا محبوس

ّد            وص ّدهم َص أن ومعلوم محله، بلوغ عن ْدى َه ال ّدوا وص الحرام، المسجد عن

ولم             إحرامهم، محل إلى فيه ُلوا َيِص فلم يزل، ولم العام ذلك استمر ْدى َه ال

. أعلم       والله نحره، محل إلى الهدُى َيِصِل

فصل         

مؤتة   غزوة فى

سنة                    ُلولى ا ُجمادى فى وكانت الشام، أرض من ِء البلقا بأدنى وهى

ٍر              عمي بن الحارث بعث وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أّن ُبها سب وكان ثمان،

له               فعرض ُبصرى، أو الروم ملك إلى الشام إلى بكتابه ِلْهب بنى أَحد ِدى َلْز ا

َتل            ْق ُي ولم عنقه، فضرب ّدمه ق ثم ًا، ِرباط فأوثقه الغسانى، عمرو بن شرحبيل

بلغه             حين عليه ذلك فاشتد غيره، رسوٌل وسلم عليه الله صلى الله ِلرسول

 )) : ُأصيَب         إْن وقال حارثة، بن زيد عليهم واستعمل البعوَث، فبعث الخبر،

.(( َرواحة             ْبُن الله ُد ْب َع َف َفٌر، ْع َج ُأِصيَب فإْن ّناس، ال َعلى طالب أبى ْبُن َفُر ْع َفَج

َء                    ُأمرا الناُس ّدع و خروُجهم، حضر فلما آلف، ثلثُة ُهم و الناس ّهز فتج

رواحة،             بُن الله ُد عب فبكى عليهم، ّلُموا وس وسلم، عليه الله صلى الله رسوِل

          : ولكنى:    بكم، َبٌة َصبا ول الدنيا ُحّب بى ما ِه والل أما فقال ُيبكيك؟ ما فقالوا

فيها              ُكر يذ الله كتاب ِمن آيًة يقرأ وسلم عليه الله صلى الله رسوَل سمعُت

 : ]{ مريم: {         ًا ّي ْقِض َم ًا ْتم َح ّبَك َر َلى َع َكاَن َها ُد ِر َوا إلّ ُكْم ْن ِم َوإْن فلسُت] 71النار ،

   : بالسلمة،        اللُه صحبكم المسلمون فقال ِد؟ ُوُرو ال َد ْع َب ِر َد بالّص لى كيف أدرى

: رواحة          بن الله عبد فقال ِلحين، صا إلينا ّدكم ور عنكم، َع ودف

َدا                           الّزب ِذف ْق َت َفْرٍغ َذاَت َبًة َوَضْر ًة ِفَر ْغ َم الّرْحمَن َأُل َأْس ِنى ّن ِك ل

ِبدا                           َك وال َء َلْحـَشا ا ُذ ِف ْن ُت ٍة َب ِبَحْر ًة ِهَز ُمْج َحّران َيدى ب َنًة ْع َط ْو َأ

َرَشدا                              ْد َق َو ٍز َغا ِمْن اللُه َد َأْرَش َيا َدثى َج َعلى مّروا إذا َقاَل ُي ّتى َح



ألٍف                      مائة فى بالبلقاء ِهَرْقل أن الناَس فبلغ َعان، َم نزلوا حتى ْوا َمَض ثم

ألف،            مائُة َبلي، و ْهَراء، َب و ْين، َق ْل َب و وُجذام، َلخم، ِمن إليهم وانضّم الروم، ِمن

: وقالوا            أمرهم فى ينظرون ليلتين َمعان على أقاُموا المسلمين، ذلك بلغ فلما

أن             فإما عدونا، بعدد ِبُره ُنخ ف وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى ُتُب نك

بن             الله ُد عب الناَس فشجع له، فنمضى بأمره، َنا يأُمَر أن وإما بالرجال، ّدنا ُيِم

 :          : الشهادة،  ُبون تطل ُتم خرج للتى تكرهون الذى إّن ِه والل قوم؛ يا فقال رواحة،

أكرمنا               الذى الدين بهذا إل ُنقاتلهم ما كثرة، ول ُقّوة ول بعدد الناَس ِتُل ُنقا وما

. ٌة           َد َها َش وإما َفٌر َظ إما الُحسنيين، إحدى هى فإنما ُقوا، ِل فانط الله، به

يقال                    بقرية ُع الجمو لقيتهم َبلقاء، ال ُتُخوم ب كانوا إذا ّتى ح الناُس فمضى

عندها،:           الناس فالتقى مؤتة، إلى المسلمون وانحاز العدّو، فدنا َمَشارف، لها

بها              ُيقاتل يزل فلم حارثة، بن ِد زي يد فى والرايُة اقتتلوا ثم المسلمون، ّبى فتع

إذا             حتى بها فقاتل جعفٌر، وأخذها ًا، ِريع ص وخّر القوم رماح فى َشاَط حتى

ّول             أ جعفر فكان ِتَل، ُق ّتى ح َتل قا ثم فعقَرها، فرسه، عن اقتحم القتاُل، أرهقه

بيساره،            الراية فأخذ ُنه، يمي َعْت ِط ُق ف القتال، عند ِم السل فى فرَسه َقَر َع َمن

أخذها            ثم سنة، وثلثون ثلث وله ِتَل ُق حتى الراية فاحتضن يساُره، َعْت ِط ُق َف

ويتردد             نفسه ِزُل يستن فجعل فرسه، على وهو بها ّدم وتق َواحَة، َر بن الله ُد عب

   : َبك،            ْل ُص بها ّد ُش فقال لحم من َعرق ب له، عم ابُن فأتاه نزل، ثم التردد، بعض

نهسة،              منها فانتهس يده، ِمن فأخذها لقيت، ما ِذِه ه ّياِمَك أ فى لقيَت قد فإنك

       : يده،       ِمن ألقاه ثم الدنيا، فى وأنت فقال الناس، ناحية فى ْطَمَة الَح سمع ثم

بنى                أخو ْقَرم أ بن ثابُت الراية أخذ ثم ِتَل، ُق ّتى ح فقاتل ّدم، وتق سيفه أخذ ثم

 :         : أنَت،  قالوا منكم، رجل على اصطلُحوا المسلمين؛ معشر يا فقال َعجلن،

دافع:              الرايَة، أخذ فلما الوليد، بن خالد على الناُس فاصطلح بفاعٍل، أنا ما قال

. بالناس        وانصرف بالمسلمين، انحاز ثم بهم، وحاش القوَم،

فى                             والذى المسلمين، على كانت الهزيمة أن سعد ابن ذكر وقد

.      (( الروم((  على كانت الهزيمة أن البخارى صحيح

. ُلخرى                    ا عن انحازت فئة كل أن إسحاق ابن ذكره ما والصحيح



به                             فأخبر ذلك، يومهم ِمن َله رسو ذلك على سبحانه الله وأطلع

: وقال  أصحابه،

فى ((              ْيُت َأ َفَر َهٍب َذ ِمْن ٍر ُسُر َلى َع ِئُم ّنا ال َيَرى ِفيَما ِة ّن الَج فى إلّى ُعوا ِف ُر ْد َق َل

   : فقيل          َذا؟ ه َعّم فقلت ِه، ْي َب َصاِح ِر ِري َس َعْن ًا ِوَرار اْز رواحة ْبن ِه الل ِد ْب َع ِر ِري َس

.(( َمَضى:         ُثّم ِد ّد ّتَر ال ْعَض َب ِه الل ُد ْب َع َد ّد َتَر و َمَضيا، لى

ّيب،                     المس ابن عن جدعان، ابن عن عيينة، ابن عن الرزاق ُد عب وذكر

     )) : َواحَة:        َر ْبُن وا ٌد َوَزي َفٌر ْع َج لى ّثَل ُم وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال

فى              َرواَحَة ْبَن وا ًا ْيد َز ْيُت َأ َفَر ٍر، ِري َس َلى َع ُهْم ْن ِم ٍد واِح ُكّل ُدّر، ِمْن ٍة ْيَم َخ فى

    : ِقيَل         ْو أ ْلُت َأ َفَس قال ٌد ُدو ُص ِه ِفي ْيَس َل ًا ِقيم َت ُمْس ًا َفر ْع َج ْيُت َأ وَر ُدود، ُص ْعناقهما ًأ

َفٌر :            ْع َج وأّما ِههما، ُوُجو ِب ّدا َص ُهَما ّن َأ َك َأو ْعَرَضا َأ ْوُت الَم ُهَما َي َغِش ِحيَن ّنهما إ لى

.(( َعْل   ْف َي َلْم ّنُه َفإ

   )) : ِه                  ْي َد َي ِب َلُه َد ْب َأ الله إّن جعفر فى وسلم عليه الله صلى الله رسول وقال

.(( َء       َشا ْيُث َح ِة ّن الَج فى ِهَما ِب َيطيُر ْيِن َناَح َج

    )) :       : جعفر            ِر صد بين ما وجدنا قال أنه عمر ابن عن وروينا عمر أبو قال

.(( بالرمح            وطعنة بالسيف ضربٍة بين ما ِجراحًة ِتسعين منه، أقبَل وما ومنكبيه

         : الله             صلى الله رسول على ْنية م بن يعلى قدم عقبة بن موسى وقال

)) : إْن             وسلم عليه الله صلى الله رسوُل له فقال ْؤتة، ُم أهِل بخبر وسلم عليه

     :  (( فأخبره     الله، رسوَل يا أخبرنى قال ، ُتَك َبْر أْخ ْئَت ِش وإْن ِبْرنى، َفأْخ ْئَت ِش

    : ما          ّق، بالح َثَك بع ِذى ّل وا فقال له، َفُهم ووص ّلُه، ُك ُهم خبَر وسلم عليه الله صلى

فقال            ذكرَت، لكما أمرهم وإن ُكْره، تذ لم ًا واحد ًا حرف حديثهم من تركَت

      )) : ْيُت      َأ َر ّتى َح َلْرَض ا لى َع َف َر اللَه إّن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

ُهْم)). َك َتَر ْع ُم

        : رواحة،                    بن الله ُد وعب حارثة، بن ُد وزي جعفٌر، يومئذ َد ُتشه واس

وحارثُة             قيس، بن ُد ّبا وع َسْرح، أبى بن سعد بن ووهُب الوس، ابن ومسعود

زيد،              بن عمرو ابنا وجابر ُكليب وأبو عطية، بن عمرو بُن وُسراقة النعمان، بن

. وغيرهم        الحارث، ابن سعيد ابنا وعمرو وعامر



(... يتبع(

        : ّدَث@                              ُح أنه بكر أبى بن الله عبد ّدثنى وح إسحاق ابن قال

           : فى     بى فخرج حجره فى رواحة بن الله لعبد ًا يتيم كنُت قال أرقم بن زيد عن

وهو             ُته سمع إذ ليلًة ليسيُر إنه ِه فوالل ِله، َرْح َحقيبة على ُمردفى ذلك سفره

ُينشد:

ِء                             الِحَسا َد ْع َب َبٍع أْر َة َمِســيَر ِلى َرْح ْلِت َوَحَم ِنى ْيت ْدن َأ إذا

َوَرائى                           ْهــلى َأ إلى ْع أْرِج َولَ َذٌم وَخلَِك َعِمى ْن فا ْأنِك َفَش

ِء                         ّثـوا ال َهى ْن َت ُمْس الّشام َأْرِض ِب َدُرونى َغا َو ِلُموَن الُمْس َوَجاَء

فصل         

ّكة              م دخل وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أن وغيره الترمذى فى وقع وقد

     : ِه         ِل ِبي َس َعْن ِر ّفا الك ِنى َب ّلوا َخ ينشد يديه بين رواحة ابن الله ُد وعب الفتح يوَم

البيات.

بأربعة                      الفتح قبل وهى الغزوة، هذه فى قتل رواحة ابَن فإن وهم، وهذا

بين               فيه خلف ل مما وهذا رواحة، ابن شعر يديه بين ُد ْنَش ُي كان وإنما أشهر،

. النقل  أهل

فصل         

السلسل    ذات غزوة فى

وبيَن                      وبينها لغتان وفتحها ُلولى ا السين بضم ُقرى ال وادى وراء وهى

. ثمان         سنة الخرة ُجمادى فى وكانت أيام، ُة عشر المدينة

          : ِمن            ًا جمع أن وسلم عليه الله صلى الله رسوَل بلغ سعد ابن قال

الله            رسوُل فدعا المدينة، أطراف إلى ُنوا يد أن ُدوَن ِري ُي ُعوا تجّم قد ُقضاعة

رايًة              معه وجعل أبيض، ًء لوا له فعقد العاص، بن عمَرو وسلم عليه الله صلى

ثلثون          ومعهم والنصار، المهاجرين َسراة ِمن ثلثمائة فى وبعثه َء، سودا

ّليل،             ال فسار َقيِن، ْل َب و َة، ْذَر ُع و ِلّي، َب من به مّر بمن يستعيَن أن وأمره ًا، فرس

بن              ُع راف فبعث ًا، كثير ًا جمع لهم أن بلغه القوم، ِمن َقُرَب فلما النهار، َكَمن و

أبا              إليه فبعث ّده، يستم وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى الُجَهنى ِكيٍث َم



المهاجرين            َسراة له وبعث ِلواء، له وعقد مائتين، فى الجّراح بَن ُعبيدة

ول             ًا جميع يكونا وأن بعمرو، يلحَق أن وأمره وعمُر، بكر، أبو وفيهم والنصار،

  : ِدْمَت            َق إنما عمرو فقال الناَس، ُؤّم َي أن َة عبيد أبو أراد به، لحق فلما ِلفا، يخت

وسار            بالناس، ّلى ُيص عمرو فكان عبيدة، أبو فأطاعه الميُر، وأنا ًا مدد علّى

آخر             فى ولقى بلدهم، أقصى إلى أتى حتى فدّوخها قضاعة، بلد وطئ حتى

عوَف           وبعث وتفّرُقوا، البلد، فى ُبوا فهر المسلمون عليهم فحمل ًا، جمع ذلك

ُقفولهم             ب فأخبره وسلم عليه الله صلى رسول إلى ًا بريد الشجعى مالك بن

. غزاتهم     فى كان وما وسلمتهم

:   : قال                   السلسل، له يقال ِلُجذام ماء على َلهم نزو إسحاق ابُن وذكر

. السلسل    ذات سميت وبذلك

:           : قال             عامر عن داود، عن عدى، أبى بن محمد حدثنا أحمد المام قال

أبا            فاستعمل الّسلِسل، ذاِت جيَش وسلم عليه الله صلى الله رسوُل بعَث

: لهما           وقال العراب، على العاص بَن َعْمرو واستعمل المهاجريَن، على ُعبيدة

          :  (( على(( وأغار عمرو، فانطلق َبكر، على ُيغيُروا أن ُأِمُروا وكانوا قال َطاَوعا َت

:         : فقال     ُعبيدة أبى إلى شعبة بن ُة المغير فانطلق قال ُله، أخوا ًا بكر لن ُقضاعة

اتبع              قد فلن ابن وإن علينا، استعملك وسلم عليه الله صلى الله رسول إّن

      : عليه         الله صلى الله رسوَل إّن عبيدة أبو فقال أمٌر، معه لك فليس القوم، أمر

وإن             وسلم عليه الله صلى الله رسوَل ُأطيع فأنا َع، َو َطا َت َن أن أمرنا وسلم

. عمرو  عصاه

فصل         

الفقه      من الغزوة هذه فى ما

ليلًة                    وكانت العاص، بن َعْمُرو الجيش أميُر احتلم الغزوة هذه وفى

فذكُروا           الّصبح، بأصحابه ّلى وص فتيّمَم الماء، من نفسه على فخاف باردة،

    )) : ْنَت       َأ َو ِبَك َأْصَحا ِب ْيَت ّل َص عمرو؛ يا فقال وسلم، عليه الله صلى للنبى ذلك

} :     : َولَ)).       يقول اللَه سمعُت إنى وقال الغتسال، ِمن منعه بالذى فأخبره ُنٌب؟ ُج

 : ]{ النساء       ًا َرِحيَم ُكْم ِب َكاَن اللَه إّن ُكْم، ُفَس ْن َأ ْا ُلو ُت ْق الله]   29َت رسوُل فَضِحـَك ،



 : إّن             قال َمْن ِة ِقّص ال بهذه احتّج وقد ًا، شيئ ُقْل َي ولم وسلم عليه الله صلى

تيممه،              بعد ًا ُجنب ُه سما وسلم عليه الله صلى النبّى لن َدث، الَح ُع يرف ل التيمَم

: أجوبة       بثلثة ذلك فى نازعهم َمن وأجاَب

      :      : فسأله          ُنب، ُج وهو الصبَح، بنا ّلى ص قالوا ْوه َك َش لما الصحابة أن أحدها

((    )) :        ، ُنٌب؟ ُج ْنَت َأ َو ِبَك َأصحا ِب ْيَت ّل َص وقال ذلك عن وسلم عليه الله صلى النبّى

. ذلك           على أقّره للحاجة، تيّمم وأنه ُعذره، ب أخبره فلما ًا، واستعلم ًا استفهام

           : وتوّضأ          ِبنه مغا غسل أنه فيها عنه فُروى عنه، اختلفت الرواية أن الثانى

ِمن             أقوى الرواية هذه وكأن التيمَم، يذكر ولم بهم، ّلى ص ثم للصلة، وضوءه

 : وهذا             قال ثم قبلها، التيمم روايَة وذكر ذكرها وقد الحق عبد قال التيمم، رواية

القيس             أبى عن المصرى، ُجبير بن الرحمن عبد عن لنه الول، من أوصُل

         . بن    الرحمن عبد رواية من التيُمم، فيها التى ُلولى وا عمرو عن عمرو، مولى

. قيس          أبا بينهما يذكر لم العاص، بن عمرو عن ُجبير،

            : فى          عمرو فقَه ِلَم يستع أن أراد وسلم عليه الله صلى النبّى أن الثالث

   .((    )) : أنه    أخبره فما ُنٌب؟ ُج ْنَت َأ َو ِبَك بأْصَحا ْيَت ّل َص له فقال الغتسال، تركه

من              عمرو فعله ما أن عليه ويدل عليه، ُينكر فلم فقهه، علم للحاجة تيّمم

هذه               فى بالتيمم والصلة به، أخبر كما بالبرد، الهلك َخشيَة أعلم والله التيمم

والله             وعلمه، فقهه استعلم أراد أنه ِلم ُع ف فاعلها، على منكر غيُر جائزة الحال

أعلم.

فصل         

َبَط   الَخ سرية فى

أنبأنا                      فيما ثماٍن سنة رَجب فى وكانت الجّراح، بن ُعبيدة أبا أميرها وكان

  (( وهو           ((  له، الثر عيون كتاب فى الناس ّيد س بن محمد الفتح أبو الحافظ به

. تعالى        الله شاء إن سنذكره كما وهم، عندى

            : فى          الجّراح بن ُعبيدة أبا وسلم عليه الله صلى الله رسوُل بعَث قالوا

ِمن             حّى إلى الخطاب بن عمُر وفيهم والنصار، المهاجرين من رجل ثلثمائة

ليال،           خمُس المدينة وبين وبينها البحر، ساِحَل يلى مما ّية ِل ْب ِق بال ُجهينة



ًا           حوت البحُر إليهم وألقى َبَط، الَخ فأكلوا شديد، ٌع جو ِريق ّط ال فى فأصابهم

فى             فإن نظر، هذا وفى ًا، ْيد َك ْوا َق يل ولم انصرفوا، ثّم منه، فأكلوا ًا، عظيم

      )) :     (( وسلم(( عليه الله صلى الله رسول بعثنا قال جابر حديث من الصحيحين

فأصابنا            لقريش، ًا ِعير ُد َنْرُص الجّراح بن عبيدة أبو أميُرنا راكب، ثلثمائة فى

ثّم             جزائر، ثلث رجٌل فنحر َبِط، الَخ جيَش فسمى َبَط، الَخ أكلنا حتى شديد ٌع جو

البحُر               إلينا فألقى نهاه، ُعبيدة أبا إن ثم جزائر، ثلث نحر ثّم جزائر، ثلث نحر

           : إلينا   َثابْت حتى َدكها َو ِمن وادهنا شهر، نصَف منها فأكلنا العنبُر، لها يقال ّبًة دا

رُجل            أطوِل إلى فنظر أضلعه، من ًا ِضلع ُعبيدة أبو وأخذ ُلحت، وَص أجساُمنا،

َق،            َوَشائ لحمه من وتزودنا َته، تح ومّر عليه فُحِمَل جمٍل، وأطوِل الجيش، فى

ذلَك،             له فذكرنا وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل أتينا المدينة، قدمنا فلما

(( ؟،: ((           َنا ِعُمو ْط ُت ٌء َشْى ِه َلْحِم ِمْن ُكْم َع َم َهْل َف ُكْم، َل اللُه أْخَرَجُه ٌق ِرْز َو ُه فقال

.(( فأك          منه وسلم عليه الله صلى الله رسوِل إلى فأرسلنا

           : وقبَل          ُهدنة، ال قبل كانت َة الغزو هذه أن على يدل السياُق وهذا قلُت

لهم             ُد يرُص يكن لم بالُحديبية مكة أهَل صالح حين ِمن فإنه الُحديبية، ِة ُعمر

َبِط              الَخ سرية تكون أن ُد ُع ويب الفتح، حين إلى وُهدنة أمٍن زمَن كان بل ًا، ِعير

.   ..      : أعلم    والله بعده ومّرة الّصلح، قبل مرة مرتين الوجه هذا على

فصل         

القصة    هذه فقه فى

برجب                     فيها التاريخ ْكُر ِذ كان إن ِم الَحرا ِر الّشه فى الِقتال جواُز ففيها

النبى               عن ُيحفظ لم إذ محفوظ، غيُر وهم أنه أعلم والله والظاهر ًا، محفوظ

فيه               بعَث ول فيه، أغار ول الحرام، الشهر فى غزا أنه وسلم عليه الله صلى

العلء            قصة فى رجب أّول فى بقتالهم المسلمين المشركون ّيَر ع وقد ّية، سر

:         : ذلك   فى الله وأنزل الحراَم، الشهَر ٌد محّم استحّل ُلوا فقا الحضرمى، بن

 : ]{ البقرة{          ِبيٌر َك ِه ِفي َتاٌل ِق ُقْل ِه، ِفي َتاٍل ِق ِم ْلَحَرا ا ِر ْه الّش َعِن َنَك ُلو َئ ولم] 217َيْس ،

وقد             نسخه، على ُلمُة ا أجمعِت ول إليه، المصيُر يجُب بنص هذا نسُخ ُبت يث

 } : َلَخ         انَس َذا َفإ تعالى بقوله الُحُرم الشهر فى الِقتال تحريم على ِدّل ُت اس



 : ]{ التوبة      ُهْم ُتُمو ْد َوَج ْيُث َح ِركيَن الُمْش ْا ُلو ُت ْق َفا ْلُحُرُم ا ُهُر َلْش فى]    5ا ُحّجة ول ،

فيها             الله ّير س التى الربعة التسيير أشهر هى ههنا الُحُرم الشهر لن هذا،

ذى            عاشَر الكبر الحج يوَم أولها وكان فيها، ُنون يأم الرض فى المشركين

ٍة،            عديد لوجوه الية فى الصحيُح هو هذا الخر، ربيع عاِشر وآِخُرها الِحّجة،

موضعها   هذا ليس

.          : الرض          ُعْشُب وكذلك ِة، المخَمَص عند الشجر ورق أكل جواُز وفيها

          : وإن          ظهورهم نحر عن ُغزاة لل الجيش ِر وأمي المام نهى جواُز وفيها

عليهم            ويجب ّوهم، ُد ع لقاء ِعند ظهرهم إلى يحتاجوا أن خشية إليه احتاُجوا

. نهاهم   إذا الطاعُة

 } : ُكُم:            ْي َل َع ُحّرَمْت وَجّل َعّز قوله فى تدخل لم وأنها البحر، ميتة أكل جواُز وفيها

 : ]{ المائدة  ّدُم َوال َتُة ْي ْلَم : {    3ا َعاُمُه]     َط َو ِر َبْح ْل ا ُد ْي َص ُكْم َل ُأِحّل تعالى قال وقد ،

 : ]{ المائدة  ُكْم ّل ًا َتاع عباس،]          5َم بن الله ِد وعب ّديق، الّص بكر أبى عن صّح وقد ،

وفى              فيه، مات ما وطعاَمه منه، ِصيد ما البحـر َد صي أن الصحابة، من وجماعٍة

    )) : َأّما:      َف َدَماِن، و َتاِن َت ْي َم َنا َل ّلْت ُأِح ًا وموقوف ًا مرفوع عمر ابن عن السنن

 ((   : حسن،:     حديث ّطَحاُل وال ُد ِب َك فال ّدَماِن ال َأّما َو ُد، والَجَرا َفالّسَمُك َتاِن َت ْي الَم

   )) : وُحّرَم        كذا، لنا ُأِحّل الصحابى قوَل لن المرفوع، حكم فى الموقوف وهذا

. وتحريمه))          وسلم عليه الله صلى النبّى إحلل إلى ِرُف ينَص علينا

         : هّموا           لما ولهذا مضطرين، كانوا الواقعة هذه فى فالصحابُة قيل فإن

        :    : وسلم  عليه الله صلى الله رسوِل رسُل نحُن وقالوا ميتة، إنها ُلوا قا بأكلها

لما            عنها، مستغنين كانوا لو أنهم على دليٌل وهذا ُلوا، فأك مضطرون، ونحُن

. منها  ُلوا أك

           : الرزق                    ِمن لهم الله هيأ ولكن مضطرين، كانوا أنهم ريب ل قيل

)) : َهْل             ِدُموا َق أن بعد لهم وسلم عليه الله صلى النبى قال وقد ّله، وأح َيبه أط

       :  (( عليه     الله صلى النبى منه فأكل نعم، قالوا ؟ َشئ ِه َلْحِم ِمْن ُكْم َع َم ِقَى َب

      ((      )) : لم  مضطر ِرزق هذا كان ولو ، ُكم َل اللُه َقُه َسا ٌق ِرْز َو ُه ّنَما إ وقال وسلم،

أكلهم               كان لو ثم الختيار، حال فى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل منه يأكل



ثيابهم            به ُينّجسوا و َها َدك َو من ُنوا ِه ّد ي أن لهم َغ سا فكيف للضرورة، منها

منها             ّوزون ُيَج إنما الميتة، ِمن َع الشب ّوز ُيَج ل الفقهاء من فكثير ًا وأيض َنهم، وأبدا

ّودوا           وتز ُنوا، وسِم أجسامهم إليهم ثابت حتى منها أكلت ّية ِر والّس الرمق، ّد س

منها.

           : قد           ّبة الدا تلك كانت إذا القصة بهذه الستدلُل لكم يتم إنما قيل فإن

أن              ُيحتمل ذلك َتَمُل ُيح كما أنه المعلوم، ومن ميتًة، ألقاها ثم البحر، فى ماتت

ُة             وذكا ُتها ذكا وذلك الماء، بُمفارقة فماتت حية، وهَى عنها، َجَزَر قد البحُر يكون

طرق            بعض وفى كـيف الحتمال، هذا دفع إلى سبيَل ول البحر، حيوان

.(( ِرِب: ((     ّظ كال ُحوٍت َعْن َبْحُر ال فَجَزَر الحديث

            : مثَل          فإن للعادة، ًا خرق يكون يكاد فإنه ًا، ِجد ُبعده مع الحتماُل هذا قيل

ّق               ر وما ِله، ساِح دون ِه َبِج َث و البحر ِة ُلّج فى تكون إنما حية كانت إذا الدابة هذه

السبب                فى شك إذا لنه الِحّل، فى ذلك يكفى ل فإنه ًا وأيض البر، من ودنا منه

الحيواُن،               َيِحّل لم مبيح؟ غير أو له مبيح سبب هو هل الحيوان، به مات الذى

فى              ُيوجد ثم بالسهم، ُيرمى الصيد فى وسلم عليه الله صلى النبى قال كما

ْو: ((             َأ َله َت َق ُء الما ِرى ْد َت ل ّنَك فإ ْلُه تأك فل الَماء، فى ًا ِريق َغ ّته ْد َوَج وإْن الماء

وهذا))             َبْح، ُي لم البحر، فى مات إذا ًا حرام ّى البحر الحيواُن كان فلو ، سهمك

. الئمة       بين خلف فيه ُيعلم ل مما

الصحيُح                    القياُس لكان المبيحين، مع النصوُص هذه تكن لم فلو ًا وأيض

الخبيث          ِم والد والفضلِت الّرطوباِت لحتقان ُحّرَمْت إنما الميتة فإن معهم،

وإل            الِحّل، سبَب كانت والفضلت، الدم ذلك ُتزيل كانت لما ُة والذكا فيها،

لم            وإذا بغيرها، يحُصُل كما بالذكاة حاصل فإنه التحريم، يقتضى ل فالموُت

ُيشترط            ولم بالموت، َيْحُرْم لم الذكاة، ُتزيلها وفضلٌت دم الحيوان فى يكن

ّذباب             كال سائلة، له َنفس ل ما بالموت ينَجُس ل ولهذا كالجراد، ذكاة ّله لِح

وفضلت            دم له كان لو فإنه الضرب، هذا من والسمُك ونحوهما، ّنحلة، وال

الماء              فى موته بيَن فرق يكن ولم ذكاة، بغير لموته َيِحّل لم بموته، تحتِقن

التى              الفضلت تلك ِهُب ُيذ ل البر فى َته مو أن المعلوم من إذ خارَجه، ِته ومو



نصوص،             المسألة فى يكن لم ولو البحر، فى مات إذا المحّرمين عند ُتحّرُمه

.   .. أعلم    والله ًا كافي القياُس هذا لكان

فصل

وسلم            عليه الله صلى النبى حياة فى الوقائع فى الجتهاد جواز فى

عليه                      الله صلى النبى حياة فى الوقائع فى الجتهاد جواز على دليل وفيها

ِم             وعد الجتهاد، إلى الحاجة حال فى كان هذا لكن ذلك، على وإقراره وسلم،

بيَن             عنهما الله رضى وعمر بكر، أبو اجتهد وقد النص، مراجعة ِمن تمكنهم

على             ُهما وأقّر الوقائع، من عدٍة فى وسلم عليه الله صلى الله رسوِل يدى

هذا              فإن كلية، وشرائع عامة أحكام فى ل ّينة، ُمع جزئية قضايا فى لكن ذلك،

. البتة               وسلم عليه الله صلى حضوره فى الصحابة من ٍد أح مْن ْع َيَق لم

فصل         

العظم   الفتح فى

بلده                     به واستنقذ المين، وحزبه وجنده، َله، ورسو َنه، دي به اللُه أعّز الذى

الذى            الفتُح وهو والمشركين، الكفار أيدى ِمن للعالمين ًى ُهد جعله الذى َته وبي

ودخل           الجوزاء، ِكِب َمنا على ِعّزه أطناُب وضربت ِء، السما أهُل به استبشر

له              خرج ًا، وابتهاج ًء ِضيا الرِض وجُه به وأشرق ًا، أفواج الله دين فى به الناُس

ثماٍن            سنَة الرحمن وُجنود السلم، ِئِب بكتا وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

ُحصين            بن ُكلثوم ٍم ْه ُر أبا المدينة على واستعمل رمضان، ِمن ْيَن َمَض لعشر

.        : مكتوم.    ُأّم ْبَن الله َد عب استعمل بل سعد ابن وقال الِغفارى

السير                              أهل إماُم ذكر فيما إليه وحدا إليه، جّر الذى السبب وكان

بن              مناة ِد عب بن َبكر بنى أن يسار، بن إسحاق بن محمد والخبار والمغازى

    : منهم،         ُلوا وقت ُتوهم ّي فب الوتير، له ُيقال ٍء ما على ُهْم و ُخزاعة، على َدْت َع ِكنانة

    : خرج           ّباد ع بن مالُك له يقال الحضرمى بنى من رجلً أن ذلك هاج الذى وكان

ُنو            ب فعدت َله، ما ُذوا وأخ ُلوه، فقت عليه ْوا َد َع ُخزاعة، أرَض توّسط فلما ًا، تاجر

وهم             السود، بنى على ُخزاعة فعدت ُلوه، فقت ُخزاعة بنى من رجل على بكر

ْبَل           َق ّلُه ُك هذا ِم، الَحَر أنصاب عند َعَرفة ِب ُهم فقتلو ْيب، َؤ ُذ و ُكلثوم و ْلَمى َس



حجز            السلم، وجاء وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ِعَث ُب فلما المبعث،

صلى            الله رسول بيَن الُحديبية ْلُح ُص كان فلما بشأنه، الناُس وتشاغَل بينهم،

       : َعقد       فى يدخل أن أحّب َمن أنه الشرُط وقع قريش، وبيَن وسلم عليه الله

َعقد              فى يدخُل أن أحّب وَمن َعَل، َف ِه، ِد وعه وسلم عليه الله صلى الله رسول

ودخلت           وعهدهم، ُقريش َعقد فى بكر بنو فدخلت فعل، َعهدهم، و قريش

استمّرت            فلما وعهده، وسلم عليه الله صلى الله رسول َعقد فى ُخزاعة

القديم،            الثأَر منهم ُبوا ُيصي أن وأرادوا ُخزاعة، من بكر بنو اغتنمها الُهدنة،

وهم              ُخزاعة ّيت فب بكر، بنى ِمن جماعة فى ّديلى ال معاوية بُن نوفُل فخرج

بكر           بنى ُقريش وأعانت واقتتلوا، وتناوُشوا رجالً، منهم ُبوا فأصا َوتير، ال على

: منهم             سعد ابن ذكر ليلً، ًا مستخفي قاتل َمن قريش ِمن معهم وقاتَل بالّسلح،

حازوا            حتى حفص، بن ْكرز وِم ُعّزى، ال عبد بن وُحويطب ُأمية، بن صفوان

      : الحرم،         دخلنا قد ّنا إ نوفل؛ يا بكر بنو قالت إليه، انتهوا فلما الحرم، إلى ُخزاعة

         :    . ثأركم،  ُبوا أصي بكر بنى يا اليوم، َلُه إله ل عظيمة كلمة فقال إلهك إلهك

َلْت           َدَخ فلما فيه؟ ُكم ثأر ُبوَن ُتصي أفل الحرم فى ُقون ِر لتس إنكم فلعمرى

: له              يقال لهم مولى ودار الُخزاعى ورقاء بن ُبديل دار إلى لجؤوا مكة، ُخزاعة

الله             صلى الله رسوِل على ِدَم َق حتى الُخزاعى سالم بن عمرو ويخرج رافع،

ظهرانى           بين المسجد فى جالس وهو عليه، فوقف المدينة، وسلم عليه

: فقال  أصحابه

َلــــدا                           ْت ال ِه َوأبي َنا َأبي ْلَف ِحـ ُمَحّمدا ٌد َناِشــ ّنى إ يارّب

َيـدا                                   ْع ِز ْن َن َلْم َو َنا َلْم َأْســ ُثّمَت ِلدا َوا ّـا ُكن و ًا َد ْل ُو ُتُم ْن ُك ْد َق

َدا                           َد َمــ ُتوا ْأ َي ِه الل َد َبــا ِع ُع ْد وا َبدا َأ ًا َنصـر اللُه َاَك َهد ْنُصْر َفا

َدا                            ُع ُص َيْسمـو ِر ْد البـ ْثَل ِم َيَض ْب َأ َتَجـّردا ْد َق ِه الل َرُسوُل ِهْم ِفي

ِبدا                                     ُمْز ِرى َيْجـ ِر َبْح كال َلٍق َفيـ فى َدا ّب َتَر ُهُه َوْج ًا َخْسف ِسيَم إْن

َدا                         ّكــــ َؤ الُم َقَك َثا ِمي َقـُضوا َن و ْوِعدا الَم ُفوَك َل َأْخ ًا ْيـش ُقَر إّن

َدا                           َأحـ ْدعـو َت َلْسـَت َأْن َعُموا َوَز َدا َرَص ٍء َدا َك فى لى ُلوا َع َوَجـ

َدا                           ُهــّج ِر ِتي َو ِبالـــ َنا ُتو ّي َب ُهْم َدا َد َعـــ َقّل َأ َو َذّل َأ ُهْم َو



َدا                                        َوُسّج ًا َع ّك ُر َنا ُلو َت َق َو

:           : وسلم          عليه الله صلى الله رسوُل فقال َنا، َلْم َأْس ْد َق و َنا ْل ِت ُق يقول

        (( عليه((     الله صلى الله لرسول سحابٌة عرَضْت ثم ، سالم بَن َعْمرو َيا ُنِصْرَت

    ((       )) : بُن  ُبديل خرج ثم ، ْعٍب َك بنى ِر َنْص ِب ِهّل َت َتْس َل َبَة الّسَحا هذه إّن فقال وسلم

وسلم،              عليه الله صلى الله رسول على ِدُموا َق حتى ُخزاعة، من ٍر َف َن فى ورقاء

إلى            ُعوا رج ثم عليهم، بكر بنى قريش َهَرِة َظا وبُم منهم، ُأصيب بما فأخبروه

  )) : ْفياَن،         ُس ِبى أ
َ ب ُكم ّن َأ َك للناس وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال مكة،

.(( ّدة       الُم فى َد ِزي َي َو َد ْق َع ال ّد َيُش ِل َء َجا ْد َق َو

حرب                     بَن سفيان أبا ُقوا َل حتى أصحابه فى ورقاء بُن ُبديل ومضى

َد،             العق ّد َيُش ِل وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى قريش بعثته وقد بُعسفان

ورقاء،              بن ُبديَل سفيان أبو لقى فلما صنعوا، الذى ُبوا ِه َر وقد المدة، فى َد ويزي

: فقال:               وسلم عليه الله صلى النبى أتى أنه فظّن ُبديل؟ يا أقبلَت أين من قال

   : جئَت           ما َو َأ قال الوادى، هذا بطن وفى الساحل، هذا فى ُخزاعة فى ِسرُت

   :          : جاء  كان لئن سفيان أبو قال مكة، إلى ُبديل راح فلما ل، قال ًا؟ محمد

فرأى             ّته، فف بعرها، من فأخذ راِحلته، ْبَرَك َم فأتى النوى، بها علَف لقد المدينة،

.       : ًا   محمد ُبديل جاء لقد ِه بالل أِحلُف فقال النوى، فيها

حبيبة،                              ُأّم ِته ابن على فدخل المدينة، ِدَم َق حتى سفيان أبو خرج ثم

عنه،             ْتُه َو َط وسلم، عليه الله صلى الله رسول ِفراش على ِليجلس ذهب فلما

: قالت:               عنى؟ به رغبِت أم الفراش، هذا عن بى َأرغبِت أدرى ما ُبنية؛ يا فقال

: فقال             َنَجٌس، ُمشرك وأنت وسلم عليه الله صلى الله رسول ِفراُش هو بل

. شر     بعدى أصابك لقد واللِه

ّد                      َيُر فلم ّلمه، فك وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل أتى حتى خرج ثم

الله               صلى الله رسول َلُه ّلَم َك ُي أن ّلمه فك بكر، أبى إلى ذهَب ثم ًا، شيئ عليه

 :            : أنا   فقال ّلمه، فك الخطاب بَن ُعَمَر أتى ثم بفاعل، أنا ما فقال وسلم، عليه

ّذّر               ال إل أجد لم لو فواللِه وسلم؟ عليه الله صلى الله رسوِل إلى لكم أشفُع

وحسٌن             فاطَمُة، وعنده طالب، أبى بن علّى على فدخل جاء ثم به، ُتكم لجاهد



          : جئُت     قد وإنى ًا، رحم بى ِم القو أمّس إنك علّى؛ يا فقال يديهما، بين ِدّب َي غلٌم

   : أبا            يا ويحك فقال محمد، إلى لى اشفع ًا، خائب جئُت كما َعّن أْرِج فل حاجة، فى

ُع              نستطي ما أمر على وسلم عليه الله صلى الله رسوُل عزم لقد واللِه ُسفيان،

       : فيجير       هذا، َنك ْب ا تأُمرى َأْن َلِك َهْل فقال فاطمة إلى فالتفَت فيه، ّلَمه َك ُن أن

     : ذاك        ابنى ُغ يبل ما ِه والل قالت الدهر؟ آخر إلى العرب َد سي الناس،فيكون بيَن

وسلم،              عليه الله صلى الله رسول على ٌد أح يجير وما الناس، بين يجير أن

  : ما:            ِه والل قال فانصحنى، علّى، اشتدت قد ُلموَر ا أرى إنى الحسن؛ أبا يا قال

ثم              الناس، بين فأِجْر فقم ِكنانة، بنى ُد َسي ولكنك عنك، ُيغنى ًا شيئ لك أعلم

     :        : ّنى   ولك أظنه، ما واللِه ل قال ًا، شيئ عنى مغنيا ذلك ترى َأَو قال بأرضك، الحق

    : قد           إنى الناس؛ أيها فقال المسجد فى سفيان أبو فقام ذلك، غيَر لك أجد ما

 : ما            قالوا قريش، على قدم فلما فانطلق بعيره، ركب ثم الناس، بين أجرُت

            : أبى  ابن جئُت ثم ًا، شيئ علّى ّد ر ما ِه فوالل ُته، ّلم فك ًا محمد جئُت قال وراءك؟

ثم              ُدو، الع أعدى فوجدته الخطاب، بن عمر جئُت ثم ًا، خير فيه أجد فلم ُقحافة،

أدرى،             ما ِه فوالل صنعته، بشئ علّى أشار قد القوم، ألين فوجدته ًا علي جئُت

     :    : الناس،       بين أجير أن أمرنى قال أمرك؟ وبم قالوا ل؟ أم ًا، شيئ عنى ُيغنى هل

    :  . :      : زاد  إن ِه والل َلك، وي قالوا ل قال محمد؟ ذلك أجاز فهل ُلوا فقا ففعلُت،

.       : ذلك      غير وجدُت ما ِه والل ل قال بك، لعب أن على الرجُل

أهله                             وأمر ِز، َها بالَج الناَس وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وأمر

ُتَحّرُك             وهى عنها، الله رضى عائشة ابنته على بكر أبو فدخل ُيجهزوه، أن

    : رسول         أمركّن ّية؛ ُبن أى فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول جهاز بعَض

   :  .   : ُيريد،       َنُه ْي َتَر فأين قال فتجهز نعم، قالت بتجهيزه؟ وسلم عليه الله صلى الله

. أدرى:     ما والله ل قالت

مكة،                       إلى سائر أنه الناس أعلم وسلم عليه الله صلى الله رسول إن ثم

      )) : ّتى    َح ْيٍش ُقَر َعْن َباَر َلْخ وا ُيوَن ُع ال ِذ ُخ ُهّم ّل ال وقال والتجهيز، بالجد فأمرهم

.   (( الناُس   فتجهز ، ِدَها ِبلَ فى َتها َغ ْب َن



ِر                            بمسي ُيخبرهم ًا كتاب ُقريش إلى َعَة َت ْل َب أبى بن ِطُب حا فكتب

جعلًعلى              لها وجعل امرأة، أعطاه ثم إليهم، وسلم عليه الله صلى الله رسول

الله              رسول وأتى به، خرَجْت ثم رأسها، فى ُقرون فى فجعلته ًا، قريش ُتبلغه أن

والُزبير،             ًا علي فبعث حاطب، صنع بما السماء ِمن الخبُر وسلم عليه الله صلى

   :      : تأتيا    ّتى ح انطلقا فقال والزبير، والمقداد ًا علي بعث يقول إسحاق ابن وغير

بهما            َعادى َت فانطلقا ُقريش، إلى ِكتاب معها ظعينة بها فإّن خاخ، ْوَضَة َر

  : كتاٌب؟        معِك وقال فاستنزلها، المكاِن، بذلك َة المرأ وجدا حتى ُلهما، ْي َخ

رضى:              على لها فقال ًا، شيئ يجدا فلم َرْحلها، ففتشا كتاب، معى ما فقالت

كذبنا،  :             ول وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل كذَب ما ِه بالل أِحلُف عنه الله

 : ِرْض،          ْع َأ قالت منه، ّد الج رأت فلما ّنِك، َد ُنَجّر ل أو َتاَب ِك ال ِرِجّن ُتْخ َل ِه والل

فأتيا          إليهما، فدفعته منها، ِكتاب ال فاستخرجت رأسها، ُقرون ّلت فح فأعرض،

      : إلى         َبلتعة أبى ابن حاطب ِمن فيه فإذا وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل به

رسول            فدعا إليهم، وسلم عليه الله صلى الله رسول بمسير يخبرهم قريش

  :      : ْعَجل       َت ل فقال ِطُب؟ َحا يا هذا ما فقال ًا، حاطب وسلم عليه الله صلى الله

ْلُت،             ّد ب ول ارتددُت، وما ورسوله، بالله لمؤمن إنى واللِه الله، رسوَل يا علّى

أهل            فيهم ولى أنفسهم، من لسُت قريش فى ًا ْلَصق ُم ًا امرء ْنُت ُك ولكنى

قراباٌت            لهم معَك َمْن وكان يحمونهم، قرابة، فيهم لى وليس وولد، وعشيرة

فقال             قرابتى، بها يحمون ًا يد عندهم أتخذ أن ذلك فاتنى إذ فأحببُت يحمونهم،

          : اللَه   خان قد فإنه َقُه، ُن ُع أضرب الله رسول يا دعنى الخطاب بُن ُعَمُر

  )) : َد           َشه ْد َق ّنُه إ وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال نافق، وقد ورسوله،

  : َما             ُلوا ْعم ا َقاَل َف ٍر ْد َب ْهِل َأ َلى َع َع َل ّط ا ِد َق الله َعّل َل ُعَمُر، َيا ْدريَك ُي وما ًا، ْدر َب

  .    :     (( مضى    ثم أعلم ورسوله الله وقال عمر َنا ْي َع َفْت َذَر َف ُكم َل َفْرُت َغ ْد َق َف ُتم، ْئ ِش

كانوا             إذا حتى ِصياٌم، والناُس صائم، ُهَو و وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

. معه             الناُس وأفطَر أفطَر ًا ْيد َد ُق اليوَم ّناُس ال تسميه الذى وهو َديد ُك بال

ُة                                      عشر ومعه َمّر، بطن وهو ْهَراِن، ّظ ال مّر نزَل حتى مضى ثم

أبو            وكان وارتقاب، َوَجِل على فهم قريش، عن الخباَر اللُه وعّمى آلف،



ورقاء            بُن ْيُل َد ُب و ِحزام، بُن وحكيُم هو فخرج الخبار، يتحّسُس يخرج سفيان

ًا           مسلم وعياله بأهله ذلك قبل خرج قد ّباُس الع وكان الخبار، يتحّسُسوَن

  : ذلك،          فوق وقيل َفِة، بالُجْح وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فلقى ًا، مهاجر

بُن              الله ُد وعب الحارث، بن سفيان أبو عمه ابُن الطريق فى لقيه ِممن وكان

كان              ِلما عنهما فأعرض عّمته، وابُن عّمه ابن وهما بالبواء، لقياه ّية ُأم أبى

     : وابُن          عّمَك ابُن ُكن َي ل َلمة َس ُأّم له فقالت َهْجِو، وال الذى ِة ّد ِش ِمن ِمنهما يلقاه

ائِت               :  عمر أبو حكاه فيما سفيان لبى علّى وقال بك، الناس أشقى عّمتك

يوسف               ُة إخو قال ما له فقل وجهه، َبل ِق ِمْن وسلم عليه الله صلى الله رسول

 : ]{ يوسف: {        ِئيَن ِط َلَخا ّنا ُك َوإْن َنا ْي َل َع اللُه َثَرَك آ ْد َق َل ِه َتالل ل] .  91ليوسف فإنه

رسول              له فقال سفيان، أبو ذلك ففعل قول، منه أحسَن ٌد أح يكون أن يرضى

        } : َأْرَحُم     َو ُه َو ُكْم، َل اللُه ِفُر ْغ َي ْوَم، َي ْل ا ُكُم ْي َل َع ِريَب ْث َت لَ وسلم عليه الله صلى الله

 : يوسف}[ :92الّراِحِميَن منها]      ًا أبيات سفيان أبو فأنشده ،

ِد                           ُمَحّم ْيَل َخ اللِّت ْيُل َخ ِلــَب ْغ َت ِل رايًة َأْحِمُل حيَن ّنى إ َعْمـــــُرك َل

ِدى                            َت ْهــ َأ َف َدى ْه ُأ ِحيَن أوانى َذا َفه ُله ْي َل َلَم ْظ َأ ْيَراِن الَح ِلـِج ْد َلـكالُمـــ

ِد                             َطّر ُمـ ُكّل ْدُت َطّر َمْن ِه الل َعلــى ِنى ّل َد َو ْفِسى َن ْيُر َغ ٍد َها ِنى َدا َهــــ

 )) : ِنى                  َت ْد َطّر ْنَت َأ وقال صدَره وسلم عليه الله صلى الله رسول فضرب

.     (( ذلك  بعد إسلُمه وَحُسَن ، ٍد َطّر ُم ُكّل

             : أسلم          منذ وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى رأسه رفع ما إنه ويقال

ّنة،             بالج له وشهد ُيحبه، وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان منه، حياًء

  :     (( ُكوا: ((      ْب َت ل قال ُة، الوفا حضرته ولما ، َحْمَزة ِمْن ًا َلف َخ ُكوَن َي َأْن أْرُجو وقال

أسلمُت       منذ بخطيئة نطقُت ما ِه فوالل علّى،

نزله                             الظهران، مّر وسلم عليه الله صلى الله رسوُل نزل فلما

وجعل          نار، آلف ُة عشر َدت ِق ُأو ف النيران، فأوقدوا الجيَش، فأمر عشاء،

الله             رضى ّطاب الخ بَن ُعَمَر الَحَرس على وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

وخرج            البيضاء، وسلم عليه الله صلى الله رسول بغلة العباُس وركب عنه،

يستأمنون           ليخرجوا ًا قريش ُيخبر ًا أحد أو ّطابة، الح بعَض يجد لعله يلتِمُس



   : لسير            إنى ِه والل قال ًة، َو ْن َع َلها يدخ أن قبل وسلم عليه الله صلى الله رسوَل

وأبو            يتراجعان، وُهما ورقاء بن ُبديل و سفيان، أبى كلَم سمعُت إذ عليها

 :   :         : هذه  بدليل يقوُل قال ًا، عسكر ول قّط ًا نيران كالليلة رأيُت ما يقول سفيان

     : أن       من وأذّل أقّل ُخزاعة سفيان أبو فيقول الَحْرُب، َها ْت َحَمَش خزاعة ِه والل

   :    : فعرف     حنظلة، أبا فقلت صوته، فعرفُت قال َكرها، وعس نيرانها هذه تكون

:  :      :   :    : قلُت  قال ُأمى؟ و أبى ِفداك مالك قال نعم، قلُت الفضل؟ أبا فقال صوتى،

: قال             ِه، والل ُقريش واصباَح الناس، فى وسلم عليه الله صلى الله رسول هذا

       : فاركب      َقَك، ُعن َبّن ِر َيْض َل بك ِفَر َظ لئن ِه والل قلت ُأمى؟ و أبى ِفداك الحيلُة فما

فأستأمنه              وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل ِبَك آتَى حتى البغلة هذه عجِز فى

        : من      نار على به مررُت فكلما به، فجئُت قال َباه، َصاِح ورجع ْلِفى َخ فركب لك،

          : عليه   الله صلى الله رسول بغلَة ْوا َأ ر فإذا َذا؟، ه َمْن قالوا المسلمين، نيران

          : حتى    بغلته، على وسلم عليه الله صلى الله رسول عّم قالوا عليها، وأنا وسلم

        : سفيان      أبا رأى فلما إلّى، وقام هذا؟ َمن فقال الخطاب، بن عمر بناِر مررُت

          : بغير    ْنَك ِم َكَن أْم الذى ِه لل الحمد اللِه، ّو ُد َع سفيان أبو قال الدابة، َعجِز على

وركضُت              وسلم، عليه الله صلى الله رسول نحَو يشتد خرج ثم عهد، ول عقد

الله           صلى الله رسول على فدخلُت البغلة، عن فاقتحمُت َقْت، َب َفَس البغلة،

       : فدعنى      سفيان، أبو هذا الله؛ رسوَل يا فقال ُعَمُر، عليه ودخل وسلم، عليه

          :  : رسول   إلى جلسُت ثم أجرته، قد إنى الله؛ رسول يا قلُت قال عنقه، ِرْب َأْض

     : أحد        الليلَة ُيناجيه ل ِه والل فقلُت برأسه، فأخذُت وسلم، عليه الله صلى الله

       : رجال       ِمن كان لو ِه فوالل ياعمر، مهلً قلُت شأنه، فى ُعَمُر أكثر فلما دونى،

      : َكاَن         لْسلُمَك ِه فوالل ّباُس، ع يا مهلً قال هذا، ْثَل ِم ْلَت ُق ما كعب ْبِن عدى بنى

إْسلَمَك                َأّن ْفُت َعَر ْد َق ّنى أ إل بى وَما َلَم، َأْس ْو َل ّطاِب الَخ إْسلم ِمْن إلّى َأَحّب

فقال             ّطاب، الخ إسلم من وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى أحّب َكاَن

      )) : فإذا      ِلك، َرْح إلى ّباُس ع يا ِه ِب َهْب ْذ ا وسلم عليه الله صلى الله رسول

الله             صلى الله رسول إلى به غدوُت أصبحُت، فلما فذهبُت به، َفأتنى َبْحَت َأْص

  )) : َبا           َأ َيا ْيَحَك َو قال وسلم عليه الله صلى الله رسوُل رآه فلما وسلم، عليه



    :  (( ما           ُأمى، و أنَت بأبى قال ؟ الله إلّ إلَه لَ َأْن َلَم ْع َت َأْن َلَك ْأِن َي َلْم َأ َيان، ْف ُس

أغنى              لقد غيُره، إلٌه ِه الل مع كان لو أن ظننُت لقد َلَك، وأوص وأكرَمَك، أحلمَك،

((            )) : ؟   الله َرُسوُل ّنى َأ َلَم ْع َت َأْن َلَك ْأِن َي َلْم َأ سفيان، أبا يا ويَحَك قال بعد، ًا شيئ

النفس:             فى فإن هذه، أما َلَك، وأوص وأكرَمَك أحلمَك ما ُأمى، و أنَت بأبى قال

        : الله،       إل إلَه ل أْن واشهد أسلم، ويحَك العباس له فقال ًا، شيئ منها الن حتى

الحق،            َة شهاد َد ِه وَش فأسلم ُقك، ُعن ُتَضَرَب أن قبل الله رسول ًا محمد وأّن

            : ًا،  شيئ له فاجعل الفخر، ُيِحّب َرُجٌل سفيان أبا إن اللِه؛ رسوَل يا العباُس فقال

َو: ((             ُه َف َبه، َبا ِه ْي َل َع َق َل ْغ أ وَمْن آِمٌن، َو ُه ف ُسفيان، أبى َداَر َدَخَل َمْن َعْم، َن قال

.(( آمن       َو ُه َف الَحرام، َد الَمْسِج َدَخَل َوَمْن آِمٌن،

حتى                     الجبِل ِم ْط َخ عند الوادى بمضيِق سفيان أبا ِبَس َيح أن العباَس وأمر

به             مّرْت كـلما راياتها، على القبائُل فمّرِت ففعل، فيراها، الله، ُد جنو به َتُمّر

   :  :   :      : ثم  ِلُسليم، و مالى فيقول قال ُسليم، فأقول هذه؟ َمْن عباُس؛ يا قال قبيلٌة

 :   :      : مالى    فيقول َنة، ْي ُمَز فأقول هؤلء؟ َمْن عباُس؛ يا فيقول القبيلة، به تمّر

بهم              ُته أخبر فإذا عنها، سألنى إل قبيلة به َتُمّر ما القبائُل، َدِت َف َن حتى َنة، ْي ولُمَز

فى:              وسلم عليه الله صلى الله رسوُل به مّر حتى فلن، ولبنى مالى قال

الحديد،            ِمن َدق الَح إل منهم ُيرى ل والنصار، المهاجرون فيها الخضراء، ِته كتيب

     :  : الله:        صلى الله رسوُل هذا قلُت قال هؤلء؟ َمن عباس، با ِه الل سبحان قال

       : ثم      طاقة، ول َبٌل ِق بهؤلء لحد ما قال والنصار، المهاجرين فى وسلم عليه

 :  : يا:             قلُت قال ًا، عظيم ْوَم َي ْل ا أخيك ابن ْلُك ُم َبَح َأْص ْد َق َل الفضل؛ أبا يا واللِه قال

.    :  :    : قومك     إلى ّنجاء ال قلُت قال ًا، إذ فنعم قال ّنبوة، ال إنها سفيان؛ أبا

: له                      قال سفيان، بأبى مّر فلما ُعبادة، بن سعد مع النصار رايُة وكانت

. ًا          ْيَش ُقَر اللُه َذّل أ ْوَم َي ال الُحْرمُة، َتَحّل ُتْس اليوَم ِة، ْلَحَم الَم ْوُم َي ْوم َي ال

 : يارسوَل                    قال سفيان، أبا وسلم عليه الله صلى الله رسوُل حاذى فلما

   :  ((  )) : فقال       وكذا، كذا فقال ؟، قال وما قال سعد؟ قال ما تسمْع ألم الله؛

         : فى      له يكون أن نأمن ما الله؛ رسوَل يا ْوف َع بن الرحمن وعبد عثمان

   )) : ّظُم         َع ُت ْوٌم َي ْوَم َي ال َبِل وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال َصْولة، ُقريش



      .(( الله        صلى الله رسول أرسل ثم ًا ْيش ُقَر فيه اللُه َعّز َأ ْوٌم َي ْوَم َي ال َبُة، ْع َك ال ِه في

اللواء               أن ورأى ابنه، قيس إلى ودفعه اللواء، منه فنزع سعد، إلى وسلم عليه

     : الله           صلى النبى أن وُروى عمر أبو قال ابنه، إلى صار إذ سعد عن يخُرْج لم

. الزبير         إلى َعها َف َد الراية، منه نزع لما وسلم عليه

؛          :     ُقريش معشَر يا صوته بأعلى صـرخ ًا، ُقريش جاء إذا حتى سفيان أبو ومضى

آمن،                فهو سفيان، أبى داَر دخل فَمن به، لكم َبَل ِق ل فيما جاءكم قد محمد هذا

   : الدسم،         الَحميت ُلوا اقت فقالت بَشاربه، فأخذت ، عتبة بنُت ُد هن إليه فقامت

     : ِمن        هذه ُكم ّن تغّر ل ويلكم، قال قوم، َعِة ِلي َط ِمن ّبح ُق ، الّساقين الْحَمَش

آمن،                فهو سفيان، أبى دار دخل َمن به، لكم َبَل ِق ل ما جاءكم قد فإنه أنفسكم،

:        : قال      داُرك؟ عنا ُتغنى وما اللُه، قاتلَك قالوا آمن، فهو المسجد، دخل وَمن

الناُس             فتفّرق آمن، فهو المسجد، دخل وَمن آمن، فهو بابه، عليه أغلق وَمن

المسجد    وإلى دورهم إلى

َبْت                     ِر وُض أعلها، من مكة فدخل وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل وسار

أن               الوليد بَن َد خال وسلم عليه الله صلى الله رسـول وأمر ّبة، ُق هنالك له

وِغفار،           وُسليم، أسلم، وفيها ُيمنى، ال ِة َب ّن الُمَج على وكان أسفلها، من يدخلها

الرجالة            على ُعبيدة أبو وكان العرب، قبائل ِمن وقبائل وُجهينة، َنة، ْي وُمَز

  )) : لكم          عرَض إن معه وَمن لخالد وقال معهم، سلح ل الذين وهم والُحَّسِر،

  (( عرض         فما ، الّصفا على ُتوافونى حتى ًا حصد فاحصدوهم ُقريش، من ٌد أح

جهل،             أبى بن ِعكرمة مع ُؤها ّفا وأِخ قريش سفهاء وتجّمع أناُموه، إل أحد لهم

وكان           المسلمين، ُلوا ِت ِليقا ِة َدَم ْن بالَخ عمرو بن وسهيل ّية، ُأم بِن وصفوان

صلى               الله رسول دخول قبل ًا سلح ّد ِع ُي بكر بنى أخو خالد بن قيس بُن ِحَماُس

  :      : وأصحابه،      ِلمحمد قال أرى؟ ما ّد ِع ُت لماذا ُته امرأ له فقالت وسلم، عليه الله

     : ِدَمك:        ُأْخ أْن لرجو ِه والل إنى قال شىء، وأصحابه ِلمحمد يقوُم ما ِه والل قالت

: قال   ثم بعضهم،

ّلْه                           وأ َكامٌل ِســـــلٌَح هذا ّلْه ِع لى َفَما ْوَم َي ال ُلوا ِب ُيْق إْن

الّسلْه      ُع َسري ْيِن ِغراَر ُذو و



ُهم                    َي ِق َل فلما عمرو، بن وسهيل وِعكرمة صفوان مع َدَمَة ْن الَخ شهد ثم

بن            ْيس َن وُخ الفهرى، جابر بن ُكرز فقتل قتال، من ًا شيئ ناوشوهم المسلمون

عنه،              ّذا فش الوليد، بن خالد خيل فى وكانا المسلمين، من ربيعة ابن خالد

عشر            اثنى نحو المشركين من ُأصيَب و ًا، جميع ِتل ُق ف طريقه، غيَر ًا طريق فسلكا

فقال           بيته، دخل حتى السلح صاحُب ِحماس وانهزم انهزموا، ثم رجلً،

:      : فقال:     تقول؟ كنت ما وأين فقالت بابى، علّى أغلقى لمرأته

ِرَمْه                           ْك ِع َفّر َو ْفواُن َصــ َفّر ْذ إ َدمـْه ْن الَخ ْوَم َي ْدِت ِه َش ْو َل ّنِك إ

َوُجْمُجـَمْه                        ٍد َساِع َكّل ْعَن َط ْق َي ِلَمْه الُمْس ِبالّسيوف َنا ْت َل َب ْق َت َواْسـ

َهَمــْه                           َهْم َو َنا َل ْو َح ِهيٌت َن ُهْم َل َغـَمْه َغْم إلّ ُع َنْسَم فل ًا َضْرب

ِلَمْه      َك َنى ْد َأ ِم ْو ّل ال فى ِطِقى ْن َت َلْم

         : مكة،            فدخل وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل أقبل هريرة أبو وقال

ِة           المجنب على الوليد بن َد خال وبعث المجنبتين، إحدى على الزبيَر فبعث

الوادى           بطن وأخذوا الُحّسر، على الجراح ابَن ُعبيدة أبا وبعث ُلخرى، ا

    : ًا         أوباش قريش ّبشت و وقد قال كتيبته، فى وسلم عليه الله صلى الله ورسوُل

           : أعطينا  ُبوا ُأصي وإن معهم، كنا شىء ِلقريش كان فإن هؤلء، ّدم َق ُن فقالوا لها،

:  ((   )) : فقلُت         ، هريرة أبا يا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ِئلنا، ُس الذى

((       )) :     ، ْنصارى أ إلّ ِتينى ْأ َي ول ِر، بالنصا لى ِتْف ْه ا فقال َديك، وسع الله رسوَل ْيَك ّب َل

: فقال           وسلم، عليه الله صلى الله برسول فأطافوا فجاؤوا، بهم، فهتف

:       (( ُلخرى((     ا على إحداهما بيديه قال ثّم ؟ ِهم َباِع ْت َأ َو ْيٍش ُقَر َباِش ْو َأ إلى ْوَن َتر َأ

      (( أن((     منا أحد ُء يشا فما فانطلقنا، ، َفا بالّص ِنى ُفو ُتوا ّتى ح ًا َحْصد ُهم ُدو اْحُص

. ًا          شيئ إلينا وّجه منهم أحد وما شاء، إل منهم ُتَل يق

مسجد                    عند بالَحُجوِن وسلم عليه الله صلى الله رسول رايُة ِكَزْت وُر

ْتح. َف ال

(... يتبع(

والمهاجرون@                           وسلم عليه الله صلى الله رسوُل نهض ثم

الحجر           إلى فأقبل َد، المسِج دخل حتى َله، وحو َفه وخل يديه، بيَن والنصار



وعليه           البيت وحول قوس، يده وفى بالبيِت، طاَف ثم فاستلمه، السود،

  } : َق       َه َوَز ّق ْلَح ا َء َجا ويقول بالقوِس ُنها َع ْط ي فجعل ًا، صنم وستون ثلثمائة

 : ] { السراء     ًا ُهوق َز َكاَن ِطَل َبا ال إّن ِطُل، َبا ِطُل]{    81ال َبا ال ُء ِدى ْب ُي َوَما ّق ْلَح ا َء َجا

 : ] { سبأ  ُد ِعي ُي .49َوَما وجوهها]    على َقُط تتَسا والصناُم

على                   فاقتصر ٍذ، يومئ ًا محرم يكن ولم راحلته، على طواُفه وكان

بها             فأمر الكعبة، مفتاَح منه فأخذ طلحة، بَن عثمان دعا أكملُه، فلما ّطواِف، ال

وإسماعيل          إبراهيم َة صور فيها ورأى َوَر، الّص فيها فرأى فدخلها ُفتحت، َف

.((       )) : قّط   ِبها ْقسما َت اْس إن ِه والل اللُه، ُهم َل َت َقا فقال ِم، ِبالْزلَ يستقسماِن

ِر                   َو بالّص وأمر بيده، فكسرها ِعيدان، من حمامة الكعبة فى ورأى

فُمحيت.

ُيقابل                    الذى َداَر الِج فاستقبل وبلل، ُأسامة وعلى الباَب، عليه أغلق ثم

فى               دار ثم هناك، ّلى وص وقف ْذُرٍع، أ ِة ثلث قدُر َنه وبي َنه بي كاَن إذا حتى الباَب،

المسجد             ملت قد وقريش الباَب، فتح ثم الله، ووّحد نواحيه، فى ّبر وك البيت،

  )) : إلّ          َلَه إ ل فقال َته، تح وهم الباب، بعَضادتى َذ فأخ ُع، َن يص ماذا ينتظرون ًا صفوف

ُكّل              أل ُه، َد َوْح الْحَزاَب َهَزَم و ُه، َد ْب َع َنَصَر و ُه، َد ْع َو َق َد َص له، َشريَك ل ُه َد َوْح الله

أل               الَحاّج، َقايَة وس ْيت الب َدانة ِس إلّ هاتين َدَمى َق َتْحَت ُهو َف َدم، ْو أ َمال ْو أ ٍة ُثَر ْأ َم

البِل،            ِمَن مائة َظًة ّل َغ ُم ّديُة ال ِه ففي َعصا، وال الّسوُط ِد َعْم ال ْبُه ِش َطأ الَخ ْتُل َق َو

ُكم             ْن َع َهَب ْذ َأ ْد َق اللَه إّن ْيش؛ ُقَر ْعَشَر َم َيا ُدها، ْول أ ِنها ُطو ُب فى َها ْن ِم ُعوَن َب أْر

   (( هذه          تل ثم ، ُتراٍب ِمْن َدُم وآ َدَم، آ ِمْن ّناُس ال بالباء، ّظَمها َتع و ِة ّي ِل ِه الَجا َة َو َنْخ

ِئَل: {           َبا َق َو ًا ُعوب ُش ُكْم َنا ْل َع َوَج َثى ُأن َو ٍر َك َذ ّمن ُكم َنا ْق َل َخ ّنا إ ّناُس ال َها ّي َأ َيا الية

 : ]{ الحجرات          ِبيٌر َخ ِليٌم َع اللَه إّن ُكْم، َقا ْت َأ ِه الل َد ْن ِع ُكْم ْكَرَم َأ إّن ْا، ُفو َتعاَر ].13ِل

  :  ((        )) : أخ            ًا، خير قالوا ؟ بكم َفاِعٌل ّنى أ ْوَن َتَر َما ْيش؛ ُقَر ْعَشَر َم َيا قال ثم

  :       )) : ِريَب     ْث َت ل ِه ِت َو لْخ ُيوُسُف َقاَل َكَما ُكْم َل ُقوُل أ ّنى فإ قال كريم، أخ وابُن كريم

.(( ُء     َقا َل ّط ال ُتُم ْن َأ َف ُبوا َه ْذ ا ْوَم، َي ال ُكم ْي َل َع

عنه،                                     الله رضى علٌى إليه فقام المسجد، فى جلس ثم

        : َقاية     الّس مع َبة الِحَجا لنا ْع اجَم الله؛ رسول يا فقال يده، فى الكعبة ومفتاُح



  )) : ْبُن          ْثَماُن ُع ْيَن َأ وسلم عليه الله صلى الله رُسول فقال عليك، الله ّلى ص

.((         : َفاء))     َو َو ِبّر ْوُم َي ْوُم َي ال ْثَماُن، ُع يا َتاَحَك ْف ِم َهاَك له فقال له، ُدِعَى ف ؟ ْلَحة َط

  :      (( نفتُح             (( كنا قال طلحة، بن عثمان عن الطبقات فى سعد ابن وذكر

عليه            الله صلى الله رسوُل فأقبَل والخميس، الثنين، يوَم الجاهلية فى الكعبَة

فحلَم             منه، ِنلُت و له، فأغلظُت الناس، مع الكعبة يدُخَل أن ُيريد ًا يوم وسلم

         )) : حيث   أضعُه بيدى ًا يوم الِمفتاح هذا سترى ّلك لع عثماُن؛ يا قال ثم ِنى، ع

  )) :       : وعّزْت))  َعَمَرْت بل فقال ّلت، وذ يومئذ قريٌش هلكت لقد فقلُت ، ْئُت ِش

المَر))           أن يومئذ ظننُت ًا ِقع مو منى ُته كلم فوقعت الكعبة، ودخل ، يومئذ

     : ُته         فأتي بالمفتاح، ائتنى عثمان؛ يا قال الفتح، يوُم كان فلما قال، ما إلى سيصيُر

      )) : إلّ       ُكم ْن ِم ُعها ِز ْن َي ل ًة َد ِل َتا ًة َد ِل َخا ُذوها ُخ وقال إلّى دفعه ثم ّنى، م فأخذه به،

هذا              ِمْن ُكم ْي َل إ َيِصُل ِمّما ُلوا ُك َف ِه، ْيت َب َلى َع ُكم َن ْأَم َت اْس اللَه إّن ُعثماُن؛ يا ِلٌم، َظا

 )) :       :  (( ُكِن  َي َلْم َأ فقال إليه ْعُت فرَج نادانى، ّليُت، و فلما قال ، ْعُروف بالَم ْيت َب ال

  )) :       :  (( هذا   سترى لعلك الهجرة قبل بمكة لى قوله فذكرُت قال ؟ َلَك ْلُت ُق ّلذى ا

.      :  (( الله     َرُسوُل ّنَك أ ُد َه َأْش َلى ب فقلُت ، ِشئُت حيث أضعه بيدى المفتاح

رجال                فى المفتاح لخذ ٍذ يومئ تطاوَل العباس أن ّيب المس بن ُد سعي وذكر

. طلحة              بن عثمان إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ّده فر هاشم، بنى من

على                     ّذَن فيؤ َعد يص أن بللً وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وأمر

وأشراُف            ِهشام، بُن والحارُث أسيد، بُن ّتاُب وع حرب، بُن سفيان وأبو الكعبة،

       : َع      َسِم يكون أل ًا أسيد الله أكرم لقد ّتاب ع فقال الكعبة، ِبِفناء ُجلوٌس قريش

       : لتبعته،       ٌق ح أنه أعلم لو واللِه أما الحارث فقال ُظه، ِغي ُي ما منه َع فيسم هذا،

          : هذه   عنى لخبرت تكلمُت، لو ًا، شيئ أقول ل ِه والل أما سفيان أبو فقال

 )) : ِلْمُت          َع ْد َق لهم فقال وسلم عليه الله صلى النبّى عليهم فخرج ُء، الحصبا

    :        (( الله،  رسول أنَك نشهد ّتاب وع الحارث فقال لهم، ذلك ذكر ثم ، ُتم ْل ُق ِذى ّل ا

 : أخبرك         فنقول معنا، كان أحد هذا على اطلع ما واللِه

فصل         



بعد               بيتها فى وصلته هانئ، ُأم دار وسلم عليه الله صلى النبى دخول فى

الفتح

طالب،                       أبى بنت هانئ ُأّم داَر وسلم عليه الله صلى الله رسوُل دخل ثم

َة            صل ظنها َمن فظنها ُضَحًى، وكانت بيتها، فى ركعات ثماَن ّلى وص فاغتسل،

ًا،             بلد أو ًا ِحصن فتحوا إذا السلم ُء ُأمرا وكان الفتح، ُة صل هذه وإنما الضحى،

وفى             وسلم، عليه الله صلى الله برسول ًء اقتدا َة الصل هذه الفتح ِقيَب َع ْوا ّل ص

  : ُته            رأي ما قالت فإنها عليه، لله ًا شكر الفتح بسبب أنها على يدل ما القصة

. َدها    بع ول َلها قب صلها

عليه                     الله صلى الله رسول لها فقال لَها، ْيِن َو َحَم هانئ ُأم وأجارت

.(( هانئ: ((       ُأّم َيا َأَجْرِت َمْن َنا أَجْر ْد َق وسلم

فصل         

يؤّمنهم             ولم بقتلهم وسلم عليه الله صلى الله رسول أمر الذين َفر ّن ال فى

إل                      ُهم ّل ُك ّناَس ال وسلم عليه الله صلى الله رسوُل أّمَن الفتح، استقر ولما

بن             الله ُد عب وهم ِة، الكعب ِر أستا تحَت ُدوا ُوِج بقتلهم،وإن أمر فإنه َفر، َن تسعة

بُن              والحارُث َطل، َخ بن ُعّزى ال وعبد جهل، أبى بن ِرمُة ْك وِع َسْرح، أبى بن سعد

َطـل،            َخ لبن وقينتان السـود، بن ّبار َه و ُصبابة، بن وَمِقيس وهب، ابن ُنفيل

بنى              لبعض ٌة مول ُة وسار وسلم، عليه الله صلى الله رسول ِء بهجا ّنيان َغ ُت كانتا

. المطلب  عبد

له                     فاستأمن عفان، بن عثماُن به فجاء فأسلم، َسْرح أبى ابُن فأما

يقوَم               أن رجاء عنه أمسك أن بعد منه فقبل وسلم، عليه الله صلى الله رسول

ورجع             ّد، ارت ثم وهاجر، ذلك، قبل أسلم قد وكان فيقتله، الصحابة بعُض إليه

. مكة  إلى

النبى                      فأّمنه فّر، أن بعد ُته امرأ له َنت فاستأَم جهل، أبى بُن ِعكرمُة وأما

. إسلمه        وَحُسَن وأسلم ِدَم َق َف وسلم، عليه الله صلى

وكان                  ُلوا، ِت ُق ف َقينتين، ال وإحدى وَمِقيس، والحارث، َطل، َخ ابُن وأما

فهو             السود، بن ّبار َه وأما بالمشركين، َلِحَق و َتَل، َق و ّد ارت ثم أسلم، قد مقيٌس،



هاجرت،             حين وسلم عليه الله صلى الله رسول بنِت لزينَب عرض الذى

أسلم           ثم ففّر، َنها، جني وأسقطت صخرة، على سقطت حتى بها فنَخس

. إسلُمه  وَحُسَن

َقينتين،                     ال ولحدى ِلسارة وسلم عليه الله صلى الله رسوُل واستؤمن

. فأسلمتا  ُهَما َن فأّم

عليه                                الله صلى الله رسوُل قاَم الفتح، يوم ِمن ُد الغ كان فلما

: قال              ثم ُله، أه َو ُه بما ومّجده عليه، َنى وأث اللَه َد َفَحِم ًا، خطيب الناس فى وسلم

َحَراٌم((             فهى والْرَض، الّسَمواِت َق َل َخ ْوَم َي ّكَة َم َحّرَم اللَه إّن ّناُس؛ ال َها ّي أ يا

أْن             ِر الخ ِم ْو َي ْل َوا ِه ِبالل ْؤِمُن ُي ٍء ِرى لْم َيِحّل َفل ِة، َياَم ِق ال ِم ْو َي إلى ِه الل ِة ِبُحْرَم

صلى              ِه الل َرُسول َتاِل ِق ِل َتَرّخَص ٌد َأَح فإْن ًة، َشَجَر َها ِب َد ْعُض َي ْو أ ًا َدم فيها ِفَك َيْس

          : لى    ّلْت َح ّنَما وإ ُكْم، َل َذْن ْأ َي َلْم و ِه، ِل ِلَرُسو ِذَن َأ اللَه إّن فقولوا وسلم، عليه الله

ُد           ِه الّشا ّلِغ َب ُي ْل َف بالْمس، َها ِت كُحْرَم ْوَم َي ال َها ُت ُحْرَم َدْت َعا ْد َق و ٍر، َنها ِمْن َعًة َسا

الغائَب)).

ُنه،                                      ووط ُده، بل وهى رسوله، على مكة اللُه فتح ولما

        : إذ     وسلم عليه الله صلى الله رسـوَل أترون بينهم فيما النصار قال ُده، ومول

فلما               يديه؟ ًا ِفع را الصفا على يدعو وهو بها، ُيقيَم أن َده وبل أرَضه عليه الله فتَح

       :  ((  )) : َيَزْل    فلم الله، رسوَل يا شىء ل قالوا ؟ قلتم ماذا قال ُدعائه، من فرغ

  )) : َيا          المْح الله، َذ َعا َم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال أخبروه، ّتى ح بهم

.(( ُتكم   َمَما والَمَماُت ُكم، َمحيا

الله                                                 رسوَل ُتَل يق أن ّلوح الم بن ُعمير بن َفَضالُة وهّم

الله              رسوُل له قال منه، دنا فلما بالبيت، يطوف وهو وسلم عليه الله صلى

)) :       :  (( )) : ماذا    قال الله، رسوَل يا َفَضالة نعم قال ؟ َفَضالة أ وسلم عليه الله صلى

        :  (( صلى    النبّى َفَضِحَك الله، أذكر كنُت شىء، ل قال ؟ نفَسك به ّدُث ُتَح كنَت

      ((  )) : فسكن     صدره، على يده وضع ثم ، الله ِفِر ْغ َت اْس قال ثم وسلم عليه الله

           : ًا    شيئ اللُه َق َل َخ ما حتى صدرى عن َده ي َع َف َر ما ِه والل يقول َفَضالة وكان ُبه، قل



       : أتحدث     كنُت بامرأة فمررُت أهلى، إلى فرجعُت َفَضالة قال منه، إلّى أحّب

:     :     : يقول  َفَضالة وانبعث ل، فقلت الحديث، إلى هلّم فقالت إليها،

اللُه                                     ْيك َلـــ َع َبى أ
ْ ي ل ْلُت ُق َف ِديِث الَح إلى ُلّم َه َلْت َقا

والْســلُم

َناُم                          الْص َكّسـُر ُت ْوم  َي ْتـــِح َف ِبال ِبيلُه َق و ًا ُمَحـّمد ْيِت َأ َر ْد قــ ْو َل

ْظـلُم                          ال َوْجهـه ْغِشى َي والّشـْرُك ًا ّين َب َأْضـَحى ِه الل ِديــَن ْيِت َأ َلَر

صفواُن،                    فأما جهل، أبى بُن وِعكرمُة ّية، ُأم بن صفواُن يومئذ وفّر

فأّمنه              وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل الُجَمحى وهب بن ُعميُر له فاستأمن

البحر             يركب أن ُد ُيري وهو عميٌر فلحقه مكة، بها دخل التى ِعمامته وأعطاه

.      : أشهر:      أربعة فيه بالخيار أنت فقال شهرين، بالخيار فيه اجعلنى ّده،فقال فر

جهل،                      أبى بن ِعكرمة تحَت هشام بن الحارث بنُت حكيم ُأّم وكانت

ِه            ِب َقْت َلِح َف فأّمنه وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل له واستأمنت فأسلمت،

وصفوان            هو وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وأقرهما ّدته، فر فأّمنته باليمن،

. الول   نكاحهما على

ّدد                       فج الُخزاعى أسيد بن تميم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل أمَر ثم

. الحرم  أنصاب

كانت                     التى الوثان إلى سراياه وسلم عليه الله صلى الله رسول وبّث

ونادى           ُلخرى، ا الثالثُة ُة َنا وم ُعّزى، وال اللت ِمنها َها ّل ُك ُكّسَرْت ف الكعبة، حوَل

           )) : إل  ًا َصنم ِه ِت ْي َب فى ْع َد َي فل ِر، الِخ ِم ْو َي وال ِه بالل ُيؤِمُن َكاَن َمْن بمكة ِه ِدي منا

كَسره)).

رمضان                      شهر من بقيَن ليال ِلخمس ُعّزى ال إلى الوليد بن خالد فبعث

ثم             فهدمها إليها، َتَهوا ْن ا ّتى ح ِه ِب أصحا ِمن ًا فارس ثلثين فى إليها فخرج ليهدمها،

((   )) : ؟          ًا ْيئ َش ْيَت َأ َر َهْل فقال فأخبره، وسلم عليه الله صلى الله رسوِل إلى رجع

    ((      )) : ّيظ:   متغ وهو خالد فرجع ، ِدْمَها فاه إليها فاْرِجْع َها ِدْم ْه َت لم ّنك فإ قال ل، قال

فجعل           الرأس، ناشرة ُء سودا ُعريانة عجوز امرأة إليه فخرجت َفه، سي فجّرد

صلى            الله رسول إلى ورجع باثنتين، َلها فجز خالد فضربها بها، يصيُح ِدُن الّسا



       )) : فى     َد َب ْع ُت أْن ِيَسْت أ
َ ْد َق و ُعّزى، ال ْلَك ِت َعْم َن فقال فأخبره، وسلم عليه الله

         (( أعظَم  وكانت ِكنانة، بنى وجميِع ِلقريش وكانت بنخلة، وكانت ًا َبد َأ ُكْم ِد ِبل

. شيبان     بنى ُتها سدن وكان أصناِمهم،

قال                      ليهدمه، ْيل َذ ُه ل صنم وهو ُسواع، إلى العاص بن َعْمَرو بعَث ثم

   :    : الله:      رسوُل أمرنى قلُت ُتريد؟ ما فقال ِدن، الّسا وعنده إليه فانتهيُت َعْمرو

:   :      : قالت       ِلَم؟ قلت ذلك، على ِدُر َتق ل فقال ِدَمه، ْه أ أن وسلم عليه الله صلى

:            : قال.  ْبِصُر؟، ُي أو ُع َيْسَم فهل ويحك، ِطل، البا َعلى أنت الن ّتى ح قلُت ُتمنع

ًا،            شيئ فيه ْد نج فلم خزانته بيت فهدموا أصحابى وأمرُت ُته، فكسر منه فدنوُت

.   :   : لله   أسلمُت قال رأيَت؟ كيف ِدن للّسا قلُت ثم

ُقديد                        عند ّلل بالُمَش وكانت َناة، َم إلى الشهلى زيد بن سعد بعَث ثم

إليها           انتهى حتى ًا فارس عشرين فى فخرج وغيرهم، وغسان والخزرج للوس

  :    :    : وذاك،    أنَت قال َناة، َم ْدَم َه قلُت ُد؟ ُتري ما ِدُن الّسا فقال ِدٌن، سا وعندها

تدعو            الرأس، ثائرة ُء، سودا ُعريانة امرأة إليه وتخُرج إليها، يمشى ٌد سع فأقبل

     : فضربها      ُعصاتك، بعَض دونك َناة؛ َم ِدُن الّسا لها فقال صدَرها، ِرُب َتْض و بالويل،

يجدوا           ولم وكسروه، فهدمه، أصحابه ومعه الصنم، إلى وأقبل َلها، فقت سعد

. ًا   شيئ خزانته فى

جذيمة                           بنى إلى الوليد بن خالد سرية ذكر

          : الله            ورسول ُعّزى، ال ْدم َه من الوليد بن ُد خال رجع ولما سعد ابُن قال

ولم              السلم، إلى ًا داعي ُجذيمَة بنى إلى بعثه بمكة، مقيٌم وسلم عليه الله صلى

وبنى           والنصار المهاجرين ِمن رجلً وخمسين ثلثمائة فى فخرج مقاتلً، يبعثه

     :    : بمحمد    ّدقنا وص ّلينا ص قد مسلمون قالوا أنتم؟ ما فقال إليهم، فانتهى ُسليم،

 :      : إن       قالوا عليكم؟ السلح باُل فما قال فيها، ّذنا وأ ساحتنا، فى َد المساج وبنينا

  : قالوا            إنهم قيل وقد هم، ُنوا تكو أن فِخفنا ًة، عداو العرب من ٍم قو ْيَن َب و َننا بي

    :   : فقال     ُعوه، فوض السلح، ُعوا فض قال أسلمنا، ُلوا يقو أن ُنوا ُيحِس ولم صبأنا،

فى:          وفّرقهم ًا، بعض فكتف بعَضهم فأمر القوُم، فاستأسَر استأِسُروا، لهم

    : أسيٌر،         معه كان َمن الوليد بن ُد خال نادى الّسَحر، فى كان فلما أصـحابه،



المهاجرون            وأما أيديهم، فى كان َمن ُلوا فقت ُسليم بنو فأما َقه، ُن ُع ِرْب فليض

ٌد،            ِل خا صنع ما وسلم عليه الله صلى النبى فبلغ أسراهم، فأرسلوا والنصار،

      (( وما: ((       قتلهم لهم ُيودى ًا علي وبعث ، ٌد ِل َخا َع َن َص ِمّما ْيَك َل إ ُأ ْبر أ ّنى إ ُهّم ّل ال فقال

. منهم  ذهب

النبى                      فبلغ ذلك، فى وشٌر كلٌم ْوف َع بن الرحمن ِد وعب ٍد خال بين وكان

        )) : َكاَن     ْو َل ِه َوالل َف ِبى َأْصَحا ْنَك َع ْع َد ُد، َخال َيا ْهلَ َم فقال وسلم، عليه الله صلى

َول               ِبى َأْصَحا ِمْن َرُجٍل َة َو ْد َغ ْكَت ْدَر أ َما ِه الل ِبيِل َس فى َتُه ْق َف ْن َأ ُثّم ًا َهب َذ ٌد ُأُح َلَك

َته)). ْوَح َر

فصل         

الحديبية        ُعْمرة فى ثابت بن حّسان قصيدة فى

: الُحديبية                      ُعْمرة فى قال قد عنه الله رضى ثابت بن حّساُن وكان

ُء                         َخلَ ُلها ِز ْن َم َء ْذرا َعــــ إلى ُء َوا فالِجـ َلَصابِع ا َذاُت َفْت َع

ُء                         والّســـما َواِمُس الّر ّفيها َع ُت ْفٌر َق الَحْسَحـاِس ِنى َب ِمْن َياٌر ِد

ُء                           وَشـا َعٌم َن َها ُمُروِج ِخــلَل ِنيٌس أ َها ِب َيَزاُل لَ َنْت َكـا و

ُء                           ِعَشـــا ال َهَب َذ َذا إ ِنى ُق َؤّر ُي َطـيٍف ِل َمْن ِكن ول َذا ه ْع َد َف

ُء                          َفا ِشــــ َها ْن ِم ِه َب ْل َق ِل ْيَس َل َف ْتُه ّيَم َت ْد َق ّلتى ا َء َثا ْع لَشـــ

ُء                          َوَما َعَســـٌل َها ِمَزاَج ُكوُن َي ْأٍس َر ْيِت َب ِمْن َئـًة ِبي َخ َكأّن

ُء                          الِفــــدا الّراِح ّيِب َط ِل ُهّن َف ًا ْوَم َي ِكْرَن ُذ ِرباُت الْش ما َذا إ

ُء                                       لـَحـا َأو ْغٌث َم َكاَن َما َذا إ َلْمنا َأ إن الَملََمَة ّليهــا َو ُن

ُء                         َقـــا ّل ال ُهنا ِن ْه َن ُي َما ًا ُأْسـد َو ًا ُلوكــ ُم َنا َك ْتُر َت َف َها ُب َنْشَر َو

ُء                           َدا كــ َها ُد ْوِع َم َع ْق ّن ال ُتثـيُر َهـا ْو َتَر َلْم َناإْن َل ْي َخ َنا ِدْم عـ

ُء                        ّظَما ال َلَســـُل ا َها ِف َتا ْك َأ َلى َع َداٍت ِع ُمْصــ ّنَة َلِع ا ْعَن ِز َنا ُي

ُء                         ّنَســــا ال ِر ِبالُخـُم ُهّن ّطُم َل ُت ّطراٍت ُمتـَم َنا ُد ِجـيا َظّل َت

ُء                             َطا ِغ ال َكَشَف ْن وا ْتُح َف ال َكـاَن َو َنا َتَمْر ْع ا ّنا َع ِرُضـوا ْع ُت َفإّما

ُء                               َيَشـــا َمْن ِفيه اللُه ِعــّز ُي ٍم ْو َي لِجـلد ِبُروا َفاْص َوإلّ

ُء                                   َفا ِكــ َلُه ْيس َل ْدس ُق ال َوُروُح َنا ِفي ِه الل َرُســوُل ْبريٌل َوِج



ُء                                     البــل َع َف َن إْن ّق الَحــ ُقوُل َي ًا ْبد َع ْلُت أْرَس ْد َق اللُه َقاَل َو

ُء                                     َنَشـــا ول ُقـوُم َن لَ ُتْم ْل ُق َف ُه ّدقو ص ُقوموا َف ِه ِب ْدُت ِه َش

َقاُء                           ّل ال َها ُت ُعْرَض ْنَصاُر ال ُهـــُم ًا ْند ُج ّيْرُت َسـ ْد َق اللُه َقاَل َو

ُء                             ِهَجــا ْو َأ َتاٌل ِق ْو أ َباٌب ِســ ّد َع َم ِمْن ٍم ْو َي ُكــّل  فى َنا َل

ُء                          ّدما ال ِلُط َت َتْخ ِحيَن ِرُب َنْضــ َو َنا َهَجا َمْن ِفى َوا َق ِبال ِكـُم ُنْح َف

ُء                              َفا الَخــــ ِرَح َب ْد َق َف َلًة َغ ْل َغ ُم ّنى َع ْفياَن ُس َبا أ ْغ ِلــ ْب َأ َأل

ُء                           الَما َها ُت َد ســا ِر ّدا ال ُد ْب َعـ َو ًا ْبـد َع ْتَك َك َتَر َنا َف ُيو َسـ َأّن ِب

الَجــــَزاُء                           َذاَك فى ِه الل َد ْن َوِع ْنُه َع ْبُت َأَج ف ُمَحّمدا  ْوَت َهَج

ُء                                 َدا الِفـ ُكــَما ِر ْي ِلَخ ُكَما َفَشـّر ٍء ُكـْف ِب َلُه َلْسَت َو ُه ْهُجو َت َأ

ُء                          َفا َو ال ُتُه ِشـــــيَم ِه الل َأِميَن ًا ِنيف َح ًا َبّر ًا َبارك ُم ْوَت َهـَج

ُء                           َوا َســـ ْنُصُره َي َو َدُحُه َيْمـ َو ُكْم ْن ِم ِه الل َرُسوَل ْهُجو َي َأَمْن

ُء                           ِوقـا ُكــْم ْن ِم ٍد ُمَحّم ِعْرِض ِل وِعْرِضـى َده  ِل َوا َو أبى فإّن

ُء                            ّدل الـ ُه ّدُر َكــ ُت ل ِرى َبْح َو ِه ِفيـ ْيَب َع لَ ِرٌم َصا ِنى ِلَسا

فصل

ّلطائف         وال الفقه من الغزوة فى ما إلى الشارة فى

َأِمَن                    العظيم، الفتح هذا يدى بيَن وتوطئة ّدمًة مق الحديبية صلُح كان

ِمن            اختفى َمن وتمكن السلم، فى وناظره ًا بعض بعُضهم ّلم وك به، الناُس

بسببه           ودخل عليه، والمناظرِة إليه، والدعوِة دينه، إظهار من بمكة المسلمين

   } : ًا          ْتح َف َلَك َنا َتْح َف ّنا إ قوله فى ًا فتح الله سّماه ولهذا السـلم، فى كثيٌر َبَشٌر

 : الفتح}[ ًا ِبين :      1ّم فتٌح]       َو َأ ؛ الله رسول يا عمر فقال الُحديبية، شأن فى نزلت ،

 } :        . ((  )) : َق  َد َص ْد َق َل فقال ًا، فتح كونه ذكر وتعالى سبحانه وأعاد نعم قال هو؟

       } :  { ِلَك    َذ ُدوِن ِمن َعَل َفَج ْا َلُمو ْع َت َلْم َما ِلَم َع َف قوله إلى ّق ْلَح ِبا َيا ْؤ الّر َلُه َرُسو اللُه

  : ]{ الفتح  ًا ِريب َق ًا ْتح العظيمة]           27َف ُلمور ا يدى بين ّدم ُيق أن سبحانه شأنه وهذا

المسيح            قصة يدى بين ّدم ق كما عليها، المنبهة إليها، كالمدخل تكوُن ّدماٍت مق

لمثله،                ُيولد ل ًا كبير كونه مع له الولد وخلِق ، زكريا ِقصة أب، غير ِمن وخلقه

ْكر             ِذ و ِبه، والتنويه وتعظيمه، وبنائه البيت قصَة ْبلة ِق ال نسخ يدى بين ّدم ق وكما



المقتضية           وحكمته النسخ، بذكر ّله ُك ذلك قبل ووطأ ومدحه، ِظيمِه، وتع بانيه،

عليه              الله صلى رسوله مبعث يدى بين ّدم ق ما وهكذا له، الشاملة وُقدرته له،

الّرؤيا           وكذلك ذلك، وغير به، ُكّهان ال ِبشارات و الفيل، قصة من وسلم،

فى             الوحى يدى بين ّدمًة مق كانت وسلم عليه الله صلى الله لرسول الصالحة

أسرار            تأمل وَمن بالجهاد، المر يدى بين ّدمًة مق كانت ِهجرة ال وكذلك اليقظة،

. اللباَب         ُته ِحكم َهُر ْب َت ما ذلك من رأى والقدر، الشرع

فصل         

يصيرون              وعهده وجواره المام ِذّمة فى هم َمن حاربوا إذا العهد أهل أن فى

بذلك   له ًا حرب

            : وعهده،          وجواره المام ذمة فى هم َمن ُبوا حار إذا العهد أهل أن وفيها

ول               ديارهم، فى َتهم ّي َب ُي أن فله ٌد، عه وبينه بينهم يبق ولم بذلك، له ًا حرب صاُروا

فإذا             َنة، الخيا منهم خاف إذا العلُم يكون وإنما سواء، على ُهْم ِلَم ُيع أن يحتاُج

. لعهده    نابذين صاروا ّققها، تح

فصل         

بذلك     جميعهم عهد انتقاض فى

         : بذلك،          رُضوا إذا ِريهم وُمباِش ْدئهم ِر بذلك، جميعهم عهد انتقاُض وفيها

لم             بعُضهم، ُقريش ِمن بكر بنى ُنوا أعا الذين فإن ُينكروه، ولم عليه وأقّروا

ّلهم،             ك وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فغزاهم هذا ومع معهم، ّلهم ُك ُلوا ِت ُيقا

إذ               بُصلح، منهم واحد كّل ْد ِر ينف ولم ًا، تبع الصلح عقد فى دخلوا أنهم كما وهذا

ِه             الل رسول ْدُى َه هذا للعهد، نقضهم ُحكم فكذلك عليه، وأقّروا به َرُضوا قد

ترى          . كما فيه شك ل الذى وسلم عليه الله صلى

رضى                      إذا ّذمة ال أهل ِمن العهد ناقضى على ِم الحك هذا جرياُن هذا ُد وطر

ُعَمُر              أجلى كما عهده، ُقُض ين ما منهم واحد ُكّل ُيباشر لم وإن به، ُتهم جماع

قد               بل يده، ُعوا َد َف َف دار ظهر ِمن ْوه وَرَم ابنه، على بعُضهم عدا لما خيبر َد يهو

يسأل             ولم ُقريظة، بنى مقاتلة جميع وسلم عليه الله صلى الله رسوُل قتل

          : ّلهم،    ُك ّنضير ال بنى أجلى وكذلك ل؟ أم العهد نقض هل منهم رجل كل عن



استوهبهم            حتى َقاع ُن ْي َق ببنى فعَل وكذلك رجلن، بالقتل َهّم الذى كان وإنما

أجمع              وقد فيه، شك ل الذى ُيه ْد َه و ُته سير فهذه َبّى، ُأ ابن الله ُد عب منه

فى            ُيشترط ول الجهاد، فى المباِشِر حكُم الّردء حكم أن على المسلمون

القتال          . ٍد واح ٍد واح كل ُة مباشر الثواب فى ول الغنيمة، قسمة

إنما                    المباِشَر لن مباشرهم، حكُم ردئهم حكُم الطريق، ّطاع ُق حكُم وهذا

هو             وهذا إليه، وصل ما إلى وصل ما ولولهم الباقين، بقوة الفساد باشر

. وغيرهم          حنيفة، أحمد،ومالك،وأبى مذهُب وهو فيه، شك ل الذى الصواُب

فصل         

سنين          عشر القتال وضع على الحرب أهل صلح جواز فى

(... يتبع(

@

           : يجوُز          وهل سنين، عشَر الِقتال وضع على الحرب أهِل صلح جواُز وفيها

        : كان   إذا كما الراِجحة، والمصلحة للحاجة يجوُز أنه الصواب ذلك؟ فوق

العشر           عن زاد ِلما َعقد ال وفى منهم، أقوى وعدّوهم ضعٌف بالمسلمين

. للسلم  مصلحٌة

فصل         

بذله           عن فسكت ُله، بذ يجوز ل ما ِئل ُس إذا المام فى

              : عن          فسكت يجُب، ل أو ُله، بذ يجوز ل ما ُسئل إذا وغيَره المام أن وفيها

عليه               الله صلى الله رسوَل سأل سفيان أبا فإن له، بذلً ُته سكو يكن لم بذله،

يجبه            ولم وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل فسكَت العهد، َد تجدي وسلم

له       . ًا ِهد معا السكوِت بهذا يكن ولم بشئ،

فصل         

ُيقتل      ل الكفار رسول أن فى

            : عليه          َجَرى ممن كان سفيان أبا فإن ُيقتل، ل الكفار رسوَل أن وفيها

رسوَل              كان إذ وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ْله ُت يق ولم العهد، انتقاِض ْكُم ُح

إليه  . قومه



فصل         

ِغّرة       على وأخذهم الكفار تبييت جواز فى

          : بلغتهم          قد كانت إذا ديارهم فى ُتهم َفَض وُمغا الكفار، تبييِت جواُز وفيها

ّفار،            الك ُتون ّي ُيب وسلم عليه الله صلى الله رسول سرايا كانت وقد ُة، الدعو

ُته       . دعو بلغتهم أن بعد بإذنه عليهم ُيغيرون و

فصل         

ًا       مسلم كان وإن الجاسوس قتل جواز فى

            : سأل   عنه الله رضى عمر لن ًا مسلم كان وإن الجاسوِس قتل جواُز وفيها

أهَل               ُيخبر بعَث لما َبلتعَة أبى بن حاطب قتَل وسلم عليه الله صلى الله رسوَل

    : إنه          قتله َيِحّل ل وسلم عليه الله صلى الله رسوُل يقل ولم بالخبر، مكة

 :           )) : ُلوا   ْعَم ا َقاَل َف ٍر، ْد َب ْهِل َأ َلى َع َع َل ّط ا ِد َق اللَه َعّل َل ِريَك ْد ُي وَما قال بل مسلم،

بهذا  ))             الجواب وفى ًا، بدر ُه شهود وهو قتله، من ًا مانع فيه بأن فأجاب ُتم ْئ ِش َما

             ، مالك مذهب وهذا المانع، هذا ْثُل ِم له ليس جاسوٍس قتل جواز على كالتنبيه

وهو           :    ُيقتل، ل حنيفة وأبو الشافعى وقال ، أحمد مذهب فى الوجهين وأحد

  : قتله        أن والصحيح حاطب، بقصة يحتجون والفريقان أحمد، مذهب ظاهر

كان             وإن قتله، للمسلمين، مصلحة قتله فى رأى فإن المام، رأى إلى راجع

أعلم   ..   . والله استبقاه أصلَح، استبقاؤه

فصل  

العامة         والمصلحة للحاجة وتكشيفها كلها المرأة تجريد جواز فى

         : فإن          العامة، والمصلحِة للحاجة وتكشيفها ّلها ُك المرأة ِد تجري جواُز وفيها

       : ُدها     تجري جاز وإذا ّنك، َف ْكِش لن أو الكتاَب ِرِجّن ُتْخ ل للظعينة قال والمقداد ًا علي

أولى          . والمسلمين السلم لمصلحة ُدها فتجري إليها، تدعو حيث إلى لحاجتها

فصل         

ّولً              متأ والكفر النفاق إلى المسلم نسب إذا يأثم ول يكفــر ل الرجل أن فى

           : ِه          لل ًا ّولًوغضب متأ ِر ْف ُك وال النفاِق إلى المسلم َنَسَب إذا الرجل أن وفيها

على                ُيثاب بل به، يأثُم ل بل بذلك، ُفر يك ل فإنه وحظه، لهواه ل ودينه ورسوله



ُعون          ّد ُيب و ّفرون ُيك فإنهم والبدع، الهواء أهل ِبِخلف وهذا وقصده، ّيته ن

. ّدعوه         وب ّفروه ك ممن بذلك أولى وهم ونحلهم، أهوائهم لمخالفة

فصل         

للكبائر    الحسنات تكفير فى

            : ِة          الكبير ِة بالحسن ّفُر َك ُت قد الشرِك دون مما العظيَمَة َة الكبير أن وفيها

اشتملت             ما فإن ًا، بدر بشهوده ًا ّفر مك حاطب ِمن الَجّس وقع كما الماحية،

ورضاه            لها الله محبة ِمن وتضمنتُه المصلحة، ِمن العظيمُة الحسنُة هذه عليه

سيئُة           عليه اشتملت مما أعظُم بفاعلها، للملئكة ِته ومباها بها، وفرِحه بها،

على           القوى فغلب لها، الله بغِض ِمن ْتُه َن وتضّم المفسدة، ِمن الجّس

والمرض          الصحة فى الله حكمُة وهذه مقتضاه، وأبطل فأزاله، الضعِف،

وهى         ومرضه، القلب لصحِة الموجبيِن والسيئات، الحسنات من الناشئين

منهما           القوى فإن للبدن، اللِحقين والمرِض الصحة فى تعالى حكمته نظيُر

فى            ُته ِحكم فهذه الضعف، أثُر يذهَب حتى له الحكُم ويصير المغلوَب، َهُر ْق َي

. وأمره       شرعه فى ِحكمته وتلك وقضائه، خلقه

} : إّن                   تعالى لقوله بالحسـنات، السيئاِت محو فى ثابت أنه كما وهذا

 : ]{ هود   َئاِت ّي الّس ْبَن ِه ْذ ُي َناِت ْلَحَس : {    14ا ْوَن].   َه ْن ُت َما ِئَر َبا َك ْا ُبو ِن َت َتْج إن تعالى وقوله

 : ]{ النساء    ُكْم ِت َئا ّي َس ُكْم ْن َع ّفْر َك ُن ْنُه : ((31َع وأتبع]       وسلم عليه الله صلى وقوله ،

   } :      (( ْا   ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي أ َيا تعالى لقوله عكسه فى فهوثابت ، َتْمُحها َنَة الَحَس َئَة ّي الّس

 : ]{ البقرة     َذى َل َوا ْلَمّن ِبا ُكم ِت َقا َد َص ْا ُلو ِط ْب ُت : {    264لَ ل]  ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي َأ َيا وقوله ،

ْعٍض            َب ِل ُكْم ْعِض َب ِر ْه َكَج ْوِل َق ْل ِبا َلُه ْا َهُرو َتْجـ َولَ ِبّى ّن ال ْوِت َص َق ْو َف ُكْم َت َوا َأْص ْا ُعو َف َتْر

 : الحجرات      }[ ُعُروَن َتْش لَ ُتْم ْن َأ َو ُكْم ُل ْعَما َأ َبَط َتْح زيد].    2َأن عن عائشة، وقول

        )) : الله      صلى الله َرُسوِل َع َم ُه َد َها ِج َطَل ْب َأ قد ّنه إ بالعينة باع لما أنه أرقم ابن

        .(( الذى     الحديث فى وسلم عليه الله صلى وكقوله ُتوَب َي َأْن إلّ وسلم عليه

  ...((      )) :(( غير   (( إلى ُلُه َعَم ِبَط َح ِر َعْص ال َة َصلَ َتَرَك َمْن صحيحه فى البخارى رواه

وإبطاِل          والسيئات، الحسناِت ُفع تدا على الدالة والثار النصوص من ذلك



الموازنة            مبنى هذا وعلى َنه، دو بما منها القوى أثر وذهاِب ًا، بعض بعضها

والحباط.

       .. ولهذا          ومتحاربان، متصاولن العصيان ومرُض الحسان فقوة وبالجملة

وتناقص،            انحطاط وحالُة الهلك، إلى وترام تزايد حالُة القوة هذه مع المرض

الخر،            ُدهما أح يقهَر أن إلى وتقابل وقوف وحالُة المريض، حالت خيُر وهى

 : إما            الخطتين ُد أح القلب فحّظ المناجزة، ساعة وهو ُبحران ال وقُت دخل وإذا

ُتوِجُب           التى الواجبات فعِل وقَت يكوُن ُبحران ال وهذا العطُب، وإما السلمُة

: النبوى           الدعاء وفى َبته، وعقو َطه ُسْخ ُتوجُب أو َته، ومغفر تعالى الرّب ِرَضى

 ((  )) :     (( ِفع((   وُر ، ْلَحُة َط ْوَجَب َأ يومئذ طلحة عن وقال ، ِتَك َرْحَم َباِت ُموِج ُلَك َأ َأْس

      : أوجب،        قد إنه الله؛ رسوَل يا وقالوا رجٌل وسلم عليه الله صلى النبّى إلى

:  ((   ))     .(( قالوا: ((  ؟ َتان الُموِجب َما ْدُروَن َت َأ الصحيح الحديث وفى ْنُه َع ُقوا ِت ْع َأ فقال

         )) :  . َماَت   وَمْن ّنة، الَج َدَخَل ًا ْيئ َش ِه بالل ِرُك ُيْش لَ َماَت َمْن قال أعلم ُله ورسو اللُه

      (( الموجبات     رأس والّشرك التوحيد أن يريد ، ّنار ال َدَخَل ًا ْيئ َش ِه بالل ِرُك ُيْش

. ًا         قطع المنجى والترياق ًا، قطع ِتل القا السّم بمنزلة فهما وأصلها،

فل                      ُفها، ِع ُتض و ّوته ق ِهُن ُتو لزمة رديئة أسباٌب له ِرُض ْع َت قد البدن أن وكما

الفاسدة           المواد تلك ُلها ُتحي بل النافعة، والغذية الصالحة بالسباب معها ينتفُع

وأسباٌب              صالحة ٌد موا به تقوُم وقد ًا، مرض إل بها ُد يزدا فل وقّوتها، طبعها إلى

السباُب           تضّره ُد تكا فل وأسبابها، الصحة ِمن ُنه ّك ُتَم و َته، ّو ق ُتوِجُب ِفقة موا

القلِب            صحة ّد موا فهكذا طبعها، إلى الفاضلة ّد الموا تلك ُتحيلها بل ُة، الفاِسد

ِده. وفسا

مع                      نفَسه ِله وبذ بدر، ِد شهو على حملته التى حاطب إيماِن قوة فتأمل

ِه            وعشيرت قومه على َله ورسو اللَه ِه ِر وإيثا وسلم، عليه الله صلى الله رسوِل

ول             عزِمه، َناَن ِع ذلَك ْثِن َي ولم بلدهم، وفى ُدّو، الع ظهرانى بين وهم وقرابتِه

فلما            عندهم، ُبه وأقار وعشيرته ُله أه لمن للقتال ومواجهته إيمانه ّد َح ِمن َفّل

فاندفع           ًا، صالح ُبحراُن ال وكان ُة، القو هذه إليه برزت الجّس، مرُض جاء

قد              إيمانه َة قو الطبيُب رأى ولما َبٌة، َقل به يكن لم كأن المريض، وقام المرض،



    : العارض         هذا يحتاُج ل فصده أراد لمن قال وقهرته، َجّسه مرض على استعلت

   : ُتم،  ((         ْئ ِش َما ُلوا ْعَم ا َقاَل َف ٍر، ْد َب أهل َلى َع َع َل ّط ا اللَه َعّل َل ِريَك ْد ُي وَما فصاد، إلى

.(( ُكم   َل َغفْرُت ْد َق َف

بلغ                     الذين الخوارج ِمن وأضرابه التميمى الُخويِصَرة ذو هذا وعكس

معه            َله عم الصحابة ُد أح ِقُر َيْح حد إلى والقراءة ِم َيا والّص ِة الصل فى ُدهم اجتها

  )) :  ((     )) : فى   فإّن ُهم ُلو ُت ْق ا وقال ، ٍد َعا ْتَل َق ُهم ّن َل َت ْق َل ُهم ُت ْك ْدر أ ِئْن َل فيهم قال كيف

 ((     )) :  .(( فلم      ، ِء الّسَما ِم ِدي َأ َتْحَت َلى ْت َق َشّر وقال ُهْم َل َت َق ِلَمْن ِه الل َد ْن ِع ًا َأْجَر ِهْم ِل ْت َق

واستحالت          ِة المهلك الفاسدة المواد تلك مع العظيمِة العمال بتلك ُعوا ِف ينت

ًة. فاسد

لم                     نفسه، فى كامنة المهلكة ُة الماد كانت لما إبليس حال فى وتأّمل

وكذلك              به، أولى ُهَو وما شاكلته إلى ورجع طاعاته، ِمن َلف َس بما معها ْع ينتف

الغاوين           ِمن فكان َطاُن، ْي الّش َعُه َب ْت فأ ِمنها، فانسلَخ ِته، آيا اللُه آتاه الذى

فهى         ِهمم، وال ّنياِت وال والمقاصد السرائر على ّوُل فالمع ُله، وأشكا ُبه وأضرا

.   ... التوفيق         وبالله ًا َث َب َخ َها ّد يُر أو ًا، ذهب العمال نحاَس ِلُب ْق َي الذى الكسير

وانتفاعه                     إليها، حاجته َة ّد وِش المسألة ِه ِذ ه ْدَر َق يعلم وعقل، ُلٌب له وَمن

فى             وحكمته سبحانه الله معرفة أبواب من عظيم باب على منها ِلُع ّط وي بها،

إلى          واللم ّلذة ال وإيصاِل الموازنة، ِم وأحكا وِعقابه، ِبه، وثوا وأمره، خلقه،

بأسباب          ذلك فى المراتب وتفاوِت والمعاد، المعاش فى والبدن الروح

. كسبت          بما نفس ُكّل على قائٌم هو ممن بالغة مقتضية

فصل         

العهد       نقضوا إذا المعاهدين مباغتة جواز فى

ُة                   والغار العهد، نقُضوا إذا ِديَن َه َعا الم مباغتة جواُز القصة هذه وفى

فل            بالعهد، بالوفاء قائمين داموا ما وأما إليهم، بمسيره ُيعلمهم وأل عليهم،

سواء       على إليهم َذ ِب ْن َي حتى ذلك يجوُز

فصل         

العدو       لرسل المسلمين كثرة استحباب جواز فى



         : وهيئتهم          وشوكتهم وقوتهم المسلمين كثرة استحباب بل جواز وفيها

النبى             أمر كما السلم، ملوك يفعل كما المام إلى جاؤوا إذا العدّو لرسل

أن              العباس وأمر مكة، إلى الدخول ليلة النيران بإيقاد وسلم عليه الله صلى

عليه              ِرضت ُع حتى منه تضايق ما وهو الجبل، خطم عند سفيان أبا يحبس

رسول           خاِصكية عليه ِرضت ُع و الله، وجند التوحيد وعصابة السلم، عساكر

أرسله،               ثم الحدق، إل منهم ُيرى ل السلح فى وهم وسلم عليه الله صلى الله

رأى    . بما ًا قريش فأخبر

فصل         

إحرام        بغير المباح للقتال مكة دخول جواز فى

           : الله          رسول دخل كما إحرام، بغير المباح للقتال مكة دخول جواز وفيها

يدخلها              ل أنه خلف ول فيه، خلف ل وهذا والمسلمون، وسلم عليه الله صلى

يكن              لم إذا ذلك سوى فيما ِلَف ُت واخ بإحرام، إل ُعْمرة ال أو الحج أراد َمن

: أقوال        ثلثة على ّطاب، والح كالحّشاِش متكررة، لحاجة الدخوُل

           : الله          رضى عباس ابِن مذهُب وهذا بإحرام، إل ُلها دخو يجوُز ل أحدها

قوليه          . أحد فى والشافعى مذهبه، ظاهر فى وأحمد عنه،

        : القوُل          وهذا إحرام، بغير فيدُخلها ّطاب، والح كالحّشاِش أنه والثانى

أحمد     . عن ورواية للشافعى، الخر

           : كان          وإن إحرام، بغير ُله دخو جاز المواقيت، داِخَل كان إن أنه والثالث

رسول              ُى ْد َه و حنيفة أبى مذهب وهذا بإحرام، إل يدُخْل لم المواقيت، خارَج

َمْن            وأما ّنسك، ال ِد ومري المجاهد، فى معلوٌم وسلم عليه الله صلى الله

ُلمُة            . ا عليه أجمعت أو ُله، ورسو اللُه أوجبه ما إل واجَب فل عداهما

جمهوُر                             إليه ذهب كما ًة َو ْن َع ِتَحْت ُف مكة بأن الصريح البياُن وفيها

قوليه،              أحد فى وأحمد الشافعى عن إل خلف ذلك فى ُيعرف ول العلم، أهل

حامد            أبو استهجن ولـّما الجمهور، لقول تأمله لمن شاهد أوضُح القصة وسياق

فى             (( َعنوة ِتَحْت ُف أنها الشافعى قول حكى ًا، صلح ِتَحْت ُف بأنها القول الغزالى

.   : ُبه ))  مذه هذا وقال ، وسيطه



         : عليه            الله صلى الله رسوُل لقسمها َعنوة، فتحت لو الصلح أصحاب قال

المنقولت،            ِمن الغنائم سائر قسم وكما َبر، ْي َخ قسم كما الغانمين بين وسلم

         : أسلم،    لما مكة لهل سفيان أبو استأمن ولما قالوا ْقِسُمها، َي و ُيخمسها فكان

     : الغانمون      لملَك َعنوة، ِتَحْت ُف ولو قالوا معهم، صلح عقد هذا فأّمنهم،كان

يحكم             لم فحيُث منها، إخراجهم وجاز أهلها، ِمن بها ّق أح وكانوا ودوَرها، رباعها

المهاجرين              على ّد َيُر لم بل الُحكم، بهذا فيها وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

الدور            بيع على وأقّرهم أخرجوهم، الذين بأيدى وهى منها، ِرُجوا ُأْخ التى ُهم ُدوَر

وقد           َعنوة، ال فتوح لحكام مناف وهذا بها، والنتفاع وسكناها، وإجارتها وشرائها

       )) : آِمٌن،      َو ُه َف َياَن، ْف ُس أبى َداَر َدَخَل َمْن فقال أهلها، إلى ُدور ال بإضافة صّرح

آِمٌن     )) . َو ُه َف ُه، َداَر َدَخَل َوَمْن

          : ُكّل            بدخول ّيد المق لمانه يكن لم صالحهم قد كان لو الَعنوة أرباب قال

الوليد            بن ُد خال ْلهم ِت ُيقا ولم فائدة، سلحه وإلقائه بابه، وإغلِقه داره، واحد

الله               َد وعب ، ُصبابة بن َمقيَس َتَل َق َلَما و عليه، ُينكر ولم جماعة، منهم قتل حتى

فيه               لستثنى وقع، قد كان لو الصلح عقد فإن معهما، ِكَر ُذ وَمن َطٍل َخ بن

 )) : فإْن            قال وقد ْلهم، ِت ُيقا لم ًا، ُصلح ِتَحْت ُف ولو وهذا، هذا ولنقل ًا، قطع هؤلء

   : ِذَن          َأ اللَه إّن ُلوا ُقو َف وسلم، عليه الله صلى الله َرُسوِل بقتال ترّخَص ٌد أَح

صلى    ))         الله برسول المختّص الذن هذا أن ومعلوم ، ُكْم َل َذْن ْأ َي َلْم َو ِه ِل ِلَرُسو

الصلح               فى الذن فإن الصلح، فى ل القتال فى الذن هو إنما وسلم، عليه الله

عام .

        : نهار،                من ساعًة له ّلها أح قد الله إن يقل لم ًا، صلح فتُحها كان فلو ًا وأيض

الُحْرمة،             عن ْلح بالّص تخرج ولم ُحْرمتها، على باقية كانت ًا ُصلح ِتَحت ُف إذا فإنها

الحرِب              ساعة انقضاء بعد وأنها ًا، حرام تكن لم الساعة تلك فى بأنها أخبر وقد

ُلولى    . ا ُحْرمتها إلى عادت

   : َميمنًة                 َلتهم ورجا َلتهم خيا جيشه يعبْئ لم ًا ُصلح ِتَحْت ُف لو فإنها ًا وأيض

فهتَف      : ((    ))  ، ِر بالنَصا لى ِتْف اه هريرة لبى وقال الّسلح، ومعهم وَميسرة،

  )) : إلى          ْوَن َتر َأ فقال وسلم، عليه الله صلى الله برسوِل ُفوا فأطا فجاؤوا، بهم،



 )) : ُهْم   ))       ُدو اْحُص ُلخرى ا على إحداهما بيديه قال ثم ، ِهْم َباِع ْت وأ ْيش ُقَر َباِش ْو أ

؛     ))     :     الله رسول يا سفيان أبو قال حتى ، َفا الّص َلى َع ُفونى توا ّتى َح ًا َد َحْص

عليه             الله صلى الله رسول فقال اليوم، بعد قريَش ل قريش، ُء خضرا ُأبيحت

فإن: ((      )) .        الصلح، مع يكون أن محال وهذا آِمٌن َو ُه َف َبُه، َبا َق َل ْغ َأ َمْن وسلم

هذا           . بدون ِقُض ينت فإنه َكلّ و صلح ّدم تق قد كان

ولم                    والّركاب، الخيِل بإيجاف ِتحت ُف وإنما ًا، صلح يكون فكيف ًا وأيض

ذلَك             فإن َديبية، الُح ُصلح يوَم حبسها كما عنها، وِركابه رسوله خيَل اللُه ِبِس َيح

  : ُء،           َوا َقْص ال َلِت َخ قالوا به، بركت لما َقصواء ال فإن ًا، حق الصلح يوم كان اليوم

: قال: ((           ))   ثم ، الِفيِل ِبُس َحا َها َبَس َح ِكْن َول ُلٍق، ِبُخ َها َل َذاَك وما خلت ما قال

َها((             ُهُمو ُت ْي َط ْع َأ إلّ الله ُحُرماِت ِمْن ُحْرَمًة َها ًفي ّظُموَن َع ُي ّطًة ُخ ُلونى َأ َيْس لَ ِه والل

. ((

المسلمين                   من ٍل م ومحضر والشهود، بالكتاب الصلح ُد عق جرى وكذلك

فى          الصلح هذا مثُل فجرى وأربعمائة، ألف يومئذ والمسلمون والمشركين،

كيفيته             ينقل ول أحد، يحُضُره ول عليه، ُيشهد ول ُيكتب ول الفتح، ِم يو

   )) : َبَس         َح اللَه إن قوله وتأمل امتناعه، ّيِن الب الممتنع ِمن هذا فيه، والشروط

قهر       ))      أن منه ُيفهم كيف ، والمؤمنين َله رسو عليها ّلط وس الفيَل، ّكَة م َعْن

عليهم            يدُخلها كان الذى الفيل قهر من أعظم لهلها الغالبين وجنده رسوله

بعد           َعنوة فتحوها حتى عليهم والمؤمنين َله رسو ّلط وس عنهم، فحبسه َعنوة،

وأعظَم           ًا، قدر أَجّل ذلك وكان وأهله، الكفر وإذلل الَعنوة، وسلطان القهر،

الصلح،             ّق ِر تحت ُيدخلهم أن من كلمًة وأعلى ًة، ُنصر وأتّم آيًة، وأظهَر ًا، خطر

أعظم          فى وظفرها وِعّزها َعنوة ال سلطان ويمنعهم وشروطهم، العدو واقتراِح

للعالمين          . آيًة وجعله دينه، به وأعّز رسوله، على فتحه فتح

        :   : فهذا          الغانمين، بين ُقِسمت ل َعنوة، ِتَحت ُف لو إنها قولكم وأما قالوا

الغانمين              بين سبحانه اللُه قسمها التى الغنائم فى داخلٌة الرض أن على مبنٌى

الرض           وأن ذلك، ِخلِف على بعدهم ِة والئم الصحابة وجمهوُر تخميسها، بعد

ِء           َفا الُخل َة سير كانت وهذه ُتها، قسم تجب التى الغنائم فى داخلة ليست



عنه               الله رضى الخطاب بن عمر ِمن طلبوا لما َبه وأصحا بللً فإن الراشدين،

: له             وقالوا حولها، وما الشاُم وهى َعنوة افتتحوها التى الرض بينهم يقِسَم أن

       : يجرى     ًا ْيئ َف أحبسه ولكن المال، غيُر هذا عمر فقال واقِسْمَها، ُخمسها ُخذ

  : َنا،         َن بي اقسمها عنهم الله رضى وأصحابه بلل فقال المسلمين، وعلى عليكم

      ((     )) : ِرُف،  ْط َت عين ومنهم ْوُل ْلَح ا حال فما ، ِويِه َذ و بللً ِنى ِف ْك ا ُهّم ّل ال عمر فقال

ذلك،             على عنه الله رضى عمَر عنهم الله رضى الصحابة ِئُر سا وافق ثم

ُفتحْت            التى البلد ِر وسائ فارس، وأرض ِعراق، وال ِمصَر فتوح فى جرى وكذلك

واحدة        . قريًة الراشدون ُء الخلفا منها ْقِسْم َي لم َعنوة

       : قد             ّنهم فإ برضاهم، ووقفها نفوَسهم، استطاَب إنه ُيقال أن َيصّح ول

عنهم              الله رضى وأصحابه بلٍل على ودعا عليهم، يأبى وهو ذلك، فى ُه ُعو ناز

لتوارثها            ُقِسَمْت، لو إذ التوفيق، ومحَض الصواب ْيَن َع وفعله رآه الذى وكان

صبّى            أو واحدة، امرأة إلى تصير ُد والبل القريُة فكانت ُبهم، وأقار ُأولئك ورثُة

وهذا            وأكبُره، ِد الفسا أعظُم ذلك فى فكان بأيديهم، شئ ل والمقاتلة صغير،

قسمة             لترك سبحانه الله فوّفقه منه، عنه الله رضى عمُر خاف الذى هو

آِخُر            منها َو يغز حتى ًا ْيئ َف عليهم تجرى ِة المقتال على ًا وقف وجعلها الرض،

جمهور          ووافقه وأهله، السلم على ُيمنه و رأيه بركُة وظهرت المسلمين،

الئمة .

وأكثُر                     أحمد المام مذهب فظاهر قسمة، بل إبقائها كيفية فى واختلفوا

كان             فإن شهوة، تخييَر ل مصلحة تخييَر فيها ّير مخ المام أن على نصوصه،

جماعتهم،           على َفها َيِق أن الصلُح كان وإن قسمها، َتها، قسم للمسلمين الصلُح

الله            رسول فإن َله، فع البعض، ووقَف البعِض ِقسمة الصلح كان وإن وقفها،

َّنضير،            وال ُقريظة أرض َقَسَم فإنه الثلثة، القسام فعل وسلم عليه الله صلى

مصالح            ِمن ُبه ُنو َي لما بعَضها وترك خيبر، بعَض وقسَم مكة، ِقسمة وترك

المسلمين .

       : عليها             والستيلء الظهور بنفس ًا وقف تصير أنها ثانية روايٌة أحمد وعن

مالك          . مذهب وهى وقفها، المام ُينشئ أن غير من



         : إل            المنقوَل، بينهم ْقِسُم َي كما الغانمين بين يقِسُمها أنه ثالثة رواية وعنه

الشافعى        . مذهب وهى منها، حقوَقهم يتركوا أن

فيها            :          َبها أربا ِقّر ُي أن وبين القسمة، بين ّير مخ المام حنيفة أبو وقال

الخراَج            . عليهم ِرُب يض آخرين ًا قوم إليها وينفذ عنها َىهم ُيجل أن وبين بالخراج،

الرض                     فإن للقرآن، بمخالٍف عنه الله رضى عمُر فعل الذى هذا وليس

: عمر            قال ولهذا وقسمتها، بتخميسها الله أمر التى الغنائم فى داخلًة ليست

ِمن                هو بل ُلمة، ا ِذه ه لغير تكن لم الغنائم إباحَة أن عليه ويدل المال، غيُر إنها

: صحته            على المتفق الحديث فى وسلم عليه الله صلى قال كما خصائصها،

الرض((        ))      سبحانه اللُه أحّل وقد ، ِلى ْب َق َلحد َتِحّل َلْم َو ِئُم، َنا َغ ال لى ّلْت ُأِح َو

َعنوة،             عليها ْوا َل ْو است إذا الرسل أتباع ِمن قبلنا لمن ِر الكفا بأيدى كانت التى

   } : َلْرَض        ا ْا ُلو ْدُخ ا ِم ْو َق َيا لقومه موسى قال فلهذا موسى، ِلقوم ّلها أح كما

{ ِريَن           َخاِس ُبوا ِل َق ْن َت َف ُكْم ِر ْدبا َأ َلى َع ْا ّدو َت َتْر َولَ ُكْم َل اللُه َتَب َك ِتى ّل ا ّدَسَة َق ْلُم ا

 : وأموالهم،].        21المائدة[ ديارهم على َلْوا واستو ّفاَر، ُك ال قاتلوا وقوُمه فموسى

ّديار،           وال الرض ُنوا وسك فأكلتها، السماء ِمن الناُر نزلت ثّم ِئم، الغنا ُعوا فجم

يشاء             . َمْن ُثها ِر ُيو ِه لل وأنها ِم، الغنائ ِمن ليست أنها ِلم ُع ف عليهم، ُتَحّرم ولم

فصل         

نسك      دار لنها مكة قسمة يمنع

ما                      قسمُة وجبت ولو قسمتها ِمن يمنع آخر ًا شيئ فيها فإن مكة، وأما

وحَرُم             الخلق، ُد ّب ومتع ّنُسك، ال داُر فإنها ُتملك، ل أنها وهى ُقرى، ال ِمن عداها

الله             من وقف فهى والباد، فيه ِكُف العا ًء سوا للناس جعله الذى تعالى الرّب

 } : ِذيَن           ّل ا إّن تعالى قال َبَق، َس َمْن َناُخ ُم َنى وِم سواء، فيها وهم العالمين، على

ًء           َوآ َس ّناِس ِلل ُه َنا ْل َع َج ِذى ّل ا ِم الَحَرا ِد ْلَمْسِج وا ِه الل ِبيِل َس َعْن ّدوَن َيُص و ْا َفُرو َك

 : ]{ الحج            ٍم ِلي َأ َذاٍب َع ِمْن ْقُه ِذ ّن ٍم ْل ُظ ِب ٍد ْلَحا ِبإ ِه ِفي ْد ِر ُي َوَمن ِد، َبا ْل َوا ِه ِفي ِكُف َعا ْل ،]25ا

 } : ُكوَن         ِر ْلُمْش ا ّنَما إ تعالى كقوله ّلُه، ُك الحرم به المراد هنا، الحرام والمسجد

 : ]{ التوبة        َذا َه ِهْم َعاِم َد ْع َب ْلَحَراَم ا َد ْلَمْسِج ا ُبوا ْقَر َي َفل به].   28َنَجٌس ُد المرا فهذا

      } : ِد    ْلَمْسِج ا ِمَن ْيلً َل ِه ِد ْب َع ِب َأْسَرى ِذى ّل ا ْبَحاَن ُس سبحانه ُله وقو ّله، ُك الحرم



 : ]{ السراء    ْقَصى َل ا ِد ْلَمْسِج ا َلى إ ِم :    1الَحَرا ّمَن]   به َى ِر ُأْس أنه الصحيح وفى ،

{        } : ِم     ْلَحَرا ا ِد ْلَمْسِج ا ِرى َحاِض ُلُه ْه َأ ُكْن َي ّلْم ِلَمن ِلَك َذ تعالى وقال هانئ، ُأم بيت

 : هو]          196البقرة[ وإنما ًا، اتفاق الصلة موضع نفس حضوَر به المراد وليس ،

} : َوَمن            قال فإنه ذلك، على ُدّل ت الحج آية وسياُق منه، ُقرب وال الحرم حضوُر

     { ِة        الصل بمقام يختّص ل وهذا ، ٍم ِلي َأ َذاٍب َع ِمْن ْقُه ِذ ّن ٍم ْل ُظ ِب ٍد ْلَحا ِبإ ِه ِفي ْد ِر ُي

والباد،             فيه العاكف ًء سوا للناس جعله فالذى ّله، ُك الَحَرُم به المراد بل ًا، قطع

ومشاعُره             فالحرُم فيه، بالظلم َد اللحا أراد وَمن عنه، ّد َص َمْن ّعد تو الذى هو

دوَن           ٌد أح بها يختّص ل َفة، ِل َد وُمْز َفة، َعَر و َنى، وِم والمسعى والمروة، كالّصفا

مسجد             فهى ِدهم، ومتعب ُنُسكهم َمحّل هى إذ الناس، بين مشتركة هى بل أحد،

ُيبنى              أن وسلم عليه الله صلى النبّى امتنع ولهذا لخلقه، ووضعه وقفه الله، من

.((    )) : َق       َب َس َمن ُمناُخ َنى ِم وقال الحر، من ّله ِظ ُي َنى بِم بيت له

ُع                      بي يجوُز ل أنه إلى َلف، والَخ َلف الّس ِمن ِة الئم جمهوُر ذهب ولهذا

ومالك             مكة، أهل فى وعطاء مجاهد مذهُب هذا بيوتها، ُة إجار ول مكة، أراضى

أحمد            والمام الثورى، وسفيان العراق، أهل فى حنيفة وأبى المدينة، أهل فى

. راهويه     بن وإسحاق حنبل، بن

  : ُع                   ِربا كانت قال نضلة، بن علقمة عن الله، رحمه أحمد المام وروى

بكر             وأبى وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على الّسوائب ُتدعى مكة

. أسكن       استغنى وَمن سكن، احتاج َمن وعمر،

      )) : ُكُل                يأ فإنما مكة، بيوِت ُأُجوَر أكل َمن عمر بن الله عبد عن ًا أيض وروى

         (( عليه    الله صلى النبى إلى ًا مرفوع الدارقطنى رواه جـهنم نار بطنه فى

.((         )) : َها  ِن َثَم ْكُل َأ و َها َباِع ِر َع ْي َب َفَحراٌم ّكة، َم َحّرَم الله إّن وفيه وسلم،

       : وطاووس،            عطاء، عن ْيٍث، َل عن معمر، حدثنا أحمد المام وقال

.         : بيوتها   ُتكرى أو ّكة م ُع ِربا ُتباع أن ُيكره قالوا أنهم ومجاهد،

    : ِكراء           من أكل َمن قال الرحمن، عبد بن القاسم عن أحمد، المام وذكر

. ًا       نار بطنه فى ُكُل يأ فإنما مكة، بيوِت



          : ابن            الله عبد عن مجاهد، عن حّجاج، ّدثنا ح ُهشيم، ّدثنا ح أحمد وقال

:             : قال  عطاء، عن وذكر َرباِعَها، ْيِع َب َعْن و ّكة َم ُبيوِت ِة إجاَر َعْن َهى َن قال عمر،

. مكة     بيوِت إجارة عن نهى

 :     :      : كتب           قال الملك، عبد ّدثنا ح قال يوسف بن إسحاق ّدثنا ح أحمد وقال

 : إنه               وقال مكة، بيوِت إجارة عن ينهاهم مكة أهل أمير إلى العزيز عبد بُن ُعَمُر

ِزَل              ِلين ًا، أبواب ِر للدو ّكة م أهُل َذ ّتِخ ي أن نهى أنه عمر، عن أحمد وحكى حرام،

َق               َل ْغ ُت أن نهى أنه أبيه، عن عمر، بن الله عبد عن وحكى شاء، حيث البادى

أن                باب لداره وَمن ًا، باب لها َذ ّتِخ ي أن لداره باب ل َمن فنهى مكة، ِر دو أبواُب

    .ِ ْوِسم الَم أيام فى وهذا َقه، ِل ْغ ُي

       : ّنُة             وُسـ الله كتاُب ذلك، جواز على الدليُل والجارة للبيع المجّوزون قال

} :    . ِء     َقَرا ُف ْل ِل تعالى الله قال الراشدين وُخلفائه أصحابه وعمُل ِله، رسو

 : ]{ الحشر      ِهْم ِل َوا َأْم َو ِهْم ِر َيا ِد ِمن ْا ِرُجو ُأْخ ِذيَن ّل ا ِريَن َهاِج ْلُم : {8ا ِذيَن]  ّل َفا وقال ،

 :  ]{ عمران    آل ِهْم ِر َيا ِد ِمن ْا ِرُجو ُأْخ َو ْا : {   195َهاَجُرو َعِن]  اللُه ُكُم َها ْن َي ّنَما إ وقال ،

 : ]{ الممتحنة       ُكْم ِر َيا ِد ّمن ُكم َأْخَرُجو َو ّديِن ال ِفى ُكْم ُلو َت َقا ِذيَن ّل الدوَر]  9ا فأضاف

 : أين             له قيل وقد وسلم، عليه الله صلى النبى وقال تمليك، إضافة وهذه إليهم،

 :   ((      ))  : إنه     يقل ولم ، ِرباٍع ِمْن َعِقيٌل َنا َل َتَرَك َهْل َو فقال بمكة؟ بدارك ًا غد ِزُل تن

َها              ْع ِز ين ولم عليها استولى عقيلً أن وأخبر الضافة، على أقّرهم بل لى، دار ل

هانىء،              ُأم كدار ُتذكر، أن من أكثُر الحاديث فى إليهم دورهم وإضافُة يده، ِمن

يتوارثون            كما ُثونها يتوار وكانوا وغيرها، جحش بن أحمد أبى ودار خديجة، ودار

    )) : ِمْن        ِقيٌل َع َنا َل َتَرَك َهْل َو وسلم عليه الله صلى النبى قال ولهذا المنقوَل،

على))              يرثه ولم ًا، كافر كان فإنه طالب، أبى دوَر ورث هو عقيل وكان ، ِزِل ْن َم

يزالوا            ولم الدور، على َعِقيٌل فاستولى بينهما، الديِن لختلف عنه، الله رضى

إلى             داره ُته ورث ِرَث و مات، َمن وبعده، المبعث قبل بل وبعدها، الهجرة قبل

بأربعة                عنه الله رضى الخـطاب بن لعمر ًا دار ّية ُأم بُن صفواُن باع وقد الن،

وأجوز،           أْجوُز فالجارة والميراُث، ُع، البي جاز وإذا ًا، سجن فاتخذها درهم، آلف

ُتدفع،            ل والظهور القوة فى وحجُجهم ترى، كما الفريقين أقدام موقف فهذا



العمُل             ويجُب ًا، بعض َها بعُض ُق ّد ُيَص بل ًا بعض بعُضها ِطُل ُيب ل ُته وبينا الله وُحجج

. كان       أين الحق ُع اتبا والواجُب َها، ّل ُك بموجبها

ُتوهب،                    و تملك، الدوَر وأّن الجانبين، ِمن الدلة بموجب القوُل فالصواُب

زال             فلو والعرصة، الرض فى ل البناء فى الملك نقُل ويكون ُتباع، و ُتورث، و

بها                ّق أح وهو كانت، كما َدها ُيعي و َيبنيها أن وله الرض، َع يبي أن له يكن لم بناؤه،

بعقد             السكنى منفعة على ُيعاوض أن له وليس شاء، َمن فيها ِكُن ُيْس و ُكنها يس

بها             ويختُص غيره، على فيها ّدم يق إن يستحق إنما المنفعة هذه فإن الجارة،

فى             كالجلوس عليها، ُيعاوض أن له يكن لم عنها، استغنى فإذا وحاجته، لسبقه

المنافع         من وغيرها المعادن على والقامة الواسعة، والطرِق الّرحاب،

فإذا             ينتفع، دام ما بها أحق فهو إليها، سبق َمن التى المشتركة والعيان

ونقَل              َع البي بأن القول هذا أرباُب صّرح وقد ُيعاوض، أن له يكن لم استغنى،

. حنيفة              أبى أصحاب ذكره الرض، على ل البناء على يقع إنما رباعها فى الملك

         : فى           نظيٌر لهذا فهل البيع، ُتم ّوز وج الجارة، منعتم فقد قيل فإن

البيع،            يمتنع فقد البيع، من أوسـُع الجارة أن الشريعة فى والمعهود الشريعة،

. به؟          لنا عهد فل العكس، فأما والحر، كالوقف الجارة، وتجوز

           : فى          للخر مستلزم غيُر مستقل ٌد عق والجارة البيع من واحد ُكّل قيل

لنه          ُع، البي جاز وإنما مختلفة، وأحكاُمهما ِلف، مخت وموردهما وامتناعه، جوازه

الجارة              وأما البناء، وهو غيره، من به أخّص ُع البائ كان الذى المحل على وارد

دون           التقدم حّق إليها وللسابق مشتركة، وهى المنفعة، على ترد فإنما

 : هذا           قيل النظيَر، إل أبيتم فإن الجارة، دون البيع أجزنا فلهذا المعاوضـة،

إذ             ُته إجار له يجوُز ول مشتريه، عند ًا مكاتب ويصيُر ُعه، بي لسيده يجوُز المكاتُب

   . ل          أنه على أعلم والله الكتابة، بعقد ملكها التى وأكسابه منافعه إبطاُل فيها

فإنها           المسلمين، بين مشتركًة ورباعها أرضها منافع كانت وإن البيع، يمنُع

استغنى           وإن سكن، احتاج إن المنفعة، مشتركة كذلك المشترى عند تكون

فى            المسلمين اشتراك إبطاُل بيعها فى فليس البائع، عند كانت كما أسكن

ملكها             التى لمنافعه ملكه إبطاُل المكاتب بيع فى ليس أنه كما المنفعة، هذه



الله             رضى عمر وقفها التى الَخراج أرض بيع جواُز هذا ونظيُر المكاتبة، بعقد

فإنها             ًا، وحديث ًا قديم ُلمة ا عمل من عليه الحال استقر الذى الصحيح على عنه

فى             هو إنما المقاتلة وحق البائع، عند كانت كما َخراجية، المشترى إلى تنتقل

بطلن              كان فإن ُتورث، أنها على ُلمة ا اتفقت وقد بالبيع، ُطُل ْب َي ل وهو َخراجها،

نّص            وقد لميراثها، مبطلة وقفيتها تكون أن ينبغى فكذلك ًا، وقف لكونها بيعها

بالصداق              فيها الملك نقُل جاز فإذا النكاح، فى ًا صداق جعلها جواز على أحمد

.   .. أعلم        والله ًا وفقه وعملً، ًا، قياس فيها ُع البي جاز والهبة، والميراث

(... يتبع(

@

فصل

ل؟         أم مكة مزارع على الَخراُج ُيضرب هل فى

مزارعها                    على الخراُج ُيضرب فهل َعنوة، ِتَحْت ُف قد مكُة كانت فإذا

ل؟            أم ذلك تفعلوا أن لكم يجوز وهل الَعنوة، أرض كسائر

:       : َعنوة          ال لصحاب قولن المسألة هذه فى قيل

          : َخراج          ل أنه بغيره، القوُل يجوز ل الذى المنصور المنصوُص أحدهما

عليها            ُيضرب أن من وأعظم أَجّل فإنها َعنوة، فتحت وإن مزارعها على

على            كالجزية الرض على وهو الرض، جزية هو والَخراُج سيما ل الَخراج،

ومكة            جزية، عليه ُتضرب أن من وأكبُر ًا َقدر أَجّل الّرّب وحَرُم الرؤوس،

أهُل              فيه ِرُك يشت ًا آمن ًا حرم كونها ِمن ِه علي الله وضعها ما إلى عادت بفتحها

. الرض         أهل ْبلُة ِق و ومتعبدهم مناِسكهم موضع هو إذ السلم،

هو                       كما الَخراج، مزارعها على أن أحمد أصحاب بعض قول وهو والثانى

الله             رحمه أحمد لنص مخالف فاسد وهذا الَعنوة، أرض من غيرها مزارع على

بعده            ِمن الراشدين وخلفائه وسلم عليه الله صلى الله رسول ولفعل ومذهبه،

.   .. أعلم      والله إليه التفات فل عنهم، الله رضى



َعنوة،                      ِتَحْت ُف كونها على ّكة م ِرباع بيع تحريَم الصحاب بعُض بنى وقد

بطلن             فظهر ًا، واحد قولً ُتباع َعنوة ال أرض مساكن فإن صحيح، غيُر بناء وهذا

.   .. أعلم  والله البناء هذا

           : قتله           وأن وسلم، عليه الله صلى الله لرسول الّساّب قتِل تعييُن وفيها

بَن               مقيَس ُيؤّمن لم وسلم عليه الله صلى النبّى فإن استيفائه، من ّد ُب ل ٌد ح

أهل            نساء أن مع بهجائه، ّنيان ُتغ كانتا ّلتين ال والجاريتين خطل، وابن ُصبابة،

دم              وأهدر الجاريتين، هاتين بقتل أمر وقد ُذّرية، ال ُتقتل ل كما ُيقتلن ل الحرب

وقتل              وسلم، عليه الله صلى النبى ّبها س لجل ُدها سي قتلها لما العمى ولد ُأّم

((       )) :     ، َلُه وَرُسو اللَه آذى ْد َق ّنُه فإ ْعب َك ِل َمْن وقال اليهودى، الشرف بن كعب

الصحابة            فى لهم ُيعلم ول الراشدين، الخلفاء من ٌع إجما وهذا يسبه، وكان

بقتل               هّم وقد السلمى برزة لبى قال عنه الله رضى ّديَق الّص فإن مخالٌف،

             : عمر  ومّر وسلم، عليه الله صلى الله رسول غير لحد هذا يكن لم ّبه س َمن

.         : وسلم      عليه الله صلى الله رسول يسّب هذا له فقيل براهب، عنه الله رضى

الله:              صلى نبينا ّبوا يس أن على ّذّمة ال نعطهم لم ّنا إ ُته، لقتل سمعته لو فقال

. وسلم  عليه

باليد،                      المحاربة من لنا ِنكاية و ّيًة أذ أعظُم نبينا بَسّب المحاربة أن ريَب ول

ّى             وأ السّب، دون بذلك ُيقتل و ُده عه ُينقض فكيف السنة، فى جزيٍة دينار ومنع

نبينا            بَسّب مجاهرته منع مفسدة إلى السنة فى ًا دينار منعه لمفسدة نسبة

إلى            باليد محاربته لمفسدة ِنسبة ل بل الشهاد، رؤوس على سّب أقبَح

الله            رسول سّب ُنه وأما ُده عه به انتقض ما فأولى بالسّب، محاربته مفسدة

الخالق             ّبه س إل ِمنه أعظَم بشىء ُده عه ينتقض ول وسلم، عليه الله صلى

الراشدين         الخلفاء ُع وإجما النصوص، ومقتضى الِقياس، محُض فهذا سبحانه،

. دليلً           أربعين من أكثُر المسألة هذه وعلى عنهم الله رضى

            : وقد           َبّى ُأ بن الله عبد ُتْل يق لم وسلم عليه الله صلى فالنبّى قيل فإن

الُخويصرة:             َذا يقتل ولم الذّل، منها العّز ِرَجّن ُيخ ل المدينة إلى رجعنا لئن قال

 :  :          : إنك    يقولون له قال َمن يقتل ولم ِدْل، ْع َت لم ّنَك فإ ِدْل ْع ا له قال وقد التميمى



      : َها         ب َد ِري ُأ ما ِقْسَمَة ال ِه ِذ ه إّن له القائل يقتل ولم به، وتستخلى الغى عن تنهى

  : كان              أن السقى فى بتقديمه للزبير حكم لما له قال َمن يقتل ولم اللِه، وْجُه

. ّقص           وتن له أذى عنهم ُلغه يب كان ممن هؤلء وغيُر عمتك، ابَن

            : بعده          لمن وليس َطه، ِق ُيْس أن وله ِه، َي ِف يستو أن فله له كان الحّق قيل

ِقَط،              ُيس أن وله ّقه، ح َيستوفى أن له تعالى الرّب أن كما ّقه، ح ِقَط ُيْس أن

من               قتل ترك فى كان وقد كيف وجوبه، بعد تعالى ّقه ح ِقَط ُيْس أن لحد وليس

الناس،            تأليف ِمن موته بعد زالت حياته فى عظيمة مصالُح وغيرهم ُتم ذكر

هذا              إلى أشار وقد لنفروا، َبه، أصحا ُتُل يق أنه بلغهم لو فإنه عنه، تنفيرهم وعدم

   )) : أّن           ّناَس ال ُغ ُل ْب َي لَ َبّى ُأ بن الله عبد بقتل عليه أشار لما لعمر وقال بعينه،

.(( أْصَحابه   ُتُل ْق َي ًا ُمَحّمد

عنده                     أعظَم كانت عليه القلوب وجمَع التأليف، هذا مصلحَة أن ريب ول

ظهرت            لما ولهذا وآذاه، ّبه س َمن بقتل الحاصلة المصلحة ِمن إليه وأحّب

فإنه            الشرف، بن بكعب فعل كما الساّب، قتل ًا، جد وترّجحت القتل، مصلحة

َطل،            َخ ابِن قتُل وكذلك إبقائه، من أرجَح ُله قت فكان والّسّب بالعداوة جاهر

وكّف         الراجحة، للمصلحة َتَل َق َف العمى، ِد ول ُأم و والجاريتين، ومقيس،

أن            لهم يكن لم وخلفائه، ُنّوابه إلى المر صار فإذا الراجحـة، للمصلحة

حقه  ُيسقطوا

العلم                   أنواع من الفتح يوم ثانى العظيمة خطبته فى فيما

  ((       )) : تحريٌم           فهذا ، ّناُس ال َها ُيَحّرْم َلْم َو اللُه، َحّرَمها ّكة َم إّن ُله قو فمنها

لسان              على به ظهر ثم َلم، العا هذا خلق يوَم قدُره به سبق َدرى َق شرعى

 (( عنه،         (( الصحيح فى كما عليهما وسلمه الله صلوات ومحمد إبراهيم، خليله

       )) : ّنى      وإ ، ّكَة َم َحّرَم َلَك َخلي ْبَراهيَم إ إّن ُهّم ّل ال قال وسلم عليه الله صلى أنه

         (( السمواِت  خلق يوَم السابق التحريم ظهور عن إخباٌر فهذا ، َنة ِدي الم ُأحّرُم

فى            السلم أهل من أحد ُينازع لم ولهذا إبراهيم، لسان على والرَض

إذ           تحريُمها، به ُع المقطو والصواُب المدينة، تحريم فى ُعوا تناز وإن تحريمها،



ل               وسلم عليه الله صلى الله رسوِل عن ًا حديث وِعشروَن بضعٌة فيه صّح قد

. بوجه   فيها مطعن

    ((       )) : الدم:  لسفك التحريُم هذا ، ًا َدَم َها ِب ِفَك َيْس أْن ٍد َلَح َيحّل فل قوله ومنها

أن             كما ًا، حرم لكونها فيها ُيحرم و غيرها، فى ُيباح الذى وهو بها، المختّص

بها،            مختٌص أمر هو ُلقطتها، والتقاط خلئها، واختلء بها، الشجر ِد َعْض تحريم

فائدة              بطلت وإل واحد، ونظام واحد، كلم فى الجميُع إذ غيرها، فى مباٌح وهو

: ٌع   أنوا وهذا التخصيص،

الطائفة                           :   أن لجله العدوى شريح أبو ساقه الذى وهو أحدها

امتنع               كما تأويل، لها كان إن سيما ل َتل، ُتقا ل المام مبايعة من بها الممتنعة

ونصُب            ُهم، ِقتال يكن فلم الزبير، ابَن ُعوا وباي يزيد، مبايعة ِمن مكة أهُل

فى           خالف وإنما والجماع، بالنص ًا جائز الله ِم َحَر وإحلُل عليهم، المنجنيق

الله             صلى الله رسول نّص وعارض ُته، وشيع الفاسق سعيد بن عمرو ذلك

   :        : ُيعيذ     ل هو له فيقال ًا، َعاِصي ُذ ِعي ُي ل الَحَرَم إّن فقال وهواه، برأيه وسلم عليه

إلى               بالنسبة ًا حرم يكن لم دمه، سفك من ْذه ِع ُي لم ولو الله، عذاب ِمن ًا عاصي

ُذ            ُيعي يزل لم وهو البهيم، والحيوان الطير إلى بالنسبة ًا حرم وكان الدميين،

ذلك،            على السلم وقام وسلُمه، عليه الله صلوات إبراهيم عهد ِمن َة العصا

تلك              فى لنه معهما، ُسّمَى وَمن َطل، َخ وابن ُصبابة، ابن مقيس ِعذ ُي لم وإنما

وضع              ما إلى عاد الحرب، ساعُة انقضت فلما ِحلً، بل ًا، َحَرم يكن لم الساعة

      . الرجُل      يرى جاهليتها فى العرُب وكانت والرَض السموات الله خلق يوم عليه

التى              الحرم خاصية بينهم ذلك وكان َيهيُجه، فل الحرم، فى ابنه أو أبيه، ِتَل قا

عليه              الله صلى النبّى وعلم ّواه، وق ذلك َد ّك فأ السلم، جاء ثم ًا، حرم بها صار

اللحاق،             فقطع والقتل، بالقتال إحلله فى به يتأّسى َمن ُلمة ا ِمن أن وسلم

         )) : وسلم،  عليه الله صلى اللِه َرُسوِل َتاِل ِق ِل َتَرّخَص ٌد َأَح فإْن لصحابه وقال

      (( أو:        ًا حد أتى َفَمن هذا وعلى ، َلَك َذْن ْأ َي َلْم َو ِه، ِل ِلَرُسو ِذَن أ الله إّن فقولوا

وذكر              فيه، عليه ُته إقام َيُجْز لم إليه، لجأ ثم القتل، ُيوِجُب الحرم ِرَج خا ًا ِقصاص

    : ِتَل           قا فيه وجدُت لو قال أنه عنه الله رضى الخطاب بن عمَر عن أحمد المام



 :         . لو      قال أنه عمر بن الله عبد عن ِكر ُذ و منه يخُرَج ّتى ح ُته َمِسْس ما الخطاب

    : أبى           ِتَل قا لقيُت لو قال أنه عباس، ابن وعن ُته، ْه َد َن َما عمر ِتَل قا فيه لقيُت

بعدهم،             وَمْن التابعين جمهوِر قوُل وهذا منه، يخُرَج حتى ُته ِهج ما الحرم فى

وافقه               وَمْن حنيفَة أبو ذهب وإليه خلُفه، صحابّى ول تابعّى عن ُيحفظ ل بل

. الحديث          أهل ِمن وافقه وَمْن أحمد والماُم العراق، أهل من

ُيستوفى                    كما الحرم، فى منه ُيستوفى أنه إلى والشافعّى مالك وذهب

ّنصوص            ال ِم بعمو القول لهذا واحتج المنذر، ابن اختياُر وهو الِحّل، فى منه

صلى            النبّْى وبأن وزماٍن، مكاٍن ُكّل فى والِقصاص ِد الحدو استيفاء على الدالة

عن             ُيروى وبما الكعبة، بأستار ّلق متع وهو َطل، َخ ابن قتل وسلم عليه الله

        )) : َولَ       ٍم َد ِب ًا َفار َولَ ًا َعاِصي ُذ ُيعي لَ الَحَرَم إّن قال أنه وسلم عليه الله صلى النبى

الحرم،))            ُه ْذ ِع ُي لم النفِس، دوَن فيما والِقصاُص ُد الحدو كان لو وبأنه ، َبٍة ِبَخْر

لم               ًا، ِقصاص أو ًا حد ُيوجب بما فيه أتى لو وبأنه عليه، إقامته من يمنعه ولم

إذ               إليه، لجأ ثم ِرَجه، خا أتاه إذا فكذلك عليه، إقامته من َيمنع ولم الحرم، يعذه

ُله             قت ُأبيح حيوان وبأنه المرين، بين ِلُف يخت ل عصمته، إلى بالنسبة ًا َحَرم ُنه كو

ما              أوجب قد كونه وبين الحرم، إلى ًا لجئ قتله بين الحاُل ِرق يفت فلم ِلفساده،

عليه            الله صلى النبى ولن ُقور، الَع ْلِب َك وال ِة، َدأ والِح ّية، كالح فيه، ُله قت ُأبيح

    ((      )) : الِحّل  فى بقتلهن ّبه فن ، والَحَرم الِحّل فى ْلَن َت ْق ُي ُق َفواِس َخْمٌس قال وسلم

ِمن            ًا ِنع ما الحرم إلى َءهن التجا يجعل ولم ُقهن، فس وهى ّلة، ِع ال على والَحَرم

. القتَل         استوجب قد الذى آدم بنى فاسق وكذلك قتلهن،

            : قوله           سيما ول الدلة من ذكرنا ما ِرُض ُيعا ما هذا فى ليس الّولون قال

 :  ]{ عمران: {    آل ًا آِمن َكاَن َلُه َدَخ َوَمن المر]     97تعالى بمعنى خبر إما وهذا ،

فى             شرعه الذى ودينه شرعه عن خبٌر وإما تعالى، خبره فى ْلِف الُخ لستحالة

الجاهلية           فى حرمه فى المستِمّر المعهود المِر عن إخباٌر وإما حرمه،

         } : ِمْن    ّناُس ال ّطُف َتَخ ُي َو ًا آِمن ًا َحَرم َنا ْل َع َج ّنا َأ ْوا َيَر َلْم َو َأ تعالى قال كما والسلم،

 : العنكبوت}[ ِهْم ِل ْو : {     67َح ّطْف]   َتَخ ُن َعَك َم َدى ُه ْل ا ِبِع ّت ّن إن ْا ُلو َقا َو تعالى وقوله ،

: ]{ القصص             ٍء َشْى ُكّل َثَمَراُت ِه ْي َل إ ُيْجبى ًا آِمن ًا َحَرم ُهْم ّل ّكن ُنَم َلْم َو َأ َنا، َأْرِض ِمْن



57 : وَمن]            بعضهم كقول إليه، ُيلتفت فل الباطلة، القوال من هذا عدا وما

       : السلم،       غير على الموت ِمن ًا آمن كان بعضهم وقول النار، ِمن ًا آمن كان دخله

. الجحيم         قعر فى وهو دخله، ممن فكم ذلك، ونحو

زمان                   كل فى والِقصاص ِد الحدو استيفاء على الدالة العموماُت وأما

         : مكانه،   ول الستيفاء، ِلزمان العموماِت تلك فى تعّرَض ل أولً فيقال ومكان،

ول              بوضعه عليها يدل ل ّلفظ ال فإن موانعه، وعدم لشروطه فيها تعّرَض ل كما

لم             مانع، أو شرط للحكم كان إذا ولهذا إليها، بالنسبة َلٌق مط فهو بتضّمنه،

  : قوله:           إن مَحّصل يقول فل العام، لذلك تخصيص عليه الحكم توقف إن َقْل ُي

 : ]{ النساء: {     ُكْم ِل َذ َء َوَرا ّما ُكْم َل ُأِحّل َو فى]    24تعالى بالمنكوحة مخصوص

استيفاء             فى العامة النصوُص فهكذا شهود، بغير أو وليها، إذن بغير أو ّدتها، ِع

ولو             مانعه، ول شرطه، ول مكانه، ول لزمنه، فيها تعّرض ل والِقصاص الحدود

ُطل            يب لئل المنع، على الدالة بالدلة تخصيُصه لوجب لذلك، ّلفظ ال تناول ّدر ُق

ُتم            خصص وإذا نظائره، ِئر كسا عداها ما على العام ّلفظ ال حمُل ووجب موجبها،

والحال         برؤه، ُيرجى الذى والمريض والمرِضِع، بالحامل، العموماِت تلك

من           المانع فما الحر، أو ِد، البر أو المرض، ّدِة كِش للستيفاء، ِة المحرم

       : ِكلنا     لمطلقها، ًا تقييد بل ًا، تخصيص ذلك ليس قلتم وإن الدلة؟ بهذه تخصيصها

. بسواء     سواء الصاع بهذا لكم

الله                       صلى والنبى الِحّل، وقت فى كان أنه ّدم تق فقد َطل، َخ ابن قتُل وأما

الله             صلى وقوله خصائصه، ِمن ذلك أن على ونّص اللحاق، قطع وسلم عليه

      ((      )) : له  ُأِحّل إنما أنه فى صريح َهاٍر َن ِمْن َعًة َسا لى ّلت ُأِح ّنَما وإ وسلم عليه

كل                حللًفى كان لو إذ خاصة، الساعة تلك فى الحرم غيِر فى حلل ٍم د سفُك

غيرها             فى الحلَل الدم أن فى صريٌح وهذا الساعة، بتلك يختّص لم وقت،

  ((    )) : ِمن        فهو ًا َعاِصي ُذ ِعي ُي ل الَحَرُم قوله وأما الساعة، تلك عدا فيما فيها، حرام

الله             صلى الله رسوِل حديَث به ّد ير الشدق، سعيد بن عمرو الفاِسق كلم

فى              ًا مبين جاء كما الحديث، هذا الكعبى ُشريح أبو له روى ِحين وسلم عليه

.           (( وسلم(( عليه الله صلى اللِه َرُسوِل ْوِل َق َلى ع ّدُم َق ُي فكيف الصحيح



           : منه،    الحرُم ُه ْذ ِع ُي لم النفس، دون فيما والِقصاُص ّد الح كان لو ُلكم قو وأما

أحمد،           المام عن منصوصتان روايتان وهما للعلماء، قولن فيها المسألُة فهذه

وما            النفس إلى بالنسبة العاِصمة الدلة عموم إلى نظر الستيفاء منع فَمن

         : من    يلزُم ول القتل، إلى ينِصرُف إنما الدم سفُك قال فّرق، وَمن دونها،

بالقتل            والنتهاك أعظم، النفس ُحرمة لن َنه، دو ما تحريُم الحرم فى تحريمه

           : منه  يمنع فلم التأديب، مجرى يجرى القطع أو ْلد بالَج الحد ولن قالوا ّد، أش

ُدونها             وما النفس بين فرق ل أنه المذهب هذا وظاهُر َده، عب ِد ّي الّسـ كتأديب

         : ّلها     ك الحدود أن عّمه، عن لحنبل وجدتها مسألة هذه بكر أبو قال ذلك، فى

         : ُقم      ي لم الحرَم دخل جاٍن كل أن على والعمل قال القتل، إل الحرم فى ُتقام

      : أنه      وهو ّكب، المر بالجواب ُبكم فنجي وحينئذ قالوا منه، يخُرَج حتى ّد الح عليه

يكن               لم وإن اللزام، بطل مؤثر، فرق ذلك فى َنها دو وما النفس بيَن كان إن

ُنه           بطل فتحقق العتراض، وبطل الحكم، فى بينهما سّوينا مؤثر، فرق بينهما

. التقديرين  على

            :   : ما          فيه أتى إذ الُحرمَة فيه انتهَك َمن ُيعيذ ل الحرَم إن قولكم وأما قالوا

ورُسوله            اللُه َق َفّر ما بيَن ُع جم فهو إليه، اللجىء فكذلك الحد، ُيوجب

       : ابن     عن معمر، حدثنا الرزاق، عبد حدثنا أحمد المام فروى بينهما، والصحابُة

       )) : َدَخَل       ُثّم الِحّل فى َتَل َق أو َق َسَر َمْن قال عباس ابن عن أبيه، عن طاووس،

َذ،             ْؤَخ ُي َف َيْخُرَج، ّتى َح ُد ُيناَش ّنُه ولك ُيؤوى، ول ّلُم، َك ُي ول َلُس ُيَجا ل ّنه فإ الَحَرَم،

 .(( وذكر             الَحَرم فى ِه ْي َل َع ِقيَم ُأ ِم، الَحَر فى َتَل َق َأو َق َسَر َوإْن ّد، الَح ِه ْي َل َع َقاَم ُي َف

         : َدَث     َأْح ما ِه علي ِقيَم ُأ ِم، الَحَر فى ًا َدث َح َدَث أح مْن ًا أيض عباس ابن عن الثرم،

} : َولَ             فقال الحرم، فى قاتل َمْن بقتل سبحانه الله أمر وقد شىء، من فيِه

.{ ُهم          ُلو ُت ْق َفا ُكْم ُلو َت َقا َفإن ِه، ِفي ُكْم ُلو ِت َقا ُي ّتى َح ِم الَحَرا ِد ْلَمْسِج ا َد ِعن ُهْم ُلو ِت َقا ُت

 : ]191البقرة[

: وجوه                         من فيه ِتك والمته اللجئ بين والفرق



          : بخلف          فيه، َناية الِج على بإقدامه لُحرمته هاتٌك فيه الجانى أن أحدها

إليه،             بالتجائه بها ِعٌر مستش لُحرمته ّظٌم مع ّنه فإ إليه، لجأ ثم ِرَجه خا َنى َج َمْن

باطٌل     . الخر على أحدهما فقياس

          : فى          الملك بساِط على الجانى المفسد بمنزلة فيه الجانى أن الثانى

ِبساط              ِرَج خا َنى َج َمن بمنزلة ّنه فإ إليه، لجأ ثم ِرَجه، خا جنى وَمْن وَحَرِمه، ِه ِر دا

ًا       . مستجير َحَرِمه إلى دخل ثم وَحَرِمه، السلطاِن

           : بيته          وُحرمة سبحانه، الله ُحرمة انتهك قد الحرم فى الجانى أن الثالث

غيره      . بخلف لُحرمتين ِتك ها فهو وَحَرمه،

            : ُظَم          َع و ُد، الفسا لعّم الحرم، فى َناة الُج على ّد الح ُيقم لم لو أنه الرابع

نفوسهم،             ِصيانة إلى الحاجة فى كغيرهم الحرم أهَل فإن الله، حرم فى الّشّر

فى            الجرائم ارتكب َمن ّق ح فى الحد ُيشرع لم ولو وأعراضهم، وأموالهم،

وأهله        . للحرم الضرُر وعّم الله، ُد حدو لتعطلت الحرم،

         : إلى          اللجىء المتنصل التائب بمنزلة الحرم إلى اللجىء أن والخامس

أن             وحرمه بيته حاُل ول ُله حا ُيناسب فل بأستاره، المتعلق تعالى، الرب بيت

قاله             ما أن ّين وتب الفرق، ِسّر فظهر ُحْرمته، انتهاك على ِدم ْق الُم بخلف ُيهاج،

الفقه     . محُض هو عباس ابن

         : كالكلِب           ِم والَحَر الِحّل فى ُله قت ُأبيَح ف مفسد، حيوان إنه ُلكم قو وأما

الحرُم            ُيحرمه فلم الذى، ُعه طب العقور الكلَب فإن القياُس، َيِصّح فل َعقور، ال

وإنما            عظيمة، ُته وُحْرم الُحْرمُة، فيه فالصل الدمّى وأما أهله، عن أذاه ليدفع

الحرم           فإن المأكولت، ِمن المباحة الحيوانات ِمن الصائَل فأشبه ِلعارض، ُأبيَح

َها . ْعِصُم َي

َدأة                    والِح ّية، والح ُقور، َع ال الكلب قتل إلى الحرم أهِل حاجَة فإن ًا وأيض

بها           . الضرُر عليهم ُظَم َلع الحرم أعاذها فلو سواء، الِحّل أهل كحاجة

فصل         

مكة     شجر قطع تحريم فى



  ((    )) :      : ّلفظ          ال وفى ، َشَجٌر َها ِب ُد ْعَض ُي ول وسلم عليه الله صلى قوله ومنها

 )) :((  ))    (( َبُط: ((   ُيْخ ولَ مسلم صحيح فى لفظ وفى ، ُكَها ْو َش ُد ْعَض ُي ول الخر

اختلف))             على الدمّى ْتُه ِب ْن ُي لم الذى ّى البر الشجر أن بينهم خلف ل ُكَها ْو َش

الحرم             فى الشجر ِمن الدمّى أنبته فيما واختلفوا ّلفظ، ال هذا من مراد أنواعه

: أحمد       مذهب فى وهى أقوال، ثلثة على

           : وأبى          عقيل، ابن اختياُر وهذا عليه، ضماَن ول َعه، قل له أن أحدها

. وغيرهما  الخطاب،

            : قوُل           وهو حال، بكل ُء الجزا ففيه فعل، وإن قلُعه، له ليس أنه والثانى

.(( خصاله       (( فى البناء ابن ذكره الذى وهو الشافعى،

             : أنبته          ما وبين الحرم، فى غرَسه ثم الِحّل، فى أنبته ما بين الفرق الثالث

      :     : حال،    بكل الجزاء وفيه ُيقلع ل والثانى فيه، جزاء ل فالول ّولً، أ الَحرم فى

. القاضى   قول وهذا

         : والَجوز،            ّلوز كال جنسه الدمى ُينبت ما بين ُق الفر وهو رابع قول وفيه

فالول           ونحوه، َلم، والّس ّدوح، كال جنسه الدمى ُينبت ل وما ونحوه، والنخل،

.     : الجزاء      وفيه يجوُز، ل والثانى فيه، جزاء ول قلُعه يجوز

       :(( الشجر           (( تحريم فى الحديث بُعموم الخذ والولى المغنى صاحب قال

الزرع،              من أنبتوه ما على بالقياس شجـرهم جنس ِمن الدمّى أنبَت ما إل ّله، ُك

ما              دون ًا إنسي ُله أص كان ما الصيد ِمن أخرجنا إنما فإننا الحيوان، من والهلى

الرابع،            القول هذا باختيار منه تصريح وهذا ههنا، كذا الوحشى، ِمن ّنَس تأ

. أقوال      أربعُة أحمد مذهب فى فصار

: الشافعى                   وقال ْوَسج، َع وال الشوك قطع تحريم فى ًا جد ظاهر والحديث

أبى            اختياُر وهـذا السباع، فأشبه بطبعه، الناس ُيؤذى لنه قطعه، يحُرم ل

. وغيرهما         ومجاهد عطاء عن مروى وهو عقيل، وابن الخطاب،

)) :   ((   )) : ل              الخر ّلفظ ال ،وفى ًَها ُك ْو َش ُد ْعَض ُي ل وسلم عليه الله صلى وقوله

          (( فإن  ِدية، العا السباع على قياُسه َيِصّح ول المنع، فى صريح ُكَها ْو َش َلى َت ُيْخ

. منه           ْدُن َي لم َمن ُيؤذى ل وهذا الذى، بطبعها ُد ْقِص َت تلك



اليابس،                    َع ْط َق ّوُزوا ج قد ولكن واليابس، الخضر بين ُيفّرق لم والحديُث

يدل:             الحديث ُق فسيا هذا وعلى خلف، فيه ُيعرف ول الميت، بمنزلة لنه قالوا

أخذ             فى وليس الصيد، تنفير بمنزلة جعله فإنه الخضر، أراد إنما أنه على

غرس           ولهذا ّبها، ر ِد بحم ّبُح ُتس التى الخضراء الشجرة ُحرمة انتهاُك اليابِس

)) : ّلُه          َع َل وقال أخضرين، ُغصنين القبرين على وسلم عليه الله صلى النبّى

.(( َبَسا     ْي َي َلْم َما ُهَما ْن َع ّفُف ُيَخ

انكسر                             أو بنفسها، ُة الشجر انقلعت إذا أنه على دليل الحديث وفى

. فيه            نزاع ل وهذا هَو، ُه ْد ْعُض َي لم لنه به، ُع النتفا جاز الغصُن،

            : أو           له يجوز فهل تركها، ثم ِلع، قا قلعها إذا فيما تقولون فما قيل فإن

بها؟    ينتفع أن ِلغيره

   :         : بالصيد،          ّبهه ش َمن فقال المسألة، هذه عن أحمد المام ِئل ُس قد قيل

     .       : يجوز    أنه آخر، وجه وفيه به ِفُع ينت قطعه إذا أسمع لم وقال بحطبها، ينتفع لم

قلعته               لو كما به ُع النتفا له ُأبيح ف فعله، بغير ِطع ُق لنه به، ُع النتفا القاطع لغير

ْتَل             َق فإّن غيره، على َيْحُرُم حيث ُمْحرم قتله إذا الصيد بخلف وهذا الريح،

   ((   )     . أو    صريح ُكها ْو َش َبُط ُيْخ ول الخر ّلفظ ال فى وقوله ميتًة جعله له الُمْحرم

وقال            الله، رحمه أحمد مذهُب وهذا الورق، قطع تحريم فى كالصريح

والقياس،:           النّص لظاهر أصّح والول عطاء، عن ُيروى و أخذه، له الشافعى

ذريعة             الورق أخذ فإن ًا وأيض منه، الطائر ريش منزلُة الشجرة من منزلته فإن

. ُتها      ووقاي لباُسها فإنه الغصان، يبس إلى

فصل         

رطبا      دام ما مكة حشيش ليقلع

     ((   )) : ِمن              المراد أن خلف ل خلها َلى َت ُيْخ ول وسلم عليه الله صلى وقوله

بل              الحديث، فى اليابُس يدخل ول الدميون، أنبته ما دون بنفسه ُبُت ْن َي ما ذلك

      : فإذا      ًا، رطب دام ما الرطب الحشيش بالقصر الخل فإن خاصة، للّرطِب هو

  : ومنه         قطعه، الَخلى واْختلء َخلها، ُثَر َك الرض، وأخلِت حشيش، فهو يبس،

     : سميت:       ومنه الَخلى، لها يقطع أى ِلفرسه، ِلى َت َيْخ عمر ابن كان الحديث



     : بالستثناء:     تخصيصه وفى بالنص، مستثنى والذخر الَخلى، وعاء وهى الِمخلة

. سواه      فيما العموم إرادة على دليل

       : ل؟            أم الرعى الحديُث يتناول فهل قيل فإن

      :     : قوُل          وهذا الرعُى، فيجوز ُله، يتناو ل أحدهما قولن، فيه هذا قيل

وهو:           الرعى، يجوز فل بلفظه، يتناوله لم وإن بمعناه، ُله يتناو الشافعىوالثانى

. أحمد      لصحاب والقولن حنيفة، أبى مذهب

         : الدابة    إرساِل وبين للدابة، وتقديمه اختلئه بين فرق وأّى المحّرمون قال

ترعاه؟  عليه

          : ولم           فيه، ُثر وتك الَحَرم، تدخل أن َدايا َه ال ُة عاد كانت لما المبيحون قال

. الرعى          جواز على دل أفواُهها، ّد ُتَس كانت أنها قّط ُينقل

         : وبين           ذلك، على ُيسلطها و ترعى، ُيرسلها أن بين ُق الفر المحّرمون قال

ّد              َيُس أن عليه يجب ل وهو ُبَها، صاِح َها َط ّل ُيس أن غير ِمن بطبعها َترعى أن

لم               وإن الطيب، شّم عن الحرام فى َفه أن ّد َيُس أن عليه يجب ل كما أفواهها،

أن               خشية السير من يمتنع أن عليه يجُب ل وكذلك شّمه، يتعّمد أن له يجز

 . فإن             ُه نظائر وكذلك ذلك، يقصد أن له يجز لم وإن طريقه، فى ًا صيد ُيوطئ

الرض؟:             فى ًا مغيب كان وما والفقع، الكمأة أخذ الحديث فى يدُخُل فهل قيل

   :          : شجر          من ُيؤكل أحمد قال وقد الثمرة، بمنزلة لنه فيه، يدخل ل قيل

. ِرق   ِعْش وال الضغابيُس الحرم

فصل         

[ صيدها[     تنفير عن النهى فى

   ((   )) : تحريم              فى صريٌح َها ُد ْي َص ّفُر َن ُي ول وسلم عليه الله صلى وقوله

مكانه،             عن ّفره ُين ل إنه حتى سبب، بكل ِدِه واصطيا الصيد قتل إلى ّبب التس

هذا               ففى به، أحّق فهو مكان، إلى سبق قد المكان، هذا فى محتَرم حيوان لنه

عنه          . ُيزعج لم مكان، إلى سبق إذا المحترم الحيوان أن

فصل         

[ الحرم[    َطة َق ُل تحريم فى



 .((      )) : وفى              َها َف َعّر َمْن إل َتها َط ِق َسا ِقُط َت ْل َي ول وسلم عليه الله صلى وقوله

        (( ُتملك: ((     ل الحرم َطَة َق ُل أن على دليل فيه ، ٍد ْنِش ِلُم إلّ َها ُت َط ِق َسا َتِحّل ولَ لفظ

بذلك              مكة ِلتخصيص يكن لم وإل للتمليِك، ل للتعريف إل ُتلتقط ل وأنها بحال،

   : والَحَرم          الِحّل َطُة َق ُل حنيفة وأبو مالك فقال ذلك، فى ِلَف ُت اخ وقد أصلً، فائدة

ابن            عن ُيروى و الشافعى، قولى ُد وأح أحمد، عن الروايتين إحدى وهذا سواء،

الخرى،            الرواية فى أحمد وقال عنهم، الله رضى وعائشة عباس، وابن عمر،

       : ِلحفظها    يُجوز وإنما للتمليك، ُطها التقا يجوز ل الخر القول فى والشافعى

الرحمن             عبد قول وهذا ُبها، َصاح يأتى حتى ًا أبد عّرفها التقطها، فإن ِلصاحبها،

: ُد           والُمنِش فيه، صريٌح والحديُث الصحيح، هو وهذا ُعبيد، وأبى مهدى، بن

 :    : قوله.  ومنه الطالب، والناشد المعّرف

ـ     ِد ْنِش ِللُم ِد الناِش إَصاَخة ـ

)) :       :(( َهى              (( َن وسلم عليه الله صلى َنبى ال أن سننه فى داود أبو روى وقد

.      :    (( ُبها   صاح َدها َيِج حتى ُكها يتُر يعنى وهب ابُن وقال ، الَحاّج ِة َط َق ُل َعْن

          : فى           الفاق سائر وبين بينها والفرُق مكة، خصائص من وهذا شيخنا قال

صاحُب           يتمكن فل المختلفة، القطار إلى عنها يتفّرقون الناس أن ذلك،

. البلد         من غيرها بخلف عنها، والسؤاِل طلبها ِمن ِة الضال

فصل         

[ العمد[    بقتل الواجب فى

     )) : ِر                ْي ِبَخ َو ُه َف ِتيٌل، َق َلُه ِتَل ُق وَمْن الخطبة فى وسلم عليه الله صلى وقوله

      (( بقتل        الواجب أن على دليل فيه َيَة ّد ال َذ ْأُخ َي َأْن َوإّما ُتَل، ْق َي َأْن إّما ْيِن، َظَر ّن ال

.     : َيُة         ّد ال وإما الِقصاُص، إما شيئين ُد أح ُهو بل الِقصاص، فى ّين يتع ل ِد العم

.      : أحمد             المام عن روايات وهى أقوال ثلثة ذلك وفى

          : فى          ُة والخير َيُة، ّد ال وإما الِقصاُص، إما شيئين، أحد الواجب أن أحدها

      : والِقصاِص،      ِة، َي ّد ال إلى ِو والعف ًا، مجان ِو العف أشياء أربعة بين الولى إلى ذلك

     : ِة،       .  َي ّد ال من أكثر على المصالحة والرابع الثلثة هذه بين تخييره فى خلف ول

      :  .  : إل  .   مال على العفو له ليس والثانى جوازه ًا مذهب أشهرهما وجهان فيه



َبه              طل ِلْك يم ولم ُد، القو سقط َية، ّد ال اختار فإن دليلً، أرجُح وهذا دونها، أو َية ّد ال

مالك        . عن الروايتين وإحدى الشافعى، مذهُب وهذا بعد،

            : إل            َية ّد ال إلى يعفو أن له ليس وأنه ًا، ْين َع َقود ال َبه موِج أن الثانى والقول

وهذا            بحاله، ُده َقو ف الجانى، يرض ولم الدية إلى عدل فإن الجانى، برضى

حنيفة       . وأبى ُلخرى ا الرواية فى مالك مذهُب

           : لم           وإن َية، ّد ال وبين بينه التخيير مع ًا ْين َع ُد َقو ال َبه موِج أن الثالث والقوُل

إشكاَل،            فل الجانى، فرضَى َية، ّد ال إلى الِقصاص عن عفا فإذا الجانى، يرض

فإن              ًا، مطلق َقود ال عن عفا فإن ًا، ْين َع الِقصاص إلى ُد العو فله يرض، لم وإن

    : سقط:        ًا، ْين َع الِقصاص الواجُب قلنا وإن َية، الد فله الشيئين، ُد أح الواجُب قلنا

منها  . ّقه ح

       : القاتل؟           مات لو فيما تقولون فما قيل فإن

       :  :    : لن          حنيفة، أبى مذهُب وهو َية، ّد ال تسقُط أحدهما قولن ذلك فى قلنا

تعالى،           الله بفعل استيفائه محّل زال وقد ًا، ْين َع الِقصاُص عندهم الواجَب

ِد،              السي ِذّمة إلى ِقُل ينت ل الجناية أرَش فإن الجانى، ُد العب مات لو ما فأشبه

ِذمة             فى لثبوته ّق الح ُقُط يس ل حيُث الضامن، وموت الرهن تلف بخلف وهذا

الوثيقة       . بتلف يسقط فلم عنه، والمضموِن الراهن

       : ُء            استيفا ّذر تع لنه ِتْركته، فى َيُة ّد ال تتعيُن وأحمد الشافعى وقال

َية            ّد وال الدم من الورثة يذهُب لئل َيُة ّد ال فوجب إسقاط، غير من الِقصاِص

          : إلى   العفو بعده اختار ثم ِقَصاص، ال اختار لو تقولون فما قيل فإن ًا، مجان

ذلك؟    له هل َية، ّد ال

        :     : له          فكان أعلى، الِقصاص لن ذلك، له أّن أحدهما وجهان، فيه هذا قلنا

        : فقد    الِقصاص، اختار لما لنه ذلك، له ليس والثانى الدنى، إلى النتقاُل

إسقاطها           . بعد إليها َد يعو أن له فليس له، باختياره َية ّد ال أسقط

          : عليه           الله صلى قوله وبيَن الحديث، هذا بين تجمعون فكيف قيل فإن

. (( ؟: ((     ٌد َو َق َو ُه َف ًا، َد َعْم َتَل َق َمْن وسلم



            : العمد،          بقتل َقْود ال وجوب على يدل هذا فإن بوجه، بينهما تعاُرَض ل قيل

        (( له: ((   الواجب هذا استيفاء بين تخييره على يدل ْيِن َظَر ّن ال ِر ْي ِبَخ َو ُه َف وقوله

: تعالى            قوله نظيُر الحديُث وهذا تعارض؟، فأّى َيُة، ّد ال وهو بدله، أخذ وبين

          { له،{   ِتَب ُك ما بين له المستحق تخيير ينفى ل وهذا ، ِقَصاُص ال ُكُم ْي َل َع ِتَب ُك

أعلم  ..   . والله بدله وبين

فصل         

[ الحرم[      من ْذِخَر ال قطع إباحة فى

:     (( )) : له       العباس قوِل بعد ، ْذِخَر إلّال الخطبة فى وسلم عليه الله صلى وقوله

: مسألتين     على يدل ْذِخَر، ال إل

(... يتبع(

.    : َذِخَر@          ال قطع إباحة إحداهما

           : ول                   الكلم، أول من َيه ينو أن الستثناء فى ُيشترط ل أنه والثانية

من              ْذِخر ال لستثناء ًا ناوي كان لو وسلم عليه الله صلى النبى لن فراغه، قبل

ذلك،              له العباس سؤال على له استثناؤه يتوقف لم تمامه، قبَل أو كلمه، أول

الله              صلى استثناؤه هذا ونظير وبيوتهم، ِهْم ِن ْي َق ِل منه لهم ّد ب ل أنهم وإعلمه

مسعود،               ابُن به ُه ّكر ذ أن بعد بدر أسارى من بيضاء ابن ِلسهيل وسلم عليه

 :    (( إل: ((         مسعود ابُن فقال ُنٍق ُع ِة َب َضْر ْو َأ َداء ِف ِب إل ُهم ْن ِم ٌد أَح َتّن ِل َف ْن َي ل فقال

((    )) : ْيَضاء        َب ْبَن ا ْيَل َه ُس إلّ فقال السلم، يذكر ُته سمع فإنى بيضاء، ْبَن ا سهيَل

. كلمه             أول من الصورتين فى الستثناء نوى قد يكن لم أنه المعلوم ومن

    )): ٍة         َأ اْمَر ِة َئ ِما َلى َع َلَة ْي ّل ال َفّن ُطو َل قال لما ِلسليمان َلك الَم قوُل ًا أيض ونظيره

   :  :    (( اللُه        َء َشا إْن ُقْل َلُك الَم له فقال ، اللِه سبيِل فى ِتُل َقا ُي ًا ُغلم ٍة َأ امر ُكّل ُد ِل َت

  :  )) : اللُه         َء َشا إْن َقاَل ْو َل وسلم عليه الله صلى ِبّى ّن ال َقاَل َف ُقْل، َي َلْم َف َلى، َعا َت

((   )) :  (( ِه      ِت ِلَحاَج ًا َدَرك َكاَن َل لفظ ،وفى ُعون َأجَم الله سبيل فى ُلوا َت َقا َل َلى، َعا َت

النية              يشترط وَمن لنفعه، الحالة هذه فى منه وقع لو الستثناء هذا أن فأخبر

. ُعه:   ينف ل يقول



   )) : ِه                والل ًا، ْيش ُقَر َوّن ْغُز َل ِه والل وسلم عليه الله صلى ُله قو هذا ونظيُر

   ((   )):      (( بعد  استثناء فهذا ، اللُه َء َشا إْن قال ثم سكت، ثم ًا، ثلث ًا ْيش ُقَر َوّن ْغُز َل

عليه،           والسكوت الكلم من الفراغ بعد الستثناء إنشاء يتضمن وهو سكوت،

هذه             موجب إلى والمصيُر ريب، بل الصواُب وهو جوازه، على أحمد نص وقد

.   .. التوفيق    وبالله أولى الصريحة الصحيحة الحاديث

فصل         

[ وسلم[         عليه الله صلى عهده فى والحديث العلم فىكتابة

 :     :       : ُتبوا           اك فقال قام، شاه، أبو له يقال الصحابة ِمن رجلً أن القصة وفى

   ((   )) : ففيه       خطبته، ُد ُيري ، َشاه لبى ُبوا ُت ْك ا وسلم عليه الله صلى النبى فقال لى،

الله             صلى النبى فإن الحديث، ِكتابة عن النهى ونسخ العلم، كتابة على دليل

   ((       )) : فى   كان وهذا َيْمُحُه ْل َف ُقْرآِن، ال ْيَر َغ ًا ْيئ َش ّنى َع َتَب َك َمْن قال وسلم عليه

ِذن              أ ثم َلى، ُيت ل الذى بالوحى َلى ُيت الذى الوحُى ِلط يخت أن خشية السلم أول

. لحديثه   الكتابة فى

كتبه                      مما وكان حديثه، ُتب يك كان أنه َعْمرو بن الله عبد عن وصح

أبيه            عن شعيب، بن َعْمرو حفيده رواها التى وهى الصادقة، ُتسّمى صحيفة

درجة             فى يجعلها الحديث أهل أئمة بعض وكان الحاديث، أصح من وهى عنه،

. بها           احتجوا وغيرهم الربعة والئمة عمر، ابن عن نافع عن أيوب

فصل         

[ صور[        فيه الذى المكان فى الصلة كراهة فى

          : فيه،           ّلى وص البيت، دخل وسلم عليه الله صلى النبى أن القصة وفى

المكان             فى الصلة كراهة على دليل ففيه منه، الصوُر ُمحيت حتى يدخله ولم

فى            الصلة كراهة لن الحّمام، فى الصلة من بالكراهة أحّق وهذا ِر، ّو المص

الصحيح،           وهو الشيطان، بيَت لكونه وإما النجاسة، ّنة ِظ َم لكونه إما الحّمام،

الصور            جهة من كان ُلمم ا شرك ِلُب وغا الّشْرِك، ّنُة ِظ َفَم الصور، محّل وأما

والقبور .

فصل         



[ ًا[     أحيان السواد ْبس ِل جواز فى

          : جواز           على دليل ففيه سوداء، عمامة وعليه مكة، دخل أنه القصة وفى

لهم،             ًا شعار السواد ْبس ِل العباس بنى خلفاء جعل َثّم وِمْن ًا، أحيان السواد ْبس ِل

ًا           لباس يلبسه لم وسلم عليه الله صلى والنبى وخطبائهم، وقضاتهم، ِلولتهم، و

اتفق            وإنما البتة، العظام والمجامع والُجَمع، العياد، فى شعاَره كان ول ًا، راتب

لباسه             ِئُر سا يكن ولم الصحابة، سائر دون الفتح يوَم السوداء العمامة لبُس له

أبيض      . لواؤه كان بل السواد، يومئذ

فصل         

[ الفتح[        عام كان النساء ُمتعة تحريم أن فى

خروجه                     قبَل حّرمها ثم النساء، ُمتعة إباحُة الغزوة، هذه فى وقع ومما

: أقوال           أربعة على الُمتعة، فيه ُحّرمت الذى الوقت فى ِلَف ُت مكة،واْخ ِمن

 : .         : الشافعى،          منهم العلماء من طائفة قوُل وهذا َبر، ْي َخ يوم أنه أحدها

وغيره.

.          : وطائفة          عيينة، ابِن قوُل وهذا مكة، فتح عاَم أنه والثانى

           : غزاة          لتصال الثانى، القوُل هو الحقيقة فى وهذا ْين، َن ُح عام أنه والثالث

. بالفتح  ْين َن ُح

           : فيه          سافر الرواة، بعض من وهم وهو الوداع، َحّجِة عاَم أنه والرابع

ِة             ُعْمر من معاوية وهم سافر كما الوداع، َحّجِة إلى مكة فتح من وهُمه

       : عليه      الله صلى الله رسول عن قصرْت قال حيث الوداع َحّجِة إلى الِجعرانة

ِمن             الوهم وسفُر الَحج، فى ّدم تق وقد َحّجته، فى المروة على بمشقص وسلم

ما             ًا كثير واقعة، إلى واقعة وِمن مكان، إلى مكان وِمن زمان، إلى زمان

. دونهم    فَمن ّفاظ للُح يعرض

))        : صحيح          فى ثبت قد لنه الفتح، عام الُمتعةإنماُحّرمت أّن والصحيح

ولو))             بإذنه، وسلم عليه الله صلى النبى مع الفتح عاَم استمتعوا أنهم مسلم

الشريعة             فى بمثله عهد ل وهذا مرتين، النسُخ لزم َبر، ْي َخ زمَن التحريُم كان

        : ُكّن      وإنما مسلمات، فيها يكن لم َبر ْي َخ فإن ًا وأيض فيها، ُله مث ُع يق ول البتة،



فى              ذلك بعد ِبْحَن أ
ُ إنما بعد، ثبتت تكن لم الكتاب أهل نساء وإباحة يهوديات،

       } : َتاَب   ِك ْل ا ْا ُتو ُأو ِذيَن ّل ا َعاُم َط َو َباُت، ّي ّط ال ُكُم َل ُأِحّل ْوَم َي ال بقوله المائدة سورة

ِمَن         َناُت ْلُمْحَص وا َناِت ْؤِم ْلُم ا ِمَن َناُت ْلُمْحَص َوا ُهْم، َل ِحٌل ُكْم َعاُم َط َو ُكْم، ّل ِحٌل

 : ]{ المائدة     ُكْم ِل ْب َق ِمن َتاَب ِك ْل ا ُتوا ُأو ِذيَن ّل : { 5ا ْلُت]    ْكَم أ ْوَم َي ال بقوله متصل وهذا ،

 : ]{ المائدة  ُكْم َن ِدي ُكْم }3َل      } : ُكْم]  ِن ِدي ِمن ْا َفُرو َك ِذيَن ّل ا ِئَس َي ْوَم َي ال وبقوله ،

 : إباحُة]             3المائدة[ تكن فلم فيها، أو الوداع، حجة بعد المر آِخر فى كان وهذا ،

الستمتاع            فى رغبٌة للمسلمين كان ول َبر، ْي َخ زمَن ثابتة الكتاب أهل نساء

ًء            إما وِصْرَن منهن، ّق ِر ُت اس َمن ّق ِر ُت اس الفتح وبعد الفتح، قبل عدوهم بنساء

   (( ))      : على.   حديث من الصحيحين فى ثبت بما تصنعون فما قيل فإن للمسلمين

          )) : النساء   ُمتعة عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أن طالب أبى بن

   (( صريح؟       صحيح وهذا النسية الُحُمر ُلُحوم ْكِل أ وعن َبر، ْي َخ يوم

:  .   :       : والثانى          ُدهما أح هذا بلفظين ُته رواي صّحت قد الحديُث هذا قيل

ُلحوم             وعن الُمتعة، ِنكاح عن وسلم عليه الله صلى النبى نهى على القتصار

بن             قاسم قال الزهرى، عن ُعيينة ابن رواية هذه َبر، ْي َخ يوَم الهلية الُحُمر

        : زمَن:      الهلية الُحُمر لحوم عن نهى أنه يعنى عيينة ابن سفيان قال أصبغ

  :   :(( هذا       (( على قال ثم التمهيد عمر،وفى أبو الُمتعة،ذكره نكاح عن ل َبر، ْي َخ

: فرواه            لتحريمهن، ظرٌف َبر ْي َخ يوَم أن الرواة بعُض فتوهم انتهى، الناس أكثُر

الهلية،            والُحُمَر َبر، ْي َخ زمن الُمتعة وسلم عليه الله صلى الله رسول حّرم

     : الله       صلى الله رسول حّرم فقال الحديث، بعض رواية على بعضهم واقتصر

. ّين        الب بالغلط فجاء َبر، ْي َخ زَمن الُمتعة وسلم عليه

            : فى           وقعا قد يكونا لم إذا التحريمين، بين الجمع فى فائدة فأى قيل فإن

     : بن        على رواه الحديُث هذا قيل الُحُمِر؟ تحريم ِمن الُمتعُة وأين واحد، وقت

فى               عباس بن الله عبد عمه ابن على به ًا محتج عنه الله رضى طالب أبى

طالب            أبى بن على فناظره الُحُمر، ولحوم الُمتعة ُيبيح كان فإنه المسألتين،

وأطلق           َبر، ْي َخ بزمن الُحُمر تحريَم ّيد وق التحريمين، له وروى المسألتين، فى

           : حّرم   وسلم عليه الله صلى الله رسول إّن تائه، امرؤ إنك وقال الُمتعة تحريَم



وعليه             ُعيينة، بُن سفياُن قاله كما َبر، ْي َخ يوَم الهلية الُحُمر لحوم وحّرم الُمتعة،

 .. والله            َبر ْي َخ بيوم لهما ًا ّيد مق ل بهما، عليه ًا محتج المرين فروى الناس، أكثُر

       : ُتباح.      ل التى الفواحش تحريَم حّرمها َهْل أنه وهو آخر، نظر ههنا ولكن الموفق

فيه             نظر الذى هو هذا للمضطر؟ وأباحها عنها، الستغناء عند حّرمها أو بحال،

          : توّسع،   َمْن فيها َع توّس فلما والدم، كالميتة للمضطر ُتها أبح أنا وقال عباس ابُن

وقد             عنه، ورجع ّلها، بح الفتاء عن عباس ابُن أمسك الضرورة، عند يقف ولم

       } : َما      َباِت ّي َط ْا ُتَحّرُمو لَ ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي َأ َيا ويقرأ إباحتها يرى مسعود ابُن كان

 : ]{ المائدة   ُكْم َل اللُه ففى] 87َأَحّل ،

          :   (( وليس (( وسلم عليه الله صلى الله رسول مع نغزو ّنا ك قال عنه الصحيحين

           : إلى   بالثوِب المرأة ننكح أن لنا رّخص ثم فنهانا، نختِصى؟ أل فقلنا ِنساء، لنا

          } : َولَ     ُكْم َل اللُه َأَحّل َما َباِت ّي َط ْا ُتَحّرُمو لَ ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي َأ َيا الله عبد قرأ ثم أجل،

 : ]{ المائدة     ِديَن َت ْع ْلُم ا ُيِحّب لَ اللَه ُدوا،إّن َت ْع ] 87َت

:  : أحدهما                   أمرين يحتمل الحديث هذا عقيب الية هذه الله عبد وقراءة

الله              رسوُل أباحها لما الطيبات ِمن تكن لم لو وأنها ُيحّرمها، َمن على ّد الر

. وسلم    عليه الله صلى

            : ًا،          مطلق أباحها َمن على الرد وهو الية، هذه آِخَر أراد يكون أن والثانى

للضرورة،             فيها رّخص إنما وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فإن معتد، وأنه

 . فَمن           المرأة إلى الحاجة وشدة النساء، عدم وعند الغزو، فى الحاجة وعند

اعتدى،            فقد المعتاد، النكاح وإمكان النساء، كثرة مع الَحَضر فى فيها رّخص

. المعتدين    ُيحب ل والله

  (( ))       : حديث           من صحيحه فى مسلم روى بما تصنعون فكيف قيل فإن

        : عليه     الله صلى الله رسول منادى علينا خرج قال الكوع، بن وسلمة جابر،

            : تستمتعوا،  أن لكم ِذن أ قد وسلم عليه الله صلى الله رسول إّن فقال وسلم

. النساء:   ُمتعة يعنى

            : ما           بدليِل ذلك بعد حّرمها ثم التحريم، قبل الفتح زمَن كان هذا قيل

    :      (( الله   (( رسوُل لنا رّخص قال الكوع بن سلمة عن ، صحيحه فى مسلم رواه



 . وعام            عنها نهى ثم ًا، ثلث الُمتعة فى أوطاٍس عاَم وسلم عليه الله صلى

. مكة:          بفتح متصلة أوطاس غزاة لن الفتح، عام هو أوطاس

    (( ))       : عبد           بن جابر عن ، صحيحه فى مسلم رواه بما تصنعون فما قيل فإن

           : الله  رسول ِد عه على الياَم والدقيق التمر ِمن ِة ْبَض َق بال نستمتع كنا قال الله،

بن              َعْمرو شأن فى ُعَمُر عنها نهى حتى بكر وأبى وسلم، عليه الله صلى

       : صلى       الله رسول ِد عه على كانتا ُمتعتاِن قال أنه عمر عن ثبت وفيما حريث،

.     : الحّج      وُمتعُة ِء النسا ُمتعُة عنهما أنهى أنا وسلم، عليه الله

     :   :     : حّرمها          الذى هو ُعَمر إن تقول طائفة طائفتان هذا فى الناس قيل

الخلفاء              ّنه َسـ ما باتباع وسلم عليه الله صلى الله رسوُل أمر وقد عنها، ونهى

تحريم            فى معبد بن ْبَرة َس حديث تصحيح الطائفة هذه تر ولم الراشدون،

عن               أبيه، عن ْبَرة، َس بن الربيع بن الملك عبد رواية من فإنه الفتح، عاَم الُمتعة

(( صحيحه            (( فى حديثه إخراَج ّى البخار ير ولم معين، ابُن فيه تكلم وقد جده،

يصبر              لم عنده صح ولو السلم، ُأصول أصلًمن وكونه إليه، الحاجة شدة مع

        : ابن     على يخَف لم سبرة، حديُث صح ولو قالوا به، والحتجاج إخراجه عن

 : إنها             ُعَمر يقل لم صح ولو ًا وأيض بالية، ويحتّج فعلوها، أنهم يروى حتى مسعود

ُأعاقب             و عنها، أنهى وأنا وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على كانت

 :  .           : ولو    قالوا عنها ونهى حّرمها وسلم عليه الله صلى إنه يقول كان بل عليها،

ًا            حق النبوة خلفة ُد عه وهو ّديق الّص عهد على ُتفعل لم صح

          : حديُث           صّح فقد يصح، لم ولو ْبَرة، َس حديِث صحَة رأت الثانية والطائفة

          : النساء،    ُمتعة حّرم وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أّن عنه الله رضى على

ولم              التحريُم، يبلغه لم بفعلها عنها أخبر الذى أن على جابر حديث حمُل فوجب

ظهر             ُع، النزا فيها وقع فلما عنه، ُعَمررضىالله زمُن كان حتى اشتهر قد يكن

  .. التوفيق       وبالله فيها الواردة الحاديُث ِلُف َت تأ وبهذا واشتهر، تحريُمها

فصل

 [ والرجلين[       للرجل وأمانها المرأة إجارة جواز فى



     : للرجل              ِنها وأما ِة المرأ إجارة جواُز الفقه من الفتح قصة وفى

 . ْيها           َو ِلحم هانىء ُأّم أماَن وسلم عليه الله صلى النبّى أجاز والرجلين،كما

استتابة،                     غير من ُته ّد ِر ّلظت تغ الذى المرتد قتل جواُز الفقه من وفيها

الوحَى               ُتب يك وكان وهاجر، أسلم قد كان سرح أبى بن سعد بن الله عبد فإن

الفتح،              يوُم كان فلما بمكة، ولحق ّد، ارت ثم وسلم، عليه الله صلى الله لرسول

فأمسك              ليبايعه، وسلم عليه الله صلى الله رسوَل عفان ابن عثماُن به أتى

      )) : فيضرَب     ُكم بعُض إليه ليقوم عنه أمسكُت إنما وقال بايعه، ثم طويلً، عنه

  )) :        : َنبّى))    ِل ِغى َب ْن َي َما فقال الله؟ رسول يا إلّى أومأَت هلّ رجل له فقال ، عنقه

        (( إيمانه،     بعد ّدته ِر ب كفُره ّلظ تغ قد كان فهذا ، ُين ْع َل ا َنُة ِئ َخا َلُه ُكوَن َت َأْن

ُبه،           ويعي السلم على يطعن بالمشركين َلِحَق و ّد ارت ثم الوحى، وكتابِة وهجرته،

بُن              عثماُن به جاء فلما قتله، ُد ُيري وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وكان

ًء              حيا بقتله وسلم عليه الله صلى النبّى يأمر لم الرضاعة، ِمن أخاه وكان عفان

الله            رسوَل ُبوا فها فيقتله، أصحابه بعُض إليه ليقوم ُيبايعه ولم عثمان، ِمن

الله             رسوُل واستحيى إذنه، بغير قتله على ِدُموا ْق ُي أن وسلم عليه الله صلى

سبحانه             الله يريد لما الّسابُق القدُر َد وساع عثمان، من وسلم عليه الله صلى

الله              استثنى ممن وكان فبايعه، الفتوح، من ذلك بعد منه ظهر مما الله بعبد

ٌق: {           َح الّرُسوَل أّن ْا ُدو ِه َوَش ِهْم ِن إيَما َد ْع َب َفُروا َك ًا ْوم َق اللُه ِدى ْه َي ْيَف َك بقوله

َنَة            ْع َل ِهْم ْي َل َع أّن ُهْم ُؤ َجَزا ِئَك َل ُأو ِلِميَن ّظا ال ْوَم َق ال ِدى ْه َي لَ َواللُه َناُت، ّي َب ال ُهُم َوَجاَء

ُهْم            َول َذاُب َع ال ُهُم ْن َع ّفُف ُيَخ لَ َها ِفي ِديَن ِل َخا ِعيَن َأْجَم ّناِس وال ِة َك ِئ َوالَملَ ِه الل

]{ آل             َرحيٌم ُفوٌر َغ اللَه َفإّن ْا َلُحو َأْص َو ِلََك َذ ِد ْع َب ِمن ُبوا َتا ِذيَن ّل ا إلّ َظُروَن ْن ُي

:89-86عمران:  وسلم]      عليه الله صلى وقوله ،

     :  (( عليه ((        الله صلى النبى أّن أى ، ُيِن ْع َل ا َنُة ِئ َخا َلُه ُكوَن َت َأن َنبّى ِل ِغى َب ْن َي َما

لم              وأمُره، ِه الل حكُم نفذ وإذا َته، ِني عل ِسّره ول َنه، ِط با ِهُره ظا ِلُف ُيخا ل وسلم

. وأظهره       َلنه، َأع و به، صّرَح بل به، ِم ُيو

فصل 

[ أوطاس[      غزوة ُتسمى و ْين َن ُح غزوة فى



مكانها،                  باسم ُة الغزو فُسّميت والطائف، مكة بيَن موضعان وهما

عليه            الله صلى الله رسول ِلقتال ْوا َت َأ الذين لنهم َهوازن، َة غزو ُتسمى و

وسلم .

        : عليه            الله صلى الله برسول ِزُن َهوا سمعت ولما إسحاق ابن قال

واجتمع             ّنْصرى، ال عوف بُن مالُك جمعها مكة، ِمن عليه اللُه فتح وما وسلم،

بكر،             بن ُد وسع ّلها، ُك وُجَشُم ُمَضُر إليه واجتمعت ّلها، ُك ثقيٌف ِزن َهوا مع إليه

ولم              هؤلء، إل َعيلن ْيس َق من يشهدها ولم قليل، وهم هلل، بنى من وناٌس

     :      : كبير   شيخ الّصمة، بُن ُد دري جشم وفى ِكلب، ول كعٌب، ِزن َهوا ِمن َها يحُضْر

َداِن            ّي س ثقيف وفى ًا، مجّرب ًا شجاع وكان بالحرب، ُته ومعرف ُيُه رأ إل فيه ليس

    :       : وأخوه   الحارث بن ُسبيع مالك بنى وفى السود، بن قارُب الحلف وفى لهم،

أجمع             فلما ّنْصرى، ال عوف بن مالك إلى الناس أمر ُع وِجما الحارث، ابن أحمر

َلهم            أموا الناس مع ساق وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى السيَر

بن           ُد ْي ُدَر وفيهم الناُس إليه اجتمع بأوطاس، نزل فلما وأبناءهم، َءهم ونسا

   :  .  :     : الخيل،    َمَجاُل ْعَم ِن قال بأوطاس قالوا أنتم؟ واد بأى قال نزل فلما الّصمة،

ُبكاء             و الحمير، ُنهاق و البعير، ُرغاء أسمع مالى ْهٌس، َد ْهٌل َس ول ِضْرس، َحْزٌن ل

        : َلهم    وأموا ُهم َء ِنسا الناِس مع عوٍف بن ِلُك ما ساق قالوا الشاء؟ ُيعار و الصبى،

     :  .     :    : قد .  إنك ؛ مالك يا قال له ُدعى و مالك، هذا قيل مالك؟ ْيَن َأ قال وأبناءهم

أسمع              مالى اليام، من بعده ما له كائن يوٌم هذا وإن قومك، رئيَس أصبحَت

  : مع         سقُت قال الشاء؟، ُيعار و الصغير، ُبكاء و الحمير، ُنهاق و البعير، ُرغاء

    :   : خلَف    .  أجعل أن أردُت قال ِلَم؟ و قال َلهم وأموا َءهم، ونسا أبناءهم، الناس

      : المنهزَم      .  ّد ير وهل ِه، والل ضأٍن راعى فقال عنهم ليقاتل وماله َله أه رجل ُكّل

عليَك،              كانت وإن ورمحه، بسيفه رجٌل إل ْعك ينف لم لك كانت إن إنها شىء،

  :      : ْدها      يشه لم قالوا ِكلب؟ و كعٌب فعلت ما قال ثم ومالك، أهلك فى ُفِضْحَت

            : كعٌب  .  عنه ِغْب َت لم ِرفعة، و ٍء عل يوم كان لو ّد، والِج ّد الَح غاب قال منهم ٌد أح

منكم؟            شهدها فَمن وكلب، كعٌب فعلت ما فعلتم أنكم ْدت ِد َو ول ِكلب، ول

     : ل:        عامر، من َعاِن َذ الَج ِنَك َذا قال عامر، بن َعْوف و عامر، بن َعْمرو قالوا



إلى   .            ِزن َهوا ِة ْيض َب ِة ْيض َب ال بتقديم تصنع لم إنك ؛ مالك يا يضران ول ينفعان

على             الّصباة الق ثم قومهم، ُعليا و بلدهم ّنع ُمتم إلى ارفعهم ًا، شيئ الخيل ِر نحو

ذلك،              ْلفاك أ عليك، كانت وإن َءك، ورا َمْن بك َق لح لك، كانت فإن الخيل، متون

        : ُلَك،    .  َعق ِبَر َك َو ِبْرَت َك قد إنك أفعُل، ل ِه والل قال ومالك أهلك أحرزَت وقد

ِمن             يخُرَج حتى السيف هذا على ِئّن ّتك ل أو ِزن، َهوا معَشَر يا ّننى ُع ِطي ُت ل ِه والل

 :    : هذا         ُدريد فقال أطعناك، فقالوا ورأى، ِذكر فيها ُدريد ِل يكون أن وكره ظهرى،

ْتنى     . ُف َي ولم أشهده لم يوم

ْع                        َأَضـــــ َو َها ِفي َأُخّب ْع َذ َجـــــ َها ِفي ِنى َت ْي َل َيا

ْع                       َد َصــــــ ٌة َشا َها ّن َأ َك ْع الّزَمـــ َء َفا ْط َو ُد ُقــو أ

       : ّدوا             ُش ثم سيوفكم، ُجفون فاكسروا رأيتُموهم إذا للناس مالك قال ثم

: قال   ..          ُلهم، أوصا تفّرقت وقد ْوه َت َأ ف رجاله، ِمن ًا عيون وبعث واحد رجل َة شد

          : أن    تماسكنا ما واللِه ُبلٍق، خيل على ًا بيض ِرجالً رأينا قالوا شأنكم؟ ما ويلكم

ُد              . ُيري ما على َمَضى أن وجهه عن ذلك ّده ر ما ِه فوالل ترى، ما َنا َب أصا

الله                               عبد إليهم بعث وسلم، عليه الله صلى الله نبّى بهم سمع ولما

َلم             يع حتى فيهم ُيقيم ف الناس، فى يدُخل أن وأمره السلمى، ٍد ْدَر َح أبى بن

وعلم             َع سِم حتى فيهم فدخل حدرد، أبى ابن فانطلق بخبرهم، يأتيه ثم علمهم،

مالك               ِمن َع وَسِم وسلم، عليه الله صلى الله رسول حرب من له جمعوا قد ما

وسلم               عليه الله صلى الله رسوَل أتى حتى أقبل ثم عليه، ُهم ما هوازن وأمر

الخبر  فأخبره

إلى                                     السير وسلم عليه الله صلى الله رسوُل أجمع فلما

وهو             إليه، فأرسل ًا، وسلح ًا أدراع ُأمية بِن صفوان عند أن له ِكَر ُذ ِزن، َهوا

            : فقال   ًا، غد عدونا فيه نلقى هذا ِسلحك أِعْرنا ؛ ُأمية أبا يا فقال مشرك، يومئذ

:  ((      )) : فقال:     ، ْيَك َل إ َها َي ّد َؤ ُن ّتى َح َنٌة َمْضُمو ّيٌة ِر َعا َبْل قال محمد؟ يا ًا أغصب صفوان

رسول             أن فزعموا السلح، ِمن يكفيها بما ِدرع مائة فأعطاه بأس، بهذا ليس

ففعل          . حملها، َيهم يكف أن سأله وسلم عليه الله صلى الله



ألفاِن                                              معه وسلم عليه الله صلى الله رسوُل خرج ثم

بهم              الله ففتح معه، خرجوا الذين أصحابه من آلف عشرة مع مكة، أهل ِمن

ثم             ًا، أمير مكة على أسيد بن ّتاَب ع واستعمل ًا، ألف عشر اثنى وكانوا مكة،

 . هوازن    لقاء ُيريد مضى

         : الرحمن             عبد عن قتادة، بن عمر بن عاصم ّدثنى فح إسحاق ابن قال

     : انحدرنا         ْين، َن ُح وادى اسـتقبلنا لما قال الله، عبد بن جابر أبيه عن جابر، ابن

 :  . وفى           قال ًا انحدار فيه ننحـدر إنما ُطوط، َح أجوَف ِتهامة أودية من ٍد وا فى

ِشعابه            فى لنا ُنوا َكَم ف الوادى، إلى سبقونا قد القوُم وكان الصبح، َعماية

ونحن           راعنا ما ِه فوالل وأعدوا وتهيؤوا، أجمعوا، قد ومضايقه، وأْحنائه

راجعين             الناُس وانشمر واحد، رجل َة ّد َش علينا ّدوا ش قد الكتائُب، إل ّطون منح

ذاَت           وسلم عليه صلىالله الله أحد،وانحازرسوُل على منهم ٌد أح ِوى ْل َي ل

           )) : ْبُن   ُد ُمَحّم َنا أ الله، َرُسوُل أنا إلّى، ُلّم َه ّناُس؟ ال َها ّي َأ ْيَن أ إلى قال ثم اليمين،

           (( المهاجرين  من َفٌر َن وسلم عليه الله صلى الله رسول مع وبقى ، الله ِد ْب َع

     : أهل        ومن وعمر، بكر أبو المهاجرين من معه ثبت وفيمن بيته، وأهِل ِر والنصا

وربيعُة:            العباس، بن َفضل وال وابنه، الحارث بن سفيان وأبو والعباس على بيته

  :  . من           ورجل قال يومئذ ِتَل ُق و أيمن، ُأم ابن وأيمن زيد، بن ُأسامُة و الحارث، بن

ِزن،              َهوا أماَم طويل ُرمح رأس فى سوداء راية بيده أحمر له جمل على َهواِزن

وراءه             لمن رمحه رفع الناُس، فاته وإذا برمحه، طعن أدرك، إذا خلفه، ِزُن َهوا و

النصار              من ورجـل طالب، أبى بن على عليه أهوى إذ كذلك هو فبينا فاتبعوه،

         : على  فوقع الجـمل، عرقوبى فضرب ِفِه، ْل َخ مْن على فأتى قال ُيريدانه،

ساقه،           بنصف َدمه ق أطن ضربًة فضربه الرجل، على النصارّى ووثب عجزه،

     :    : الناس    راجعُة رجعت ما ِه فوالل قال الناُس، فاجتلد قال رحله، عن فانجعَف

. وسلم            عليه الله صلى الله رسول عند السارى وجدوا حتى هزيمتهم ِمن

        : رسول                      َمع كان َمن ورأى المسلمون، انهزم ولما إسحاق ابن قال

بما              منهم رجال ّلم تك الهزيمة، مكة أهل ُجفاة ِمن وسلم عليه الله صلى الله

    : دوَن         ُهم هزيمت تنتهى ل حرب بن سفيان أبو فقال الّضغِن، من أنفسهم فى



: هشام              ابن وقال الحنبل بن َلة َب َج وصرخ ِكنانته، فى لمعه الزلَم وإن البحر،

ُد  :            بع وكان ُلمه أخوه صفواُن له فقال اليوم، الّسْحُر بطل أل َدة َل َك صوابه

إلّى:             أحـّب قريش، ِمن َرُجٌل ّبنى َيُر لن ِه فوالل فاك، اللُه فّض اسكت ًا مشرك

. ِزن      َهوا ِمن رجٌل ّبنى ير أن من

    : الفتح،                  عاُم كان لما قال الَحَجبى، ُعثمان بن شيبة عن سعد ابُن وذكر

    : إلى          قريش مع أسيُر قلت َعنوة، مكة وسلم عليه الله صلى الله رسول دخل

فأكون             منه، فأثاَر ِغّرة، محمد ِمن ُأصيب أن اختلطوا إن فعسى ْين، َن بُح ِزن َهوا

        : إل       أحد والعجم العرب ِمن َق يب لم لو وأقوُل ّلها، ُك قريش بثأر قمُت الذى أنا

فى              المر ُد يزدا ل له خرجُت لما ًا ُمْرصد وكنت ًا، أبد ُته تبع ما ًا، محمد اتبع

وسلم             عليه الله صلى الله رسوُل اقتحم الناُس، اختلط فلما ًة، قو إل نفسى

حتى            سيفى ورفعُت منه، ُد أري ما ُد أري فدنوُت السيف، فأصلَت بغلته، عن

يدى             فوضعُت يمحُشنى، كاد كالبرق نار ِمن ُشواٌظ لى َع ِف فُر إياه، أشعره ِكدُت

وسلم،            عليه الله صلى الله رسول إلّى فالتفَت عليه، ًا خوف بصرى على

)) :       (( ُهّم: ((    ّل ال قال ثم ْدِرى، َص َفَمَسَح ْنُه، ِم ْوُت َن َد َف ّنى ِم ْدُن ا ْيُب؛ َش َيا فنادانى

        :  (( سمعى،   ِمْن إلّى أحّب ٍذ ِئ َت ساع كان لهو فواللِه قال َطاَن ْي الّش ِمَن ُه ْذ َأِع

((  )) :          ، ِتْل فقا ْدُن ا قال ثم نفسى، فى كان ما اللُه وأذهَب ونفسى، وبصرى،

شئ،             ُكّل بنفسى َيه أق أن أحب أنى يعلُم الله بسيفى، أضـرُب أماَمه فتقدمُت

ألزُمه             فجعلُت السيف، به لوقعُت ًا حي كان لو أبى الساعة تلك لقيُت ولو

بغلُة           َبْت ُقّر و واحد، رجل َة َكّر فكّروا المسـلمون، تراجَع حتى لزمه فيمن

حتى            أثرهم فى وخرج عليها، فاستوى وسلم، عليه الله صلى الله رسوِل

ما            عليه، فدخلُت ِخباءه، فدخـل معسكره، إلى ورجع وجه، ُكّل فى تفّرقوا

   )) : َد          أرا الذى ْيُب؛ َش يا فقال به، ًا وسرور وجهه، لرؤية ًا حب غيرى ٌد أح عليه دخل

         (( لم      ما نفسى فى أضمرُت ما بكّل ّدثنى ح ثم ، ْفِسك َن ِل ْدَت أَر مّما ْيٌر َخ بَك اللُه

         :  : رسوُل     وأنَك اللُه، إل إله ل أْن ُد أشه فإنى فقلُت قال قط، لحد أذكره أكن

.((   )) :  .   : َلَك   اللُه َفَر َغ فقال لى استغفر قلت ثم الله،



        : أبيه            عن العباس، بن كثير عن الّزْهرى، ّدثنى وح إسحاق ابن وقال

         : ٌذ     آخ وسلم عليه الله صلى الله رسوِل َع لم إنى قال المطلب، عبد ابن العباس

قال            الصوت، َد شدي ًا جسيم ًا امرء وكنت بها، ُتها َشَجْر قد البيضاء، بغلته َكَمِة ِبَح

 )) : ْيَن             أ إلى الناس من رأى ما رأى حين يقول وسلم عليه الله صلى الله رُسوُل

 :   )) :        :  .(( يا  اْصَرْخ ّباُس َع يا فقال شىء، على ْلُوون َي الناس أر فلم قال ّناُس ال َها ّي َأ

 : .   :  (( فيذهُب     قال ْيَك ّب َل ْيَك ّب َل فأجابوا ، ِة الّسُمَر َأْصَحاب ْعَشَر َياَم ِر، ْنَصا ال ْعَشر َم

ويأخذ             ُنقه، ُع فى فيقذفها ِدرعه فيأخذ ذلك، على ِدُر يق فل بعيَره، ليثنى الرجُل

حتى           الصوت ويؤم َله، سبي ُيخلى و بعيره، عن ويقتِحُم ُترَسه، و وقوسه َفه سي

مائة،              منهم إليه اجتمع إذا حتى وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى ينتهَى

    : خلصت       ثم للنصـار، يا ماكــانت ّوَل أ الدعوة فكانت ُلوا فاقتت ّناس، ال ُلوا استقب

عليه:             الله صلى الله رسوُل فأشرف الحرب، عند ًا ُبَر ُص وكانوا للخزرج، يا ًا آخر

 )) : َحِمَى          الَن فقال ُدوَن، ِل َت َيْج وهم القوم، ِد َل َت ُمْج إلى فنظر ركائبه، فى وسلم

: غيره))   وَزاد َوطيُس ال

ِلْب                  ّط الُم ِد ْب َع ْبُن ا أنا ِذْب َك لَ ِبّى ّن ال َنا أ

        :(( وسلم          ((  عليه الله صلى الله رسوُل أخذ ثم مسلم صحيح وفى

  ((   )): هو      فما ، ٍد ُمَحّم َوَرّب َهَزُموا ْن ا قال ِر،ثم ّفا ُك ال وجوه فى بها َياٍت،فرمى َحص

. ًا          ِبَر ْد ُم وأمَرهم كليلً، ُهم ّد َح أرى ْلُت ِز فما رماهم، أن إل

           : ثم            الرض، ُتراب ِمن قبضة قبَض ثم البغلة، عن نزل إنه له لفظ وفى

      ((  )) : إل    ًا إنسان منهم اللُه خلق فما ، ُه ُوُجو ال َهِت َشا وقال َههم، وجو بها استقبل

. مدبرين       ّلوا فو القبضة، بتلك ًا تراب عينيه مل

     : ِة                 هزيم قبل رأيت لقد قال مطعم، بن ُجبير عن إسحاق ابن وذكر

حتى             السماء ِمن أقبل السود، ِد َبجا ال مثَل ْيٍن َن ُح يوَم يقتتلون والناس القوم،

فلم             الوادى، مل قد مبثوث ُد أسو نمل فإذا فنظرُت القوم، وبيَن بيننا سقط

. الملئكة        أنها أشك فلم القوم، هزيمة إل يكن

      : ومعهم                      الطائف، أتوا المشركون، انهزم ولما إسحاق ابن قال

وبعَث           نخلَة، نحو بعُضهم وتوّجه بأوطاس، بعُضهم وعسكر ْوف، َع بن مالُك



عامر              أبا أوطاس ِقبل توّجه َمن آثار فى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

بسهم           فُرِمى َتال، ِق ال فناوُشوه انهزم، َمن بعَض الناس ِمن فأدرك ّى، الشعر

الله            ففتح فقاتلهم، أخيه، ابن وهو الشعرى، موسى أبو الراية فأخذ ِتل، ُق ف

عليه             الله صلى الله رسوُل فقال عامر، أبى قاتل وقتل اللُه، فهزمهم عليه،

ِمْن: ((            ٍر ِثي َك َق ْو َف ِة َياَم ِق ال ْوَم َي ْلُه َع واْج ِه، ْهل َأ َو ٍر َعاِم أبى ٍد ْي َب ُع ل ِفْر ْغ ا ُهّم ّل ال وسلم

. موسى))    لبى واستغفر ِقَك ْل َخ

صلى                     الله رسوُل وأمر ثقيف، بحصن تحّصن حتى عوف بن مالُك ومضى

إلى            ووّجهوه ّلُه، ُك ذلَك َع َفُجِم َع ُتْجَم أن ِم والغنائ ْبى بالّس وسلم عليه الله

والغنم           ًا، ألف وعشرين أربعًة والبُل رأس، آلف ستَة الّسبُى وكان ِة، َن ْعَرا الِج

الله             رسول بهم فاستأنى فضة، ُأوقية آلف وأربعة شاة، ألف أربعين من أكثَر

ليلة           عشرة َع ِبْض مسلمين عليه َدموا يق أن وسلم عليه الله صلى

الناِس،                           ّوَل أ ُبهم قلو ّلفَة المؤ وأعطى فقسمها، بالموال بدأ ثم

  : يزيد؟           ابنى فقال البل، من ومائًة ُأوقية، أربعين حرب بَن سفيان أبا فأعطى

:    :  (( قال: ((      معاوية؟ ابنى فقال ، البل ِمَن َوِمائًة ّيًة ِق ُأو ِعيَن َب أْر ُه ُطو ْع أ فقال

      (( من((      مائة ِحزام بن حكيم وأعطى ، البل من َئًة َوِما ّيًة، ِق ُأو ِعيَن َب أْر ُه ُطو ْع أ

مائة             كلدة بن الحارث بن النضر وأعطى فأعطاه، ُأخرى مائة سأله ثم البل،

المائة           أصحاب وذكر خمسين، الثقفى حارثة بن العلء وأعطى البل، من

ذلك           فى فقال أربعين، مرداس بن العباَس وأعطى الخمسين وأصحاب

. المائة    له فكّمل ًا، شعر

الناس،                     على فّضها ثم والناس، الغنائم ِء بإحصا ثابت بن زيد أمر ثم

أخذ             ًا فارس كان فإن شاة، وأربعيَن البل من ًا أربع رجل لكل سهاُمهم فكانت

. شاة      ومائة وعشرين ًا بعير عشر اثنى

         : بن                     محمود عن قتادة، بن عمر بن عاصم ّدثنى وح إسحاق ابن قال

        : وسلم      عليه الله صلى الله رسوُل أعطى لما قال الخدرى سعيد أبى عن لبيد،

فى             يكن ولم العرب، قبائل وفى قريش، فى العطايا تلك ِمن أعطى ما

فيهم             ُثرت َك حتى أنفسهم، فى النصار من الحّى هذا َد َوَج شىء، منها النصار



         : قوَمه،    وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ِه والل لقى ُلهم قائ قال حتى القالُة،

         : قد      النصار من الحّى هذا إن الله؛ رسول يا فقال عبادة، بُن ُد سع عليه فدخل

فى             قسمَت أصبَت، الذى الفئ هذا فى صنعَت ِلما أنفسهم فى عليك َوَجدوا

من             الحّى هذا فى يكن ولم العرب، قبائل فى ًا ِعظام عطايا وأعطيَت قومك،

:  . قال   شىء منها النصار

:  .         :  (( قال ((      قوِمى ِمن إل أنا ما الله؛ رسوَل يا قال ؟ ُد ْع َس َيا ِلَك َذ ِمْن ْنَت َأ ْيَن أ
َ ف

    :  (( المهاجريَن،((      من رجاٌل فجاء قال ِظيَرِة الَح ِه ِذ ه فى َقوَمَك لى ْع فاْجَم

 : قد          فقال ٌد، سع أتى اجتمعوا، فلما ّدهم، فر آخرون وجاء فدخلوا، فتركهم،

وسلم،             عليه الله صلى الله رسوُل فأتاهم النصار، من الحّى هذا لك اجتمع

    )) : َلٌة         َقا َما ِر؛ ْنَصا ال ْعَشَر َم َيا قال ثم أهله، هو بما عليه وأثنى الله، َد َفَحِم

بى،            اللُه ُكم َهدا َف ُضلّلً ُكْم ِت آ َلْم أ ُكْم، ُفِس ْن َأ فى َها ُتُمو ْد َوَج ٌة َد وِج ُكم، ْن َع ْتنى َغ َل َب

  :  (( ُله         ورسو الله قالوا ؟ ُكم ُلوب ُق ْيَن َب اللُه ّلَف َأ َف ًء َدا ْع َأ و بى، اللُه ُكُم َنا ْغ َأ َف َلًة َعا و

   :  ((     )) : يا    ُبك نجي َذا بما قالوا ؟ ْنَصاِر ال ْعَشَر َم يا ُبونى ُتجي َألَ قال ثم وأفضُل، أَمّن

    )) : ُتم،       ْل ُق َل ُتم، ْئ ِش ْو َل ِه والل َأَما قال َفْضُل؟ وال المّن ِله ِلرُسو و ِه لل الله، رسوَل

      : ًا  ِريد َط َو َناَك، َنَصْر َف ُذولً وَمْخ َناَك، ْق ّد َفَص ًا ّذب َك ُم َنا َت ْي َت َأ ُتْم ْق ّد َلُص و ُتم ْق َد َلَص َف

فى           ُكم ُفِس ْن َأ فى ِر ْنصا ال ْعَشَر َم َيا علّى ْدتم َأوَج فآسيناَك، ِئلً وعا َناَك، ْي َو فآ

ْوَن            َتْرَض أل ُكم، إْسلِم إلى ُكم ُت ْل َك َوو ِلُموا، ُيْس ِل ًا قوم َها ِب ْفُت ّل َأ َت َيا ْن ّد ال ِمَن ٍة َع َعا ُل

إلى            الله ِبَرُسوِل ُعوَن َتْرِج و َبعير، وال بالّشاء ّناُس ال َهَب ْذ َي أْن ِر ْنَصا ال ْعَشَر َم يا

ْول             َل َو ِه، ِب ُبوَن ِل َق ْن َي ِمّما خيٌر ِه ِب ُبون ِل َق ْن َت َلَما ِه ِد َي ب ٍد ُمَحّم ْفُس َن ّلذى َفوا ِلكم، رحا

َكت           َل وَس ًا، َوادي َو ًا ْعب ِش ّناُس ال َلَك َس ْو َل َو ِر، ْنصا ال ِمن ًا اْمُرء ْنُت ُك َل ُة، ِهْجَر ال

ّناُس          وال َعاٌر، ِش النصاُر وواديها، ْنصاِر ال ْعَب ِش ْكُت َلَسل ًا َوادي َو ًا ْعب ِش النصار

.(( ْنصار         ال ِء أبنا َء وأبنا ْنصار، ال َء َنا ْب َأ َو ْنَصاَر ال ِم اْرَح ُهّم ّل ال ِدثاٌر،

    :       : صلى           الله برُسوِل َنا َرضي وقالوا ِلحاهم، ُلوا أخض ّتى ح القوُم فبكى قال

وسلم             عليه الله صلى الله رسوُل انصرف ثم ًا، وحظ ًا َقْسَم وسلم عليه الله

وتفّرقوا.



الله                             رسول ُأخُت ُعّزى ال عبد بن الحارث بنت ُء الّشيما وقدمت

      : ِمن       ُتك أخ إنى الله؛ رسول يا فقالت الّرضاعة، من وسلم عليه الله صلى

     :  ((   )) : وأنا  ظهرى، فى َعَضضتنيها عّضٌة قالت ؟ ذلك علَمُة وما قال الرضاعة،

   .        : َئُه،.  ردا لها فبسط العلمة وسلم عليه الله صلى رسوُل فعرف قال ُتَك َك متوّر

      )) : وإْن    َكّرَمًة، ُم َبًة ّب ُمَح ِدى ْن ِع َف القاَمَة ْبِت َب أْح إْن فقال ّيرها، وخ عليه وأجلسها

     :  (( قومى،      إلى ّدنى وتر ّتعنى ُتَم بل قالت ؟ ْوِمِك َق إلى َتْرِجعى َف َعِك ّت ُأَم أْن ْبِت َب أْح

 (( )) : وجارية،         مكحول له يقال ُغلما أعطاها أنه سعد بنو فزعمت ففعل،

:    . عمر          أبو وقال بقية نسلهما من فيهم يزل فلم الخر، من إحداهما فزوجت

وجارية،           أعبد ثلثة وسلم عليه الله صلى الله رسول فأعطاها فأسلمت،

.   :  . لقب    والشيماء وقال حذافة وسماها ًء، وشا ونعما،

فصل                   

[ ِزن[    َهوا وفد قدوم فى

أربعَة                     وهم وسلم، عليه الله صلى الله رسول على ِزَن َهوا وفد وقدم

صلى             الله رسول عّم ُبرقان أبو وفيهم ُصَرد، بن َهيُر ُز ورأُسهم رجلً، عشر

الرضاعة،     من وسلم عليه الله

    )) : وإّن         ْوَن، َتَر َمْن ِعى َم إّن فقال والموال، ْبى بالّس عليهم َيُُمّن أن فسألوه

:  (( قالوا          ؟ ُكْم ُل َوا أْم أْم ُكم ْي َل إ أَحّب ُكْم ُؤ ِنَسا و ُكم ُؤ َنا ْب أ
َ َف ُقُه، َد أْص إلّى ِديث الَح أَحّب

 :     )) : ّنا      إ فقولوا ُقوُموا َف َة َدا َغ ال ْيُت ّل َص إذا فقال ًا شيئ بالحساب ِدُل نع كنا ما

ُع          ِف َتْش َنْس و الُمؤِمنيَن، إلى وسلم عليه الله صلى الله ِبَرُسوِل ُع ِف َتْش َنْس

 (( فلما            ، َنا ْبي َس َنا ْي َل َع ّدوا َيُر أْن وسلم عليه الله صلى الله َرُسوِل إلى ِبالُمؤمنين

)) : أّما            وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال ِلَك، ذ ُلوا فقا قاموا الغداة، ّلى ص

 (( فقال           ، ّناَس ال ُكُم َل َأُل َأْس َوَس ُكْم، َل َو ُه َف ِلِب، ّط الُم ِد ْب َع ولبنى لى َكاَن َما

           : فقال  وسلم، عليه الله صلى الله ِلرسول فهو لنا كان ما والنصار المهاِجُروَن

   :          : وبنو   أنا أما ِحصن بن ُعيينة وقال فل، تميم وبنو أنا أما حابس بُن ُع القر

:         : سليم      بنو فقالت فل، سليم ُنو وب أنا أما مرداس بُن العباُس وقال فل، َفزارة

: مرداس              بُن العباُس فقال وسلم، عليه الله صلى الله لرسول فهو لنا كان ما



   )) : ْد        َق ْوَم ّق ال هؤلء إّن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال وّهنتمونى،

بالبناء           ُلوا ِد ْع َي َلْم َف ُتهم، ّيْر َخ َقد و ُهم، َي ْب َس ْيُت َن َتأ اْس ْنُت ُك ْد َق و ِلِميَن، ُمْس َجاؤوا

فسبيُل            ّده، َيُر بأن ْفَسُه َن َبْت َطا َف شئ، ُهّن ْن ِم ُه َد ْن ِع كاَن فمْن ًا، َشيئ ّنساء وال

سّت            ٍة ِريَض َف ُكّل ِب َلُه و ِهْم، علي ّد فلير ِه، ّق ِبَح َتْمِسَك َيْس أْن أَحّب َوَمْن ذلَك،

     :   (( صلى       الله لرسول طيبنا قد الناُس فقال ، علينا اللُه يفئ ما ّوِل أ مْن فرائَض

         )) :  . ُعوا   فاْرِج َيْرَض، َلْم ِمّمْن ُكْم ْن ِم َرِضَى َمْن ِرُف نع ل ّنا إ فقال وسلم عليه الله

.     (( وأبناءهم     نساءهم عليهم فردوا ، ُكم َأْمَر ُؤكم عرفا َنا إلي َع َف َير ّتى َح

ًا                      عجوز يرد أن أبى فإنه حصن، بن ُعيينة غير أحد منهم يتخلف ولم

وسلم              عليه الله صلى الله رسوُل وكسا ذلك، بعد ّدها ر ثم يديه، فى صارت

. ُقبطية   ُقبطية الّسبَى

فصل         

ّنكت            وال الفقهية المسائل من الغزوة هذه تضمنته ما بعض إلى الشارة فى

الحكمية

ّكة،                       م فتح إذا أنه الوعد، صادُق وهو َله، رسو وعد قد وَجّل َعّز اللُه كان

الفتُح             له تّم فلما بأسرها، العرُب له ودانت ًا، أفواج دينه فى ّناُس ال دخل

السلم،            عن َها َع ِب َت وَمن ِزَن َهوا قلوَب أمسك أن تعالى ُته ِحكم اقتضت المبين،

والمسلمين،           وسلم عليه الله صلى الله رسول لحرب ّلبوا ويتأ يجمعوا وأن

غنائُمهم          ِلتكون و لدينه، ونصره لرسوله، إعزازه وتماُم الله، أمُر ِليظهر

لهذه            وقهَره َده، وِعبا َله رسو سبحانه اللُه ُيظهَر ول الفتح، لهل ًا شكران

من            ٌد أح ُد بع ُيقاومهم فل مثلها، المسلمون يلق لم التى العظيمة الَشْوكة

للمتوسمين           وتبدو للمتأملين، تلوُح التى الباهرة الحكم ِمن ذلك ولغير العرب،

الهزيمة                           َة أولًمرار المسلمين أذاق أن سبحانه ُته حكم واقتضت

ِفعت          ُر ًا ُرؤوس ُيطاِمَن ِل ْوكتهم َش ِة وقو ُعددهم، و َعددهم، كثرة مع والكسرة

وسلم             عليه الله صلى الله رسوُل دخله كما وحرمه َده بل تدخل ولم بالفتح،

لربه،             ًا تواضع سرجه َتَمّس ُد تكا ذقنه إّن حتى فرسه، على ًا منحني رأسه ًا واضع

لحد            َيِحّل ولم وبلده، َحَرمُه له أحّل أن لعّزته، واستكانًة لعظمته، ًا وخضوع



 ((     )) : أن        ٍة ّل ِق عن ْوَم َي ال َلَب ْغ ُن َلْن قال لمن ُسبحانه ِليبين و َده، بع لحد ول قبله

ناصر               فل ُذله، يخ وَمن له، غالب فل ينصُره، َمن وأنه عنده، من هو إنما النصَر

التى             ُتكم كثر ل ودينه، رسوله نصر ّلى تو الذى هو سبحانه وأنه غيره، له

ُبهم،           قلو انكسرت فلما ُمدبرين، ُتم فولي ًا، شيئ عنكم ُتغن لم فإنها أعجبتكم،

وعلى             رسوله على َته سكين الله فأنزل النصر، ِد ِري َب مع الجبر ُع َل ِخ إليها ُأرسلت

وجوائَزه            النصر َلَع ِخ أن ُته حكم اقتضت وقد تروها، لم ًا جنود وأنزل المؤمنين،

      } : ِفى     ْا ُفو ِع ُتْض اْس ِذيَن ّل ا َلى َع ّنُمّن َأن ُد ِري ُن َو النكسار أهل على ِفيُض ت إنما

ْوَن            َع ِفْر َى ِر ُن َو َلْرِض ا ِفى ُهْم َل ّكَن ُنَم و ِرثيَن َوا ْل ا ُهُم َل َع َنْج َو ِئّمًة َأ ُهْم َل َع َنْج َو َلْرِض ا

 : ]{ القصص      َذُرون َيْح ْا ُنو َكا ّما ُهم ْن ِم ُهَما َد ُنو وُج َهاَماَن ]6و

            : ًا،          ذهب منها يغنُموا فلم مكة، غنائَم الجيش منع لما سبحانه الله أن ومنها

ّبه،                من ابن وهب عن داود، أبو روى كما ًا أرض ول ًا، سبي ول ًا، متاع ول فضًة، ول

   . :       : فتحوها:   قد وكانوا ل قال ًا؟ ْيئ َش ْتح َف ال ْوَم َي ِنُموا َغ َهْل ًا جابر سألُت قال

إليه            يحتاج ما إلى حاجة وفيهم آلف، ُة عشر ُهم و والركاب، الخيل بإيجاِف

وقذَف          لغزوهم، المشركين قلوَب َنه سبحا فحّرك القوة، أسباب ِمن الجيُش

وِضيافًة،          ُنُزلً، معهم وَسبيهم وشائهم، َنعمهم، و أموالهم، إخراَج قلوبهم فى

وألح           الظفر، فى أطمعهم بأن سبحانه تقديَره وتّمَم وجنده، ِلحزبه وكرامًة،

على             ُه نصَر اللُه أنزل فلما مفعوًل، كان ًا أمر اللُه ليقضى النصر، مبادئ لهم

: قيل           ورسوله، الله سهاُم فيها وجرت لهلها، الغنائُم وبردت وأوليائه، رسوله

إلى             سبحانه اللُه فأوحى وذراريكم، نسائكم فى ول دمائكم، فى لنا حاجَة ل

     :  . وإتيانكم     إسلِمكم ِر ْك ُش ِمن إن فقيل مسلمين فجاؤوا والنابَة، التوبَة قلوبهم

     } ًا       ْير َخ ُكْم ِب ُلو ُق ِفى اللُه ِم َل ْع َي إن و ُكم، َي ْب َوَس ُكم َء َنا ْب َأ و ُكم َء ِنَسا ُكْم ْي َل َع ّد َنُر أن

 : ]{ النفال          ّرِحيٌم ُفوٌر َغ َواللُه ُكْم، َل ِفْر ْغ َي َو ُكْم ْن ِم َذ ُأِخ ّمّما ًا ْير َخ ُكْم ِت ْؤ ]70ُي

          : غزوهم                   وختم بدر، بغزوِة العرب غزو افتتح سبحانه الله أن ومنها

   : وإن         ْين، َن وُح بدٌر فيقال بالذكر، الغزاتين هاتين بين ْقَرُن ُي ولهذا ْين، َن ُح بغزوة

هاتين           فى المسلمين مع بأنفسها قاتلت والملئكة سنين، سبُع بينهما كان

بالحصباء           المشركين وجوه فى رمى وسلم عليه الله صلى والنبّى الغزاتين،



عليه            الله صلى الله رسول لغزو العرب ُة جمر َئت ِف ُط الغزاتين وبهاتين فيهما،

 :     : استفرغت   والثانية ّدهم، َح ِمن وكسرت ّوفتهم خ ُلولى فا والمسلمين، وسلم

الدخول           من ًا ُبد يجدوا لم حتى جمعهم ّلت وأذ سهاَمهم، واستنفدت قواهم،

. الله   دين فى

            : النصر          من ُلوه نا بما وفّرحهم مكة، أهَل بها َبَر َج سبحانه الله أن ومنها

جبرهم،           عيَن كان وإن كسرهم، من نالهم لما كالدواء فكانت والمغنم،

لهم              يكن لم فإنه َهواِزن، شر من عنهم صرف بما عليهم نعمته تماَم وعّرفهم

... ّوهم           عد لكلهم عنهم، ُأفردوا ولو بالمسلمين، عليهم ُنِصُروا وإنما طاقة، بهم

. تعالى            الله إل بها ُيحيط ل التى الحكم من ذلك غير إلى

فصل         

[ العيون[      بعث من للمام ينبغى فيما

(... يتبع(

          : بين@            يدخُل وَمْن العيوَن يبعث أن له ينبغى المام أن الفقه من وفيها

قوة             جيشه وفى له، عدّوه بقصد سمع إذا المام وأن بخبرهم، ليأتيه عدوه

عليه              الله صلى الله رسوُل سار كما إليهم، يسيُر بل ينتظرهم، ُعد يق ل َعة َن وَم

ْين      . َن بُح لقيهم حتى ِزن َهوا إلى وسلم

          : عدوه،          ِلقتال ّدتهم ُع و المشركين سلَح يستعيَر أن له المام أن ومنها

يومئذ            وهو صفوان، أدراع وسلم عليه الله صلى الله رسوُل استعار كما

مشرٌك .

          : لمسبباتها          الله نصبها التى السباِب استعماَل التوكل تمام ِمن أن ومنها

الخلق            أكمُل وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فإن ًا، وشرع َا قدر

رسوُل           ودخل الّسلح، بأنواع ُنون متحّص وهم ّوهم، عد ْوَن َق ْل َي كانوا وإنما ّكلً، تو

: عليه             الله أنزل وقد رأسه، على ْيَضُة َب وال ّكة، م وسلم عليه الله صلى الله

 : ]{ المائدة{    ّناِس ال ِمَن ْعِصُمَك َي ] 67َواللُه

ويتكايس                     هذا، يستشكُل العلم فى رسوخ ول عنده، تحقيق ل ممن وكثير

الية               نزول قبَل كان هذا بأن وتارة ُلمة، ل ًا تعليم فعله هذا بأن تارة الجواب فى



ذكره.               حديٌث له ِكَر ُذ وقد المراء، بعُض عنها سأل مسألة مصر فى ووقعت

      (( عليه     ((  الله صلى الله رسوَل أن الكبير تاريخه فى عساكر بن القاسم أبو

له              ّدَم ُق ًا طعام يأكل ل المسمومَة َة الشا اليهوديُة له أهدت أن بعد كان وسلم

ّدمه     . ق َمن منه يأكل حتى

    :   .       : هذا          بين ُيجمع كيف قائل فقال ذلك فى للملوك ُأسوة هذا وفى قالوا

     {     } : قد   سبحانه الله كاَن فإذا ؟ ّناِس ال ِمَن ْعِصُمَك َي َواللُه تعالى قوله وبين

إليه          . ٍر َبَش ل سبيَل ل أنه يعلم فهو ِعْصمَة، ال له ضمن

كان                     هذا بأن وبعُضهم الحديث، ضعف على يدل هذا بأن بعضُهم وأجاب

أن              هؤلء تأمل ولو َدها، بع ذلك ِليفعل يكن لم نزلت فلما الية، نزوِل قبَل

ّلف،            التك هذا عن لغناهم لسبابها، تعاطيه ُينافى ل ِعصمة، ال له الله ضمان

ول              الناس، ِمن احتراَسه ِقُض ُينا ل وتعالى تبارك ربه من له الضماَن هذا فإن

ل               ُيعليه، و ّله، ُك ّديِن ال على َنه دي ُيظهر بأنه له سبحانه الله إخباَر أن كما ُينافيه،

بالجد،           والخذ الخيل، ورباط والقوة، ّدة، ُع ال ِد وإعدا بالقتال، أمره ُيناقض

إذا          فكان والتورية، الحرب، بأنواع ومحاربته عدوه، من والحتراس والحذر،

حاله              عاقبة عن سبحانه الله من إخبار هذا لن وذلك بغيرها، وّرى الغزوة، أراد

له،             مقتضية ذلك، إلى ُمفضية الله جـعلها التى السباب من يتعاطاه بما ومآله

السباَب               ّطل يع أن من لمره ُع وأتب ّبه، بر أعلُم وسلم عليه الله صلى وهو

وإظهار             والظفر، النصر من به وعده لما موجبة بحكمته له الله جعلها التى

ِته،             رسال ّلغ ُيب ّتى ح َته حيا له ضمن سبحانه أنه كما وهذا لعدوه، وغلبته دينه،

والملبس          والمشرب، المأكل ِمن الحياة أسباَب يتعاطى وهو دينه، ُيظهر و

إلى             ببعضهم ذلك آل حتى الناس، ِمن كثير فيه َلُط يغ ٌع موِض وهذا والمسكن،

ول                ناله ّدر، ُق قد كان إن المسـؤول لن فيه، َة فائد ل أنه وزعم ّدعاء، ال ترك أن

فى              تكايَس ثم بالدعاء؟ الشتغال فى فائدة فأى ينله، لم ّدر، ُيق لم وإن بد،

     :      : وهو   آخر قسم عليك بقى ِلط الغا لهذا فيقال عبادة، ُء الدعا قال بأن الجواب،

وإن              المطلوُب، له حصل تعاطاه، إن بسبٍب َبه مطلو له ّدر ق قد أنه ّق الح

حصول          فى السباب أعظم من والدعاء المطلوب، فاته السبب، عطل



      : لى         ّدر ق قد الله كان إن يقول َمن مثُل إل الغالط هذا مثل وما المطلوب،

أو                أكلُت أشبع لم الشبع، لى ّدر ُيق لم وإن آكل، لم أو أكلُت أشبع، فأنا الشبع،

الله            لحكمة المنافية الباطلة ّتّرهات ال هذه وأمثال الكل؟ فائدة فما آكل، لم

التوفيق  ..   وبالله وشرعه تعالى

فصل         

[ ل؟ [        أم مضمونة هى هل العارية حكم فى

          : العارية          فى لصـفوان شرط وسلم عليه الله صلى النبى أن وفيهـا

       ((   )) : العارية،  فى شرعه عن إخبار هذا فهل َنٌة َمْضُمو ّيٌة ِر َعا َبْل فقال الضمان،

ُيضمن           كما الضماُن حكمها وأن فيها، الله شرعه بوصٍف لها ووصف

    : َتها،        َي تأد لك ضامن أنى ومعناه بعينها، بالداء ضمانها عن إخبار أو المغصوب،

. الفقهاء            فيه اختلف مما هذا بعينها؟ إليك أردها بل تذهب، ل وأنها

حنيفة                   أبو وقال بالتلف، مضمونة وأنها بالول، وأحمد الشافعى فقال

أن            وهو مالك، مذهب فى تفصيل على بالرد مضمونة وأنها بالثانى، ومالك

أن              إل بالتلف ُتضمن لم َعقار، وال كالحيوان عليه، ُيغاب ل مما كانت إن ْين َع ال

أن             إل بالتلف ُضمنت ونحوه، كالحلى عليه ُيغاب مما كانت وإن ِذبه، َك يظهر

كما             مضمونة غيُر أمانة العارية أن مذهبه وسر التلف، على تشهد ببينة يأتَى

ما               بين فّرق فلذلك الظاهر، يخالف فيما قوله ُيقبل ل أنه إل حنيفة، أبو قال

. عليه      ُيغاب ل وما عليه، ُيغاب

 )) : ّيٌة                    ِر َعا َبْل لصفوان وسلم عليه الله صلى قوله أن المسألة ومأخذ

    : أو))          تلفت، إن أضمنها أى بالتلف؟ أو بالرد مضمونة أنها به أراد هل ، َنٌة َمْضُمو

: أوجه             لثلثة أظهُر الرد ضمان فى وهو المرين، يحتمل وهو ّدها، ر لك أضمن

:     ((   )) :     : قوله          أن يبيُن فهذا ، ٌة ّدا َؤ ُم ّيٌة ِر َعا َبْل الخر ّلفظ ال فى أّن أحدها

.   :   (( بالداء(( المضمونة به المراد ، مضمونة

            : غصب          َذ أخ منى تأخذها هل سأله وإنما تلفها، عن يسأله لم ّنه أ الثانى

    .((      )) : عن    سأله كان ولو إليك ُأؤديها عارية أخذ بل ل فقال وبينها؟ بينى تحوُل

.      :       : تلفت  إن لها ضامن أنا يقول أن لناسب تذهب، أن أخاف وقال تلفها



           : لكان          تلف، ضماَن كان ولو نفسها، لها ِصفة الضماَن جعل ّنه أ الثالث

. أداء            ضماُن أنه على دل ذاتها، على الضماُن وقع فلما ِلبدلها، الضماُن

          : صلى           النبى عليه فعرض ضاع، الدروع بعض أن القصة ففى قيل فإن

 :       : هل      قيل أرغُب، السـلم فى اليوم أنا فقال يضمنها، أن وسلم عليه الله

مكارم             من وهو ُله، فع ْولى َل ا ًا ُمستَحب ًا جائز ًا أمر أو ًا واجب ًا أمر عليه عرض

عليه           عرض بأنه الثانى يترجح وقد الشريعة؟ محاسن ومن والشيم، الخلق

: ويقول              به، له يفى كان بل عليه، يعرضه لم ًا، واجب الضمان كان ولو الضمان،

رده              عليه ليعرض يكن لم فإنه ًا، موجود بعينه الذاهب كان لو كما ّقك، ح هذا

فتأمله

فصل         

[ العدو[     فرس عقر جواز فى

            : كـما          قتله، على ًا عون ذلك كان إذا ُكوبه ومر العدو فرِس ِر عق جواُز وفيها

تعذيب               ِمن هذا وليس الكفار، راية حامل جمل عنه الله رضى علّى عقر

عنه   . المنهى الحيوان

           : ولم          بقتله، هّم عمن وسلم عليه الله صلى الله رسوِل ُفو ع وفيها

حميم           . ولى كأنه عاد، حتى صدره ومسح له دعا بل ُيعاجله،

           : من          الرسالة، وآيات النبوة معجزات من الغزاة هذه فى ظهر ما ومنها

وهو             الناُس، عنه ّلى تو وقد ثباته، ومن نفسه، فى أضمر بما لشيبة إخباره

يقول:

ِلْب                  ّط الُم ِد ْب َع ْبُن ا َنا أ ِذْب َك لَ ِبّى ّن ال َنا أ

المشركين             . كتائُب استقبلته وقد

            : منه،          ِد ْع ُب ال على أعدائه عيون إلى بها رمى التى قبضته الله إيصاُل ومنها

معجزاته             من ذلك غير إلى القوم، أعيَن ملت حتى القبضة، تلك فى ُته وبرك

بعض           ورآهم جهرة، ّو العد رآهم حتى معه، للقتال الملئكة كنزول فيها،

المسلمين .



        : َلهم                   ودخو الكفار إسلَم الغنائُم بقسم المام انتظار جواُز ومنها

 : إن           يقول لمن دليل هذا وفى َيهم، وسب َهم ِئَم غنا عليهم فيرد الطاعة، فى

المسلمون            ملكها لو إذ عليها، الستيلء بمجرد ل بالقسمة، ُتملك إنما الغنيمة

عليهم،             ِليردها وسلم عليه الله صلى النبّى بهم يستأِن لم الستيلء، بمجرد

السلم،             بدار إحرازها أو القسمة، قبل الغانمين من أحد مات فلو هذا وعلى

   : قبل           مات لو حنيفة أبى مذهب وهذا ورثته، دون الغانمين بقية على ُبه نصي ّد ُر

لورثته           فسهمه القسمة بعد مات ولو شئ، لورثته يكن لم الستيلء

فصل                  

[ قلوبهم[         ّلفة للمؤ وسلم عليه الله صلى أعطاه ما فى

ّلفة                    والمؤ لقريش، وسلم عليه الله صلى النبى أعطاه الذى العطاء وهذا

الُخُمس؟             ُخمس من أو الُخُمس، من أو الغنيمة أصل ِمن هو هل ُبهم، قلو

         : عليه   الله صلى سهُمه وهو الُخُمس، ُخمس من هو ومالك الشافعى فقال

من              ُيصيبه ما وغيُر الّصفّى غير وهو الُخمس، من له الله جعله الذى وسلم

العطية،             ِتلك فى الغانمين يستأذن لم وسلم عليه الله صلى النبى لن المغنم،

والستيلء           بحوزها ملكوها لنهم لستأذنهم الغنيمة، أصل من ُء العطا كان ولو

ُخمس             من ًا إذ فهو خمسة، على مقسوم لنه الُخُمس، أصل من وليس عليها،

أخماس            أربعة من يكون النفل أن على أحمد المام نص وقد الُخُمِس،

به             وسلم عليه الله صلى النبّى َفَل َن النفل، من هو ُء العطا وهذا الغنيمة،

بالجواز           أولى فهو السلم، على وقوَمهم به ّلفهم ليتأ ِر ِئ والعشا ِئِل القبا رؤوَس

ْوكته             وَش السلم تقوية من فيه لما بعده، والّربع الُخمس، بعد ُثلث ال تنفيل من

الذين            هؤلء بعُض قال كـما سواء وقع هكذا إليه، عدوه واستجلب وأهله،

إلّى،:             الخلق لبغض وإنه وسلم عليه الله صلى الله رسول أعطانى لقد نفلهم

السلَم             ّوى ق ٍء بعطا ظنك فما إلّى، الخلق لحب إنه حتى ُيعطينى زال فما

الذين           والعشائر القبائل رؤوس قلوَب به واستجلب وِحزبه، الكفَر وأذّل وأهله،

أسلم         .   فإذا لرضاهم َرُضوا َرُضوا وإذا أتباعهم، لغضبهم َغِضَب ُبوا، غِض إذا



وما              العطاء، هذا ِقَع مو أعظَم ما ِه ّل فل قومهم، ِمن ٌد أح عنهم يتخلف لم هؤلء،

وأهله    . للسلم وأنفعه أجداه

          : يتعدى          ل أمره حيث رسوله يقِسُمها ولرسوله لله النفال أن ومعلوم

خرج            لما العامة، السـلم لمصلحة هؤلء فى بأسرها الغنائم وضع فلو المر،

التميمى          الخويصرة ذى أبصاُر َيْت َعِم ولَما والعدل، والمصلحة الحكمة عن

.     : تعدل     .    لم ّنَك فإ ِدل ْع ا قائلهم له قال والحكمة المصلحـة هذه عن وأضرابه

 : ُهه  ِب مش وقال

الخلق               أجهل من هؤلء إن الله ولَعمر الله، وجه بها ُأريد ما لقسمة هذه إن

لله،           ومنعه لله، وإعطائه عدله، وتمام له، وطاعته بربه، ومعرفته برسوله،

كما             جملة الغانمين يمنعها أن وله يحب، كما الغنائم يقسم أن سبحانه ولله

ًا             نار عليها ّلط ُيس أن وله وركابهم، بخيلهم عليها أوجفوا وقد مكة، غنائم منعهم

وما            الحاكمين، وأحكُم العادلين، أعدُل كله ذلك فى وهو تأكلها، السماء من

والحكمة              المصلحة ْين َع هو بل ُسدى، ُه ّدَر ق ول ًا، عبث ذلك من فعله ما فعل

أتّم          ولقد ورحمته، وحكمته، وِعّزته، علمه، كمال مصدره والرحمة، والعدل

يقودونه            وسلم عليه الله صلى برسوله منازلهم إلى ّدهم ر قوم على نعمته

يعطى             كما والبعير، بالشاة النعمة هذه قدر يعرف لم َمن وأرضى ديارهم، إلى

وهذا           يناسبه، ما اللبيب العاقل ويعطى ومعرفته، عقله يناسب ما الصغير

بعقولهم،            عليه فيوجبون خلقه، من أحد حجر تحت سبحانه هو وليس فضله،

لمره    . ٌذ ّف من ُله ورسو ُيحّرمون، و

            : مع           هذا مثل إلى الوقات من وقت فى المام حاجُة دعت فلو قيل فإن

ذلك؟      له يسوغ هل عدوه،

 .         : فإن          الدين وقيام لمصالحهم، يتصّرُف المسلمين عن نائب المام قيل

أعدائه           رؤوس واستجلب َحْوزته، عن والذب السلم، عن للدفع ذلك ّين تع

ّوز            ُتج وهل عليه، ّين تع بل ذلك، له ساغ شرهم، المسلمون ليأمن إليه

َعُة           ّق المتو فالمفسدة مفسدة، الحرمان فى كان وإن فإنه هذا، غير الشريعة

المفسدتين            أعلى دفع على الشريعة ومبنى أعظُم، العدو هذا تأليف فوات ِمن



مصالح          بناء بل أدناهما، بتفويت المصلحتين أكمل وتحصيل أدناهما، باحتمال

التوفيق     ..   . ِه وبالل الصلين هذين على والدين الدنيا

فصل         

ببعض       بعضه والحيوان الرقيق بيع جواز فى

    )) :        : َلُه          َف ْفَسه، َن ّيْب ُيط لم َمن قال وسلم عليه الله صلى النبى أن وفيها

.(( َنا          ْي َل َع اللُه يفئ ما أّول ِمْن فرائض سّت ٍة فريَض ُكّل ِب

نسيئًة                     ببعض بعضه الحيوان بل الرقيق، بيع جواز على دليل هذا ففى

ومتفاضلً.

           (( الله          (( صلى الله رسوَل أن عمرو، بن الله عبد حديث من السنن وفى

قلئص             على يأخذ أن فأمره البل، فنفدت ًا، جيش يجهز أن أمره وسلم عليه

. ِة        َق َد الّص إبل إلى بالبعيرين البعيَر ُذ يأخ وكان الصدقة،

            (( ْيع (( َب عن نهى أنه ّلم َوس عليه الله ّلى ص عنُه عمر، ابن عن السنن وفى

سمرة،          عن الحسن حديث من الترمذى ورواه نسيئًة، بالحيوان َيواِن الَح

وصّححه.

جابر                     عن الزبير، أبى عن أرطاة، بن الحجاج حديث من الترمذى وفى

    )) : ُلُح:        َيْص ل ٍد َواِح ِب َناِن ْث ا َواُن َي الَح وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال

.   :   (( حسن      حديث الترمذى قال ٍد بي ًا َيد ِه ِب َبأَس ول ًا، َنِسيئ

عن                    روايات وهى أقوال، أربعة على الحاديث، هذه فى الناس فاختلف

أحمد.

          : أبى          مذهب وهو ٍد، بي ًا ويد نسيئة، ًا، ومتساوي متفاضلً، ذلك جواز أحدها

. والشافعى  حنيفة،

.       : متفاضلً          ول نسيئًة، ذلك يجوز ل والثانى

         : وهو          أحدهما، مع البيع والتفاضل،ويجوز ّنساء ال بين الجمع يحرم والثالث

. الله    رحمه مالك قوُل

         : اختلف          وإن ّنساء، ال وَحرَم التفاُضُل، جاز الجنس، اتحد إن والرابع

. ّنساء    وال التفاضل جاز الجنس،



: مسالك                 ثلثة بينها والتأليِف الحاديث هذه فى وللناس

          : سوى          منه ُيسمع لم لنه سمرة، عن الحسن حديث تضعيُف أحدها

. أرطاة         بن الحجاج حديث وتضعيُف منهما، هذا ليس حديثين

        : ّدم،           المتق من منها المتأّخر يتبين وإنلم النسخ، دعوى الثانى والمسلك

. الختلف   وقع ولذلك

         : بيع           عن النهى أن وهو مختلفة، أحوال على ُلها حم الثالث والمسلك

فإن            الربويات، فى النسيئة إلى ذريعة لنه كان إنما نسيئة، بالحيوان الحيوان

إلى                تجره بل عليه، نفسه تقتصر لم الربح من البيِع هذا فى ما رأى إذا البائع

فيه،             ّنساء ال من ومنع ٍد، بي ًا َد ي وأباحه الذريعة، عليهم ّد فس كذلك، الربوى بيع

العرايا           الُمزابنة ِمن أباح كما الراجحة، للمصلحة ُيباح للذريعة ُحّرم وما

الحيوان            ُع بي وكذلك منها، الحاجُة إليه تدعو ما وأباح الراجحة، للمصلحة

فى             وقع إنما عمر ابن حديث وفى القصة، هذه متفاضلًفى نسيئة بالحيوان

تجهيزه          مصلحَة أن ومعلوم الجيش، تجهيز إلى المسلمين وحاجة الجهاد،

ّطُل           ُتع ل والشريعُة نسيئة، بالحيوان الحيوان بيع فى المفسدة من أرجُح

الحرب،           فى الحرير لبس جواُز هذا ونظير المرجوحة، لجل الراجحة المصلحة

ِلباسه             ذلك ونظيُر لبسه، مفسدة من أرجح ذلك مصلحة إذ فيها، الُخيلء وجواُز

     (( الراجحة      (( للمصلحة نزعه ثم ساعة، أيلة ملك له أهداه الذى الحرير َباء َق ال

ًفى             مستو ّيناه ب كما الحرير، لباس عن النهى بعد هذا وكان وجبره، تأليفه فى

     (( عاَم  ((       كان هذا أن ّينا وب ، الحرير لباس من ويحرم يحل فيما التخيير كتاب فى

نهى             أنه بدليل ذلك، قبَل الحريركان لباس عن النهَى وأن تسع، سنة الوفود

ًا             مشرك له ًا أخ عمر فكساها إياها، أعطاه التى الحرير الُحلة لبس عن عمر

(( أيلة              (( ملك هدية وسلم عليه الله صلى ولباسه الفتح، قبَل كان وهذا بمكة،

طلوع                قبل الصلة عن وسلم عليه الله صلى ُيه نه هذا ونظير ذلك، بعد كان

مصلحة           فيه ما وأباح بالكفار، التشبه لذريعة ًا سد العصر، وبعد الشمس،

لن           المسجد، وتحية الجنازة، وصلة السنن، وقضاء الفوائت، قضاء ِمن راجحة

.   .. أعلم      والله النهى مفسدة من أرجح فعلها مصلحة



محدود،                     غيَر أجلً بينهما جعل إذا المتعاقدين أن على دليل القصة وفى

فى               عنه رواية فى جوازه على أحمد نص وقد به، ورضيا عليه اتفقا إذا جاز

ل              إذ الراجح، هو وهذا يقطعاه، حتى ًا جائز يكون أنه محدودة، غير مدة الخيار

بموجب             ورضى بصيرة على دخل قد منهما وكل عذر، ول ذلك، فى محذور

يكون             فل الخر، على مزية لحدهما فليس سواء، به العلم فى فكلهما العقد،

ًا  ظلم ذلك

فصل         

[ ُبه[       َل َس فله قتيلً قتل َمن أّن فى

 ((        )): وقاله              ُبه َل َس َلُه َف َنٌة، ّي َب ِه ْي َل َع َلُه ِتيلً، َق َتَل َق َمْن قال أنه الغزوة هذه وفى

أو            بالشرع ٌق ُمستَح َلب الَس هذا هل الفقهاء، فاختلف قبلها، ُأخرى غزوة فى

. أحمد       عن روايتان هما قولين، على بالشرط؟

          : قول           وهو ِرطه، َيش لم أو الماُم شرطه بالشرع، له أنه أحدهما

الشافعى.

 .           : وقال           حنيفة أبى قول وهو المام، بشرط إل ُيستَحق ل أنه والثانى

    .        : لم   قبله، نص فلو القتال بعد المام بشرط إل ُيستَحق ل الله رحمه مالك

            : يوم.   إل ذلك قال وسلم عليه الله صلى النبى أن يبلغنى ولم مالك قال يجز

. القتال            برد أن بعد وسلم عليه الله صلى النبّى ّفل ن وإنما ْين، َن ُح

والحاكم،                     المام، هو كان وسلم عليه الله صلى النبى أن النزاع ومأخذ

ًا          شرع فيكون الرسالة، بمنصب الحكَم يقول فقد الرسول، وهو والمفتى،

.((          )) : ّد     َر ُهو َف ْنُه ِم ْيَس َل َما َذا َه َنا أْمر فى َدَث َأْح َمْن كقوله القيامة يوم إلى ًا عام

َلُه: ((             َو ٌء، َشى الّزْرع ِمَن َلُه ْيَس َل َف ِهْم ِن ْذ إ ِر ْي َغ ِب ٍم ْو َق أْرِض فى َع َزَر َمْن وقوله

.((    ))  (( ْقَسْم))  ((  ُي لم فيما بالّشفعة و ، واليميِن ِد، بالّشاه وكحكمه ، ُتُه َق َف َن

وقد                     ُسفيان، أبى امرأة ُعتبة بنِت ِهند ل كقوله الفتوى، بمنصب يقول وقد

   )) : َدِك         َل َو َو ِفيِك ْك َي َما ِذى ُخ يكفيها ما ُيعطيها ل وأنه زوِجها، ُشّح إليه َكْت ش

جواب))              عن يسأله ولم سفيان، بأبى ُع يد لم إذ حكم، ل فتيا فهذه ْعُروِف ْلَم ِبا

. ّينة    الب سألها ول الدعوى،



وذلك                    الوقت، ذلك فى ُلمة ل مصلحة فيكون المامة، بمنصب يقوله وقد

حسب             على ذلك مراعاة الئمة من بعده َمن فيلزم الحال، تلك وعلى المكان،

ومن            وحاًل، ًا ومكان ًا زمان وسلم عليه الله صلى النبى راعاها التى المصلحة

عليه              الله صلى عنه أثر فيها التى المواضع من كثير فى الئمة ِلُف تخت ههنا

  ((     )) : قاله      هل ُبُه َل َس َلُه َف ِتيلً َق َتَل َق َمْن وسلم عليه الله صلى كقوله وسلم

الرسالة         بمنصب أو بالئمة، ًا متعلق حكمه فيكون المامة، بمنصب

 ((      )) : هل    َلُه ِهَى َف َتًة َمي ًا أْرض َأْحيا َمْن قوله ًا؟وكذلك عام ًا شرع والنبوة،فيكون

فل                 الئمة، إلى راجع هو أو يأذن، لم أو المام، فيه ِذَن َأ أحد، لكل عام شرع هو

   : فى        وأحمد للشافعى فالول القولين، على المام؟ بإذن إل بالحياء ُيملك

. مذهبهما  ظاهر

          : يتشاح          ل وما الواسعة، الفلوات بين مالك وفّرق حنيفة، لبى والثانى

. الول              دون الثانى فى المام إذن فاعتبر التشاح، فيه يقع ما وبين الناس، فيه

فصل         

[ ّينة[           بب إل ُتقبل ل ًا كافر قتل أنه القاتل دعوى أّن فى

:    ((   )) : مسألتين              على دليل َنٌة ّي َب ِه ْي َل َع لُه وسلم عليه الله صلى وقوله

           : استحقاق          فى ُتقبل ل ِفَر، الكا هذا قتل أنه القاتل دعوى أن إحداهما

ِه. ِب َل َس

           : لما          يمين، غير من واحد بشاهد الدعوى هذه ثبوت فى الكتفاء الثانية

       : عليه       الله صلى الله رسول مع خرجنا قال قتادة أبى عن الصحيح فى ثبت

رجلًمن           فرأيُت جولٌة، للمسلمين كانت التقينا، فلما ْين، َن ُح عام وسلم

ورائه،            ِمن ُته أتي حتى إليه فاستدرُت المسلمين، من رجلً عل قد المشركين

الموت،            ريَح منها وجدُت ضّمة، فضّمنى علّى، وأقبل عاتقه، حبل على ُته فضرب

  : للناس؟         ما فقال الخطاب بن عمر فلحقت فأرسلنى، الموُت، أدركه ثم

عليه:             الله صلى الله رسوُل وجلس ُعوا، رج الناس إن ثم الله، أمر فقلت

 :   :  ((        )) : َمن  فقلت فقمُت قال ، ُبُه َل َس َلُه َف َنٌة، ّي َب ِه ْي َل َع َلُه ِتيلً َق َتَل َق َمْن فقال وسلم

    :   : ثم         لى؟ يشهد َمن فقلت فقمُت قال ذلك مثل قال ثم جلست، ثم لى؟ يشهد



   )) : أبا           يا لَك ما وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال فقمُت، الثالثة، ذلك قال

    : الله،))        رُسول يا صدق القوم من رجل فقال ِقّصَة، ال عليه فقصصُت ؟ قتادة

   : ًا           إذ ِه الل َها ل ّديق الّص بكر أبو فقال حقه، من فأرضه عندى، القتيل ذلك َلُب وَس

فقال              َلبه، َس ُيعطيك ف ورسوله، الله َعْن ِتُل َقا ُي الله ِد ُأْس ِمن ٍد َأَس إلى ُد ْعِم َي ل

: وسلم      عليه الله صلى الله رسول

        (( بنى ((   فى ًا مَخَرف ِه ب فابتعُت الدرع، فبعُت فأعطانى، ، ُه ّيا إ ِه ِط ْع َفأ َق َد َص

. السلم       فى ُته ْل ّث تأ مال ّول ل فإنه سلمة،

 . أحمد                     مذهب فى وجه وهو أحدها، هذا أقوال، ثلثة المسألة وفى

 .           : أحمد           عن الروايتين كإحدى ويمين، شاهد من بد ل أنه والثانى

دعوى               :        لنها شاهدين، من ّد ُب ل أنه أحمد المام منصوص وهو والثالث

بشاهدين     إل ُتقبل فل قتل،

فى                             ُيشترط ل أنه وهى ُأخرى، مسألة على دليل القصة وفى

       (( )) : الدليل،   فى أحمد عن الروايات أصح وهذا أشهد بلفظ التلفُظ الشهادة

 :   . ول         شيخنا قال مالك مذهُب وهى الشتراط، أصحابه عند الشهر كان وإن

ابن            قال وقد الشهادة، لفظ اشتراُط والتابعين الصحابة من أحد عن ُيعرف

الله:             رسول أن عمر عندى وأرضاهم مرضيون رجال عندى شهد عباس

 : أنهم            ومعلوم الصبح، وبعد العصر، بعد الصلة عن نهى وسلم عليه الله صلى

 :        (( )) : فلما    ماعز حديث وفى إخبار، مجرد كان إنما ، أشهد بلفظ له يتلفظوا لم

نفسه،             عن إخبار مجرد منه كان وإنما رَجَمه، شهادات أربع نفسه على شهد

        } : لَ     ُقْل ُأْخَرى، َهًة ِل آ ِه الل َع َم أّن ُدوَن َه َتْش َل ُكْم ّن ِئ َأ تعالى قوله وكذلك إقرار، وهو

 : النعام} [ ُد َه : {      19َأْش َيا]  ْن ّد ال ُة َيا ْلَح ا ُهُم ْت َغّر َو َنا، ُفِس ْن َأ َلى َع َنا ْد ِه َش ْا ُلو َقا وقوله ،

 : ]{ النعام      ِريَن ِف َكا ْا ُنو َكا ُهْم ّن َأ ِهْم ُفِس ْن َأ َلى َع ْا ُدو ِه : { 130وَش اللُه]  ِكِن َل وقوله ،

{ ًا           ِهيد َش ِه ِبالل َفى َك َو ُدوَن، َه َيْش َكُة ِئ َوالَمل ِه، ْلِم ِع ِب َلُه ْنَز َأ ْيَك، َل إ َأنَزَل ِبَما ُد َه َيْش

 : : {       166النساء[ َقاَل]   َنا، ْقَرْر َأ ْا ُلو َقا ِرى، إْص ُكْم ِل َذ َلى َع ُتْم ْذ َأَخ َو ُتْم ْقَرْر َأ َء وقوله ،

 :  ]{ عمران     آل ِديَن ِه الّشا ّمَن ُكم َع َم َنا َوأ ْا ُدو َه : {   81َفاْش ل]   ّنُه أ اللُه َد ِه َش وقوله ،

 :  ]{ عمران        آل ِقْسِط ْل با ًا ِئم َقا ِم ْل ِع ْل ا ْا ُلو ْو ُأ َو َكُة ِئ ْلَمل َوا َو ُه إلّ َلَه أضعاِف]   18إ إلى



المجّرد             الخبر على الشهادة لفظ إطلق من ّنة والّسـ القرآن فى ورد مما ذلك

.(( )) : أشهد  لفظ عن

ّنة،                     بالج للعشرة الشهادة فى المدينى بن وعلى أحمد المام تنازع وقد

  .     :      :  : المام  فقال ّنة الج فى أنهم أشهد أقوُل ول ّنة، الج فى ُهم أقول على فقال

           : ُيشترط:   ل بأنه منه تصريح وهذا شهدَت، فقد ّنة، الج فى هم قلَت متى أحمد

.         .(( ذلك   (( فى الحجج أبين من قتادة أبى وحديث أشهد لفظ الشهادة فى

  :          : عندى،           هو بقوله ًا إقرار كان إنما َلب الَس عنده كان َمن إخبار قيل فإن

:      :  . بقوله      ًا وإقرار ًة شهاد كلمه تضّمن قيل شئ فى الشهادة من ذلك وليس

    ((  )):      (( عنده،(( بأنه منه إقراٌر عندى هو وقوله قتله، بأنه له شهادة ، صدق

هذا             تصديق وكان ّينة، الب بعد َلب بالَس قضى إنما وسلم عليه الله صلى والنبى

ّينة  الب هو

فصل         

[ للقاتل[     جميعه َلب الّس أن فى

      ((  )) : كله              ُبه َل َس له أّن على دليل ، ُبه َل َس َلُه َف وسلم َعليه الله َصلى وقوله

)) : له             قتيلً قتل لما الكوع بن لسلمة قوله فى بهذا صّرح وقد مخّمس، غيَر

. (( ُع  َأْجَم ُبُه َل َس

أحدها               . هذا مذاهب، ثلثة المسألة وفى

         : وهو          الشام، وأهل الوزاعى قوُل وهذا كالغنيمة، ُيخّمس أنه والثانى

الغنيمة       . آية فى لدخوله عباس ابن مذهب

          : وهو           ُيخّمسه لم ّله استق وإن خّمسه، استكثره إن المام أن والثالث

  (( ابن         (( عن سننه ِفى َسعيد فروى الخطاب، بن عمر وفعله إسحاق، قول

ّق           َد َف َنه، فطع بالبحرين، المرازبة مرُزباَن بارز مالك بن َبَراء ال أن سيرين،

: فقال             داره فى َبَراء ال أتى الظهَر، عمُر ّلى ص فلما َلبه، وَس ِه ْي ِسواَر وأخذ َبه، ْل ُص

ّوَل               أ فكان خاِمُسه، وأنا مالً، بلغ قد َبَراء ال َلب َس وإن َلَب، الّس ُنَخّمُس ل كنا ّنا إ

  : فإن          أصح، والول ًا، ألف ثلثين وبلغ َبَراء، ال َلُب َس السلم فى ُخّمس َلٍب َس

((   )) :          ، أجمع له هو وقال َلب الّس ُيَخّمِس لم وسلم عليه الله صلى الله رسول



إليه              أداه منه اجتهاد عمُر رآه وما بعده، ّديق الّص ّنُة وُس ّنته ُس ذلك على ومضت

رأيه .

عليه                     الله صلى النبى فإّن الغنيمة، أصل ِمن أنه على يدل والحديث

من            خروجه واعتبار وقدره، قيمته، فى ُظْر ين ولم للقاتل، به قضى وسلم

        : يستحقه    أنه على ويدل الُخمس، ُخمس من هو مالك وقال الُخمس، ُخمس

وقال            .  ومشرك وعبد وامرأة، صبى من له ُيسهم ل ومن له، ُيسهم َمن

         : السهم    لن السهم، يستحق َمن إل َلب الّس يستحق ل قوليه أحد فى الشافعى

َلُب          فالّس والمشرك، والمرأة والصبى، العبد يستحقه لم إذا عليه المجَمع

    : وكذا،         كذا فعل َمن المام قول مجرى جار ولنه للعموم، أصّح والول أولى،

الجهاد،              على تحريض فيه مما كذا فله برأس، جاء أو حصن، على دّل أو

بالفعل،           مستحق َلب والّس فعل، منه يكن لم وإن بالحضور، ُمستَحق والسهم

الجعالة   . مجرى فجرى

فصل

[ كثروا [         وإن قتله َمن جميع َلب َس يستحق أنه فى

ذكـر                      وقد ُثروا، َك وإن قتله، َمن جميع َلَب َس يستحق أنه على دللة وفيه

أسلبهم            . فأخذ رجلً، عشرين ْين َن ُح يوم قتل طلحة أبا أن داود أبو

(... يتبع(

فصل@         

[ الطائف[   غزوة فى

      :  : الله       صلى الله رسوُل أراد ولما قالوا سعد ابن قال ثمان سنة شّوال فى

: ْيِن            ّف َك ال ذى إلى عمرو بن ّطفيل ال بعث الطائف، إلى المسير وسلم عليه

ُيوافيه           و قومه، ّد يستم أن وأمره ِدمه، َيه الدوسى، ُحَمَمة بن عمرو صنم

فى            النار َيُحّش وجعل ْيِن، ّف َك ال ذا فهدم قومه، إلى ًا سريع فخرج بالطائف،

: ويقول   ُيَحّرقه و ِه وجه

َكا                  ِد ِميلَ ِمْن َدُم ْق أ َنا ُد ِميل ِدكا ّبا ُع ِمْن َلْسُت ْيِن َف َك ال َذا َيا

َكا     ِد ُفؤا فى ّنار ال َحَشْشُت إنى



عليه                    الله صلى النبى فواَفوا ًا، سراع أربعمائة قومه من معه وانحدر

ومنجنيق         . ٍة َب ّبا َد ِب وقدم أيام، بأربعة مقدمه بعد بالطائف وسلم

          : ْين            َن ُح ِمن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل خرَج ولما سعد ابن قال

َرّموا            قد ثقيف وكانت مقدمته، على الوليد ابن ُد خال ِدَم َق الطائَف، ُيريد

دخلوا            أوطاس، من انهزموا فلما لسنة، لهم ُلح يص ما فيه وأدخلوا ِحصنهم،

عليه           الله صلى الله رسول وسار للقتال، وتهيؤوا عليهم، وأغلقوه ِحصنهم

بالنبل           المسلمين فَرَموا هناك، وعسكر الطائف، حصن من ًا قريب فنزل وسلم،

ِتَل            ُق و بجراحة، المسلمين من ناٌس ُأصيب حتى ٍد َجَرا ِرْجُل كأنه ًا، شديد ًا رمي

موضع             إلى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فارتفع رجلً، عشر اثنا منهم

لهما            فضرب وزينب، سلمة أّم نسائه من معه وكان اليوَم، الطائف مسجد

عشر           ثمانية فحاصرهم الطائف، حصار مدة ّبتين ُق ال بين ّلى ُيَص وكان ّبتين، ُق

.    : ليلة    وعشرين ًا ِبضع إسحاق ابن وقال ًا، يوم

السلم                            . فى به رمى ما أول وهو المنجنيق، عليهم ونصب

         : عن            يزيد، بن ثور عن سفيان، حدثنا قبيصة، ّدثنا ح سعد ابن وقال

الطائف            أهل على المنجنيق نصب وسلم عليه الله صلى النبى أن مكحول

ًا  . يوم أربعين

        : الطائف،                     ِجدار عند ِة ْدَخ الّش يوم كان إذا حتى إسحاق ابن قال

دخلوا              ثم ٍة، دباب تحَت وسلم عليه الله صلى الله رسوِل أصحاِب ِمن َفر َن دخل

ُمحماة           الحديد َكَك ِس ثقيف عليهم فأرسلت ليحرقوه، الطائف جدار إلى بها

فأمر           رجالً، منهم ُلوا فقت ّنبل، بال ثقيف فرمتهم تحتها، من فخرجوا بالنار،

فيها            الناُس فوقع ثقيف، أعناب بقطع وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

يقطعون.

         : صلى            الله رسوُل فقال وللّرحم، ِه لل يدعها أن فسألوه سعد ابن قال

: وسلم   عليه الله

:         (( وسلم ((    عليه الله صلى الله رسول منادى َنادى َف ِم ِللّرح و ِه لل َها ُع َد أ فإنى

رجلً،              عشر بضعَة منهم فخرج حر، فهو إلينا وخرج الِحصن من نزل ٍد عب ّيما أ



رجل             ُكّل ودفع وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فأعتقهم بكرة، أبو منهم

مشقًة            الطائف أهِل على ذلك ّق فَش يمونُه، المسلمين من رجل إلى منهم

شديدة

الطائف،                     فتح فى وسلم عليه الله صلى الله لرسول َذن ُيؤ ولم

: فقال            ّديلى، ال معاوية ابَن نوفَل وسلم عليه الله صلى الله رسوُل واستشار

          :  (( لم((  َته ترك وإن َته، أخذ عليه أقمَت إن ٍر، ُجْح فى َلٌب ْع َث فقال ؟ ترى ما

فى.             ّذن فأ الخطاب، بن عمَر وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فأمر يضرك

     : الطائف؟       علينا ُيفتح ولم نرحـل وقالوا ذلك، من الناُس فضّج بالرحيل، الناس

 ((   )) : ْوا       َد َغ َف القتال على ُدوا فاغ وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

)) : ّنا          إ وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال جراحات، المسلمين فأصابت

      (( ورسوُل     يرحلون، وجعلوا وأذعنوا، بذلك فُسّروا ، اللُه شاء إن ًا غد ُلوَن ِف َقا

 : )) : ُبون          آي قولوا قال ّلوا، واستق ارتحلوا فلما يضحك، وسلم عليه الله صلى الله

       :  (( ثقيف،    على الله ُع اد الله؛ رسول يا وقيل ، ُدوَن َحاِم َنا ّب ِلَر ُدوَن ِب َعا ُبوَن، ِئ َتا

.(( ِهْم: ((     ِب وائِت ًا َثقيف ِد ْه ا ُهّم ّل ال فقال

جماعٌة،                              بالطائف وسلم عليه الله صلى الله رسول مع َد واستشه

دخل              ثم الِجعرانة، إلى الطائف من وسلم عليه الله صلى الله رسول خرج ثم

المدينة         . إلى رجع ثم َته، ُعْمر فقضى ُعْمَرة، ب ًا محرم منها

فصل                    

[ ثقيف[    وفد قدوم فى

         : ِمن            المدينة وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وقدم إسحاق ابن قال

: حديثهم             ِمن وكان ثقيف، ُد وف الشهر ذلك فى عليه ِدَم َق و رمضاَن، فى تبوك

بن              ُة عرو َثره أ ّتبع ا عنهم انصرف لما وسلم عليه الله صلى الله رسول أّن

قومه             إلى َع يرج أن وسأله فأسلم المدينة، يدُخل أن قبل أدركه حتى مسعود

   )) : أنهم         قوُمك يتحدث كما وسلم عليه الله صلى الله رسول له فقال بالسلم،

المتناع))            نخوة فيهم أن وسلم عليه الله صلى الله رسول وعرف ، قاتلوك

         : وكان     أبكارهم، ِمن إليهم أحّب أنا الله؛ رسول يا ُعْرَوة فقال منهم، كان الذى



ُيخالفوه            أل رجاء السلم إلى قومه يدعو فخرج ًا، مطاع ًا ّبب مح كذلك فيهم

وأظهر             السلم، إلى دعاهم وقد له، ّية ّل ُع على لهم أشرف فلما فيهم، لمنزلته

  : ترى            ما ُعْروة ل فقيل فقتله، سهٌم فأصابه وجه، كل ِمن بالنبل ْوه رَم َنه، دي لهم

           : إل   فّى فليس إلّى، الله ساقها ٌة وشهاد بها، الله أكرمنى كرامة قال دمك؟ فى

أن              قبل وسلم عليه الله صلى الله رسول مع ُلوا ِت ُق الذين الشهداء فى ما

صلى           الله رسول أن فزعموا معَهم، ُنوه فدف معهم، فادِفنونى عنكم، يرتِحَل

.((         )) : ِه     ْوِم َق فى َيس َصاحِب َثِل َكَم ِه، ْوِم َق فى َله َث َم إن فيه قال وسلم عليه الله

أنه                      ورأوا َنهم، بي ائتمروا إنهم ثم ًا، أشهر َوة ُعْر قتل بعد ثقيف أقامت ثم

أن             فأجمعوا وأسلموا، بايعوا وقد العرب، ِمن حولهم َمْن بحرب لهم طاقة ل

ّلموا             فك َوة، ُعْر أرسلوا كما رجلً، وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى يرسلوا

عليه              وعرضوا مسعود، بن ُعْرَوة سن فى وكان ُعمير، بن عمرو ابن ياليل عبد

  : بفاعل            لسُت فقال ُعْرَوة، ب ِنع ُص كما به ُيصنع أن وخشى يفعل أن فأبى ذلك،

وثلثًة            الحلف، من رجلين معه يبعثوا أن فأجمعوا رجالً، معى ُترسلوا حتى

ْهب،            َو بن َعْمرو بن َكم الَح معه فبعثوا ستة، فيكونون مالك، بنى من

       : عوف،      ابن وأوس العاص، أبى بن عثمان مالك بنى ومن غيلن، بن وُشَرحبيل

بها             ُقوا َل قناة ونزلوا المدينة، من َنْوا َد فلما بهم، فخرج َخَرَشة، بن ونمير

بقدومهم            وسلم عليه الله صلى الله رسول ليبشر ّد فاشت شعبة، بن المغيرة

        : الله     رسول إلى تسبقنى ل بالله عليك أقسمُت فقال بكر أبو فلقيه عليه،

رسوِل              على بكر أبو فدخل ففعل، ّدثه، ُأح أنا أكوَن حتى وسلم عليه الله صلى

إلى            ُة المغير خرج ثم عليه، بقدومهم فأخبره وسلم عليه الله صلى الله

عليه            الله صلى الله رسوَل ّيون ُيح كيف وأعلمهم معهم، الظهر فرّوح أصحابه،

الله             صلى الله رسول على ِدُموا َق فلما الجاهلية، بتحية إل يفعلوا فلم وسلم،

. يزعمون          كما مسجده ناحية فى ّبة ُق عليهم ضرب وسلم، عليه

الله                      رسوِل وبين بينهم، يمشى الذى هو العاص بن سعيد بن ُد خال وكان

ل              وكانوا كتبه، الذى هو خالد وكان ِكتابهم، اكتتبوا حتى وسلم عليه الله صلى



منه              ُكَل يأ حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول عند من يأتيهم ًا طعام يأكلون

. أسلموا   حتى خالد،

لهم                               يدع أن وسلم عليه الله صلى الله رسوَل سألوا فيما كان وقد

عليه             الله صلى الله رسول فأبى سنين، ثلث َيهدمها ل اللُت وهى الطاغيَة،

ًا            شهر سألوه حتى عليهم، ويأبى سنًة، سنًة يسألونه ِرُحوا ب فما عليهم، وسلم

بذلك            يريدون وإنما مسّمى، ًا شيئ يدعها أن عليهم فأبى قدومهم، بعد ًا واحد

ويكرهون          وذراريهم، ونسائهم سفهائهم من بتركها َلُموا َيْس أن ُيظهرون فيما

الله            صلى الله رسوُل فأبَى السلُم، ُهُم َل يدُخ حتى بهدمها قومهم ُيرّوعوا أن

وقد              يهدمانها، شعبة بن والمغيرة حرب بن سفيان أبا يبعث أن إل وسلم عليه

َنهم             أوثا يكسروا ل وأن الصلة، ِمن ُيعفيهم أن الطاغية ترك مع يسألونه كانوا

   )) : بأيديكم،        أوثانكم كسُر أما وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال بأيديهم،

  .(( أسلُموا           فلما فيه صلة ل دين فى خير فل ُة، الصل وأما منه، ُنعفيكم فس

أبى              بن عثمان عليهم أّمر ًا، كتاب وسلم عليه الله صلى الله رسوُل لهم وكتب

فى             التفقه على أحرصهم من كان أنه وذلك ًا، سن أحدثهم من وكان العاص،

. القرآن   ّلم وتع السلم،

الله                    رسوُل بعث راجعين، بلدهم إلى وتوّجهوا أمرهم من فرغوا فلما

هدم              فى شعبة بن والمغيرة حرب، بن سفيان أبا معهم وسلم عليه الله صلى

أن             شعبة بن المغيرة أراد الطائف، قدموا إذا حتى القوم، مع فخرجا الطاغية،

    : قومك،         على أنت ادخل فقال سفيان، أبو عليه ذلك فأبى سفيان، أبا ّدَم َق ُي

ُبها             يضر علها شعبة، بن ُة المغير دخل فلما ِم، ْد َه ال بذى بماله سفيان أبو وأقام

ُعروة،             ُأصيب كما ُيصاب أو ُيرمى أن خشية ّتب ُمع بنو َنه دو وقام بالمعول،

يضربها            والمغيرة سفيان أبو ويقول عليها، يبكين ًا ُحّسر ثقيف نساء وخرج

       (( أرسل ((    وُحليها، مالها وأخذ ُة، المغير هدمها فلما لك ًا واه لك ًا واه بالفأس

. والَجْزع         والفّضة الذهب ِمن مالها َع مجمو سفيان أبى إلى

رسول                               على قدما السود بن وقارب عروة بن مليح أبو كان وقد

ثقيف،              فراق يريدان ُعروة ِتَل ُق حين ثقيف وفد قبل وسلم عليه الله صلى الله



الله             صلى الله رسول لهما فقال فأسلما، ًا، أبد شىء على ُيجامعاهم ل وأن

      :  ((   )) : الله  رسول فقال ورسوله، الله ّلى نتو قال ُتَما ْئ ِش َمْن ّليا تو وسلم عليه

  :  ((     )) : أبا    وخالنا فقال ، َحْرٍب ْبَن َياَن ْف ُس َبا َأ ُكَما َل وخا وسلم عليه الله صلى

سفيان.

أن                وسلم عليه الله صلى الله رسول مليح أبو سأل الطائف، أهل أسلم فلما

الله              رسول له فقال الطاغية، مال من عليه كان ًنا ْي َد ُعروة أبيه عن يقضى

   :      (( )) : يا    السود وعن السود بن قارب له فقال ، نعم وسلم عليه الله صلى

صلى              الله رسول فقال ُأم و لب أخوان والسود ُعروة و ِه ْقِض فا الله رسول

  :     ((    )) : رسول   يا السود ابن قارب فقال ًا ِرك ُمْش َماَت َد َو َلْس ا إّن وسلم عليه الله

ّلذى               ا وأنا علّى، ْيُن ّد ال وإنما نفَسه يعنى قرابة ذا ًا مسلم َتِصُل لكن الله؛

ُعروة              ْيَن َد َيقضى أن سفيان أبا وسلم عليه الله صلى النبى فأمر به، َلُب ْط ُأ

. ففعل     الطاغية، مال من والسود

)) : بسم                    لهم كتب الذى وسلم عليه الله صلى الله رسول كتاُب وكان

          : َوّج   ِعَضاه إن المؤمنين، إلى الله رسول النبى محمد من الرحيم الرحمن الله

ثيابه،              ُتنزع و ُيجلد، فإنه ذلك، ِمن ًا شيئ ُع يصن َد ُوِج من ُيعضد، ل حرام، َده وصي

النبى              أمُر هذا وإن محمد، النبى إلى به فيبلغ يؤخذ، فإنه ذلك، ّدى تع فإن

.(( وسلم       عليه الله صلى الله رسول محمد

أحد،                      يتعداه فل الله، عبد بن محمد الرسول بأمر سعيد بن خالد فكتب

      . إلى        أولها من ثقيف قصة فهذه الله رسول محمد به أمر فيما نفسه فيظلم

وغيرها،            تبوك ُة غزا وإسلمها غزوها بين تخلل وإن هى، كما ُسقناها آخرها،

فقه              على الكلم ليقع بآخرها ُلَها ّو أ ينتظم وأن ِقصتهم، نقطع ل أن آثرنا لكن

واحد      موضع فى وأحكامها القصة هذه

      :    : ونسُخ                   الُحُرم، الشهر فى القتال جواُز الفقه ِمن فيها فنقول

مكة              إلى المدينة من خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول فإّن ذلك، تحريم

رواه              ما عليه والدليل منه، ليلة عشرة ثمان مضى بعد رمضان شهر أواخر فى

          :(( أبى  (( عن ِقلبة، أبى عن ّذاء، الح خالد عن إسماعيل حدثنا مسنده فى أحمد



وسلم              عليه الله صلى الله رسول مع َمّر أنه أوس، ابن ِد شدا عن الشعث،

وهو             رمضان، من خلت ليلة عشرة لثمان بالبقيع يحتِجُم رجل على الفتح زَمَن

:       ((   )) : قال   َمن قول ِمن أصح وهذا ، ْلَمْحجوُم وا الَحاِجُم َطَر ْف أ فقال بيدى، آخذ

َروى             فقد مسلم، شرط على السناد وهذا رمضان، من خلون لعشر خرج إنه

.((       )) : َشىء  ُكّل َلى َع الْحَساَن َتَب َك اللَه إّن بعينه به

هوازن،                    إلى خرج ثم الصلة، يقصُر ليلة عشرة تسع بمكة وأقام

فى           ليلة وعشرين ًا بضع فحاصرهم الطائف، قصد ثم منهم، وفرغ فقاتلهم،

قول              فى ليلة وأربعين سعد، ابن قول فى ليلة عشرة وثمان إسحاق، ابن قول

ُبد،.              ول القعدة، ذى فى الحصار مدِة بعض أن علمَت ذلك، تأملت فإذا مكحول

           : يقطعه   لم فيه، شرع فلما شّوال، فى إل القتال يبتدئ لم ُيقال قد ولكن

ِقتالًفى               ابتدأ وسلم عليه الله صلى أنه لكم أين من ولكن الحرام، للشهر

. والستدامة      البتداء بين وفرق حرام، شهر

فصل

[ الفقهية[        الفوائد من ثقيف غزوة فى ما فى

           : وسلم          عليه الله صلى النبى فإن معه، ُله وأه الرجل ِو غز جواز ومنها

. وزينب        سلمة ُأم الغزوة هذه فى معه كان

           : قتل          إلى أفضى وإن به ورميهم الكفار، على المنجنيق نصب جواز ومنها

. ُذّرية      وال النساء ِمن ُيقاتل لم َمن

          : وهو          َيغيظهم، و ُيضعفهم ذلك كان إذا ُكفار ال شجر قطع جواُز ومنها

فيهم  أنكى

         : صار                   بالمسلمين، ولحق المشركين من َبَق َأ إذا العبد أّن ومنها

        : ْقَسم،.     ِم عن الحجاج، عن هارون، بن يزيد ّدثنا ح منصور ابن سعيد قال ًا حر

          : إذا    العبيد ُق ِت يع وسلم عليه الله صلى الله رسوُل كان قال عباس، ابن عن

. مواليهم   ْبَل َق جاؤوا

      : عليه               الله صلى الله رسوُل قضى قال ًا، أيض منصور بن سعيد وروى

         : قبل     الحرب دار ِمن خرَج إذا َد العب أن قضى قضيتين وسيده العبد فى وسلم



خرج               إذا السيد أن وقضى عليه، ُيرد لم بعده ّده سي خرج فإن حر، أنه سيده

. سيده        على ّد ُر العبد، خرج ثم العبد، قبل

     : الله                صلى الله رسوَل سألنا قال ثقيف، ِمن رجل عن الشعبى، وعن

الله               صلى الله رسول أتى لنا ًا عبد وكان َة، ْكَر َب أبا علينا ّد َيُر أن وسلم عليه

 )) : ُق           ِلي َط َو ُه فقال علينا، ُه ّد َيُر أن فأبى فأسلم، ًا، ثقيف محاِصر وهو وسلم عليه

.    (( علينا    يرده فلم ِه ِل َرُسو ُق ِلي َط ثّم الله،

.          : العلم            أهل من عنه ُيحفظ َمن كل قول وهذا المنذر ابن قال

 

فصل

بفتح [            ] ولم حصنا المام حاصر إذا المصابرة يلزم ل أنه فى

          : مصلحَة          ورأى عليه، ُيفتح ولم ًا، ِحصن حاصر إذا المام أن ومنها

وإنما            مصابرته، ترك له وجاز ُته، مصابر َيلزمه لم عنه، الرحيل فى المسلمين

. مفسدتها         على راجحة مصلحة فيها كان إذا ُة المصابر تلزم

فصل

[ إليها[            الرجوع ثم منها، للحرام ْعَران الِج إلى مكة من الخروج جواز فىعدم

           : هى          وهذه مكة، إلى داخلً وكان ُعْمرة، ب ِة َن ْعَرا الِج من أحرم أنه ومنها

علم               ل ممن كثيٌر ُله يفع ما وأما يليه، وما الطائف طريق من دخلها لمن ّنة الّسـ

إليها،             يرجع ثم ُعْمرة، ب منها ُيحرم ل ْعرانة الِج إلى مكة من الخروج من عندهم

ول               البتة، أصحابه من ٌد أح ول وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل يفعله لم فهذا

بالنبى             اقتداء أنه زعموا الناس، عوام يفعله وإنما العلم، أهل من ٌد أح ّبه استح

يخرج              ولم مكة، إلى داخلً منها أحرم إنما فإنه وغلطوا، وسلم عليه الله صلى

  .. التوفيق         وبالله لون ّنته وُسـ لون، فهذا منها، ُيحرم ل الِجعرانة إلى منها

فصل         

[ لثقيف[           دعاءه وسلم عليه الله صلى لرسوله تعالى الله استجابة فى

          : أن          لثقيف دعاءه وسلم عليه الله صلى لرسوله الله استجابُة ومنها

وقتلوا           أصحابه، من جماعًة وقتلوا وقاتلوه، حاربوه وقد بهم، ويأتى َيهم، يهد



لهم،             فدعا ّله ُك هذا ومع الله، إلى يدعوهم إليهم أرسله الذى رسوله رسوَل

وسلمه            الله صلوات ونصيحته ورحمته، رأفته، كمال من وهذا عليهم، يدع ولم

عليه.

فصل         

[ وسلم[        عليه الله صلى له الصديق محبة كمال

          : ما          بكل والتحبب إليه، التقرَب ُده وقص له، ّديق الّص محبة كماُل ومنها

وسلم             عليه الله صلى النبى ُيبّشر هو يدعه أن المغيرة ناشد ولهذا يمكنه،

أنه             على يدل وهذا بذلك، وفّرحه بّشره الذى هو ليكون الطائف، وفد بقدوم

أن              للرجل يجوز وأنه ُقْرِب، ال من ٍة َب ُقْر ب ُه ِثَر يؤ أن أخاه يسأل أن للرجل يجوز

 .       : وقد        يصح ل ُقَرِب، بال اليثار يجوز ل الفقهاء من قال َمن وقول أخاه، بها ُيؤثر

عليه             الله صلى النبى جوار بيتها فى بدفنه الخطاب بن عمَر عائشُة آثرْت

فإذا              هذا، وعلى البذَل، لها ول السؤال، له تكره فلم ذلك، عمُر وسألها وسلم،

ول              السؤال، له ُيكره لم الول، الصف فى بمقامه يؤثره أن غيره الرجل سأل

لذلك،   .         كارهين غيَر وجدهم الصحابة، َة سير تأمل وَمن ونظائره البذل، لذلك

هوأعظُم             بما النفس على وإيثاٌر وسخاء، كرٌم إل هذا وهل منه، ممتنعين ول

سأله،           ما إلى له وإجابة لقدره، ًا وتعظيم المسلم، لخيه ًا تفريح محبوباتها

على              ًا راجح الخصال هذه من واحد كل ثواب يكون وقد الخير، فى له ًا وترغيب

أضعافها،            وأخذ ُقْربًة، فبذل تاجر، ممن بها المؤثر فيكون ُقْربة، ال تلك ثواب

كان                إذا هو ويتيمم به يتوضأ أن بمائه ِء الما صاحب ُيؤثر أن يمتنع فل هذا وعلى

بالتراب،             ّطهر ال وفضيلة اليثار، فضيلة وحاز أخاه، فآثر أحدهما، تيمم ِمن ُبد ل

العطش              اشتد فإذا هذا وعلى أخلق، مكارم ول ّنة، ُسـ ول كتاب هذا يمنع ول

للموت،           واستسلم نفسه، على فآثر ماء، بعضهم ومع التلف وعاينوا بجماعة،

          : غاية     هذا بل ًا، ُمَحّرم فعل أنه ول لنفسه، قاتل إنه يقل ولم ًا، جائز ذلك كان

تعالى      قال كما والسخاء الجود

 : ]{ الحشر {       َخَصاَصٌة ِهْم ِب َكاَن ْو َل َو ِهْم ُفِس أن َلى َع ِثُروَن ُيؤ هذا]   9َو جرى وقد ،

وفضائلهم،            مناقبهم من ذلك ّد ُع و الشام، فتوح فى الصحابة من لجماعة بعينه



بثوابها،            إيثاٌر إل الميِت إلى فيها والمتناَزع عليها المجَمع ُقَرب ال إهداء وهل

أن              وبين َبها، ثوا ليحرز بفعلها ُيؤثره أن بين فرق فأى ُقَرب، بال اليثار ْين َع وهو

التوفيق    .   وبالله بثوابها يؤثره ثم يعمل،

فصل 

[ هدمها [            على ْدرة ُق ال بعد والطواغيت الّشرك مواضع إبقاء يجوز ل أنه فى

          : على          ُقدرة ال بعد والطواغيت الّشرك مواضع إبقاء يجوُز ل أنه ومنها

أعظُم          وهى والّشرك، الكفر شعائُر فإنها ًا، واحد ًا يوم وإبطالها هدمها

التى            المشاهد حكُم وهذا ألبتة، ُقدرة ال مع عليها القراُر يجوز فل المنكرات،

والحجار            الله، دون من ُتعبد وطواغيت ًا أوثان َذت ُتِخ ا التى القبور على ُبنيت

على            منها شىء إبقاء يجوز ل والتقبيل، والنذر والتبرك، للتعظيم ُتقصد التى

ومناة            ُعّزى، وال اللت بمنزلة منها وكثير إزالته، على ُقدرة ال مع الرض وجه

المستعان          . والله وبها عندها، ًا شرك أعظم أو الخرى، الثالثة

ُتميت                     و وترزق، تخلق أنها يعتقد الطواغيت هذه أرباب من أحد يكن ولم

اليوم            المشركين من إخوانهم ُله يفع ما وبها عندها يفعلون كانوا وإنما ُتحيى، و

ّذة            ُق ال حذو سبيلهم وسلكوا قبلهم، كان َمن َنن َس هؤلء فاتبع طواغيتهم، عند

أكثر           على الّشرك وغلب بذراع، ًا وذراع بِشبر، ًا ِشبر مأخذهم وأخذوا ّذة، ُق بال

ًا،          معروف والمنكر ًا، منكر المعروف فصار العلم، وخفاء الجهل لظهور النفوس

الكبير،           عليه وهرم الصغير، ذلك فى ونشأ ّنة، ُسـ والبدعة بدعة، ّنة والّسـ

السفهاء،         وغلب ُعلماء، ال وقّل السلم، غربُة واشتدت العلم، ُطمست و

أيدى            كسبت بما والبحر البر فى الفساد وظهر البأُس، واشتد المر، وتفاقم

ولهل           قائمين، بالحق المحّمدية ِعصابة ال ِمن طائفة تزاُل ل ولكن الناس،

خير             وهو عليها، وَمن الرض سبحانه الله يرث أن إلى مجاهدين ِبدع وال الّشرك

الوارثين

فصل         

فى [           والطواغيت المشاهد هذه إلى تصير التى المواُل الماُم صرف فىجواز

[ المسلمين   ومصالح الجهاد



         : المشاهد          هذه إلى تصير التى الموال المام صرف جواز ومنها

أن           عليه يجب للمام،بل فيجوز المسلمين، ومصالح الجهاد فى والطواغيت

الجند           على ويصرفها كلها، إليها ُتساق التى الطواغيت هذه أموال يأخذ

أموال           وسلم عليه الله صلى النبّى أخذ كما السلم، ومصالح والمقاتلة،

والسود،           ُعروة ْين َد منها وقضى بها، ّلفه يتأ سفيان لبى وأعطاها اللت،

ُتِخذت             ا التى القبور على ُبنيت التى المشاهد هذه يهدم أن عليه يجب وكذلك

مصالح           على بأثمانها ويستعين يبيعها أو للمقاتلة، يقطعها أن وله ًا، أوثان

وهو           باطل، عليها فالوقف وقفها، فإن أوقافها، فى الحكم وكذلك المسلمين،

ُقْربة             فى إل يصح ل الوقف فإن المسلمين، مصالح فى ُيصرف ف ضائع، مال

ّظم،             ُيع و عليه ُيسرج قبر ول مشهد، على الوقف َيِصّح فل ورسوله، لله وطاعة

ل               مما وهذا دونه، من ًا وثن ُيتَخذ و الله، دون من ُيعبد و إليه، ُيَحج و له، َذر ُين و

. سبيلهم         اتبع وَمن السلم، أئمة من أحد فيه يخالف

فصل         

[          (( شجره [  ((  وقطع ُده صي يحرم حرم بالطائف واد وهو َوّج وادى أّن فى

             : شجره،          ُع وقط ُده، صي يحرم َحَرٌم بالطائف ٍد وا وهو َوّج وادى أّن ومنها

      : مكة       إل َحَرٌم البقاع فى ليس قالوا والجمهور ذلك، فى الفقهاء اختلف وقد

الله            رحمه الشافعى وقال المدينة، َحَرم فى خالفهم حنيفة وأبو والمدينة،

         : بحديثين   القول لهذا واحتّج وشجره، صيده يحرم َحَرم َوٌج قوليه أحد فى

        : أن     الزبير، أبيه عن الزبير، بن ُعروة حديث والثانى تقدم، الذى هذا أحدهما

((       )) : لله      ُمَحّرم َحَرم َهه وِعَضا َوّج َد ْي َص إّن قال وسلم عليه الله صلى النبى

         . إنسان     بن الله عبد بن بمحمد ُيعرف الحديث وهذا داود وأبو أحمد المام رواه

.    :     . عليه    َبع ُيتا ل تاريخه فى البخارى قال ُعروة عن أبيه عن

  ..           : أعلم          والله رآه قد كان وإن نظر، أبيه من ُعروة سماع وفى قلت

فصل         

[ الصدقات[         لجباية ّدِقين الُمَص وسلم عليه الله صلى بعثه فى



بعث              تسع، سنة ودخلت المدينة، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل قدم ولما

    : الله        رسول بعث ثم سعد ابن قال العراب، من الصدقات يأخذون ّدقين الُمَص

       : عليه      الله صلى الله رسول رأى لما قالوا ّدِقين، الُمَص وسلم عليه الله صلى

ُعيينة           فبعث العرب، يصدقون ّدقين الُمَص بعث تسع، سنة المحّرم هلل وسلم

ّباد              َع وبعث وِغفار، أسلم إلى الُحصين بن يزيد وبعث تميم، بنى إلى ِحصن بن

إلىُجهينة،وبعث           مكيث بن رافع وبعث وُمزينة، سليم إلى الشهلى بشر بن

ِكلب،             بنى إلى سفيان بن الضّحاك وبعث َفَزاَرة، بنى إلى العاص بن عمرو

ذبيان،               بنى إلى الزدى ّية ِب ْت ّل ال ابن وبعث كعب، بنى إلى سفيان بن بشر وبعث

منهم،            َو العف يأخذوا أن ّدقين الُمَص وسلم عليه الله صلى الله رسول وأمر

    .      : ُحّجة   .  هذا فى وكان حاسبه ّية ِب ْت ّل ال ابن قدم ولما قيل أموالهم كرائم ّقْوا ويتو

ًا          . أمين ّلى وو عزلهم، ُتهم خيان ظهرت فإن والمناء، العمال محاسبة على

         : عليه            فخرج صنعاء، إلى ُأمية أبى بَن المهاجر وبعث إسحاق ابن قال

إلى               حاتم بَن َّى عد وبعث حضرموت، إلى لبيد بن زياد وبعث بها، وهو الَعنسى

وفّرق            حنظلة، بنى صدقات على ُنويرة بن مالك وبعث أسد، وبنى طئ

بن             وقيس ناحية، على بدر بن ْبرقان الّز فبعث رجلين، على سعد بنى صدقات

ًا           علي وبعث البحرين، على الحضرمى بن العلء وبعث ناحية، على عاصم

بجزيتهم           عليه ويقدم صدقاتهم، ليجمع نجران إلى عليه الله رضوان

فصل         

[ تسع[      سنة فى والبعوث السرايا فى

من                      المحّرم فى وذلك تميم، بنى إلى َفَزارى ال حصن بن ُعيينة ّية ِر َس ذكر

فيهم            ليس ًا فارس خمسين فى ِليغزوهم ّية ِر َس فى إليهم بعثه السنة، هذه

فى           عليهم فهجم النهار، ويكُمن الليل يسيُر فكان أنصارى، ول مهاجرى

عشر            أحد منهم فأخذ ّلْوا، و الجمع رأوا فلما مواشيهم، سّرحوا وقد صحراء،

فى          ُلوا ِز ُأن المدينة،ف إلى فساقهم ًا، صبي وثلثين امرأة وعشرين وإحدى رجل

   : حاجب،         بن عطارد رؤسائهم من عدة فيهم فقدم الحارث بنت رملة دار

الحارث،            بن وقيس حابس، بن والقرع عاصم، بن وقيس بدر، بن ْبرقان والّز



ِنساءهم            رأوا فلما الحارث، بن ورباح الهتم، بن وعمرو سعد، بن ونعيم

وسلم،            عليه الله صلى النبى باب إلى فجاؤوا ُلوا، َعِج َف إليهم، بكوا َيهم، وذرار

وأقام:             وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل فخرج إلينا، اخُرج محمد يا فنادوا

فوقف           يكلمونه، وسلم عليه الله صلى الله برسول ُقوا ّل وتع الصلة، بلٌل

ُعطارد            ّدموا فق المسجد، صحن فى جلس ثم الظهَر، ّلى فص مضى ثم معهم،

بن             ثابت وسلم عليه الله صلى الله رسول فأمر وخطب، ّلم فتك حاجب، بن

    }: ِء       َوَرا ِمن َنَك ُدو ُينا ِذيَن ّل ا إّن فيهم الله وأنزل فأجابهم، شماس، ابن قيس

ًا    *         ْير َخ َكاَن َل ِهْم ْي َل إ َتْخُرَج ّتى َح ْا َبُرو َص ُهْم ّن َأ ْو َل َو ُلوَن ِق َيع ل ُهْم َثُر ْك َأ الُحُجَراِت

 : ]{ الحجرات    ّرحيٌم ُفوٌر َغ َواللُه ُهْم، عليه]       5-4ّل الله صلى الله رسول عليهم ّد فر

. والسبَى   السرى وسلم

(... يتبع(

ًا@                 مفاخر فأنشد تميم َبنى شاعر ْبرقان الّز فقام

ُع                           َيــ ِب ال ْنَصُب ُت ِفينا و ُلوُك، الُم ّنا ِم َنـا ُل ِد ُيعا َحٌى َفل ِكراُم ال َنْحــن

ُع                            ِبــ ّت ُي العّز َفْضُل و ّنهاِب ال عند ِهـم ّل ُك ِء الْحيا من َنا َقَسْر وكـم

ُع                            القــَز َنس ْؤ ُي لم إذا ِء الّشوا ِمن َنـا ِعُم ْط ُم َقْحِط ال َد ْن ِع ِعُم ْط ُي َنْحُن و

ُع                             ِنــ َط َنْص ُثّم ًا ّي ُهو أْرٍض ُكّل ِمْن ُهــُم ُت َسَرا َنا ِتي ْأ َت ّناَس ال َتَرى ِبَما

ُعـــوا                           ِب َش ُلوا ِز ْن ُأ ما إذا للنازلين َنــا ِت َأُروَم ِفى ًا ْبط ُع ُكوَم ال ْنَحُر َن َف

ُع                             َتط ْق ُي ْأَس الّر ُنوا َكا َف ُدوا َفا َت اْس إل ُهـــم ُنفاِخُر حّى إلى ترانا فل

ُع                             َتَمـ ُتْس َباُر والْخ ْوُم َق ال ُع َيْرِج َف ُفه ِر ْع َن َذاَك فى َنا َفاِخُر ُي فَمـــْن

َتِفـع                               َنْر َفْخـر ال َد ْن ِع ِلَك َكذ ّنا إ ٌد أَحــــ َنا َل َبى أ
ْ َي َولَ َنا ْي َب َأ ّنا إ

: البديهة                  على فأجابه ثابت، بن حّسان السلم شاعر فقام

ُع                              َبـــ ّت ُت ّناس ِلل ّنًة ُسـ ُنوا ّي َب ْد َق ِهـْم ِت َو وإْخ ٍر ْه ِف ِمْن ِئَب ّذوا ال إّن

ُع                            َنـ َط ُمْص ْير الَخ ُكّل و الله ْقوى َت ُتُه ِريَر َسـ َنْت َكا َمْن ُكّل َيْرَضى بها

ُعوا                                َف َن ِهْم َياِع َأْش فى َع ْف ّن ال ُلوا َو َحا ْو َأ ُهم ّو ُد َع َضّروا ُبوا َحاَر إذا ْوٌم َقـ

ُع                               َد ِبـ ال َها َشّر َلم ْع فا َق ِئ الَخل إّن ٍة َث َد ُمْحــ ْيُر َغ ِفيهْم ْلَك ِت ّيٌة َسِج

ُع                                َبـ َت ِهْم ِق ْب َس َنى ْد َل َسبٍق ُكـّل َف ُهُم َد ْع َب ُقوَن ّبا َس ّناِس ال ِفى َكاَن إْن



ُعوا                                 َق َر َما ُهوَن ُيو ولَ َفاِع ّد ال َد ْن ِع ُهـُم ّف ُك َأ َهْت ْو َأ َما ّناُس ال ُع َق َيْر لَ

ّندى                               ِبال ٍد َمْج ْهَل َأ ُنوا واَز ْو َأ ُهم ُق ْب َس َفاَز ًا ْوَم َي ّناَس ال ُقوا َب َسا إْن

ُعوا َت َم

ُع                               ّطَمـ ال ُهُم ِديـ ُيْر َول ُعوَن َب ْط َي لَ ُهـْم ُت ّف ِع َوْحى ال فى ِكَرْت ُذ ّفٌة َأِع

ُع                                       َبـ َط ْطَمٍع َم ِمْن ُهُم َيَمّس َول ِهُم ِل َفْض ب َجار َلى َع ُلوَن ْبَخ َي لَ

ُع                                   ّذُر الـ ِة ّي َوْحش ال إلى ِدّب َي َكَما ُهـْم َل ِدّب َن َلْم ِلَحّى َنا ْب َنَص َذا إ

َها                              ِر َفا ْظ َأ ِمْن ِنُف َعا الّز إذا َها ُب ِل َمَخا َنا ْت َل َنا الَحْرُب إذا َنْسُموا

ُعوا َخَش

ُع                                 َلـ َه َولَ ْوٌر َجـ َفل ُبوا ُأِصي وإْن ُهـُم ّو ُد َع ُلوا َنا َذا إ ْفَخُروَن َي لَ

ُع                                َد َفـ أرَساِغهـا فى بحلية ٌد ُأْس ٌع ِنـ َت ْك ُم ْوُت والَم َغى َو ال فى ُهْم ّن َأ َك

ُعوا                                 من ِذى ّل ا الْمَر َهمَك ُكْن َي َول ُبوا غض إذا ًا ْفو َع َتوا أ َما ُهُم ْن ِم ْذ ُخ

ُع                               َلـ والّس الّسّم ِه ْي َل َع ُيخاُض ًا َشر ُهـْم َت َو َدا َع ْتُرْك َفا ِهْم ِب َحْر فى َفإّن

ُع                             َيــ والّش ُء َوا الهـ َتِت َو َفا َت َذا إ ُهْم ُت َع ِشي ِه الل َرُسوُل ٍم ْو َق ِب ِرْم ْكـ َأ

ُع                                َنـ َص ِئٌك حا ِلَساٌن أَحّب فيما ُه ِزُر َوا ُيـ ْلٌب َق ِتى ْدَح ِم ُهْم َل َدى ْه َأ

شمعوا                                أو ْول َق ال ّد ِج ّناِس ِبال ّد َج إْن ِهـم ّل ُك ِء َيا َلْح ا ْفَضـُل َأ ُهْم ّن َفإ

     : له،                ّتى َؤ َلُم الرجل هذا إّن حابس بن القرع قال حّسان، فرغ فلما

من           أعلى ولصواتهم شاعرنا، من أشعر َلشاعره و خطيبنا، ِمن أخطُب ُبه َلخطي

فأحسن           وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فأجازهم أسلموا، ثم أصواتنا،

جوائزهم .

فصل

[ تميم[     بنى وفد قدوم فى

         : رسول            ونادوا المسجد، دخلوا تميم، بنى وفد قدم فلما إسحاق ابن قال

صلى               الله رسوَل ذلك فآذى محمد، يا إلينا أخرج أن وسلم عليه الله صلى الله

   : ْأذن        ف ِلنفاِخرك، جئنا فقالوا إليهم، فخرج صياحهم، ِمن وسلم عليه الله

   ((     )) : بن   ُعطارد فقام ، فليقم لخطيبكم ْنُت ِذ أ ْد َق نعم قال وخطيبنا لشاعرنا

           : وهب  والذى علينا، الفضل له الذى ًا، ملوك جعلنا الذى لله ُد الحم فقال حاجب،



ًا،            عدد َثره وأك المشرق أهِل أعّز وجعلنا المعروَف، فيها نفعل ًا ِعظام أموالً لنا

وأيسـَره

فَمن            فضلهم، ُأولى و الناس، رؤوس ألسنا الناس؟ فى ُلنا مث فَمن ّدة، ُع

من             نستحيى ولكن الكلم، من لكثرنا شئنا فلو َنا، ْد َد َع ما مثل ّد ُع فلي فاخرنا،

ثم              .  أمرنا ِمن أفضل ٍر أم أو قولنا، بمثل تأتوا لن هذا أقول أعطانا، لما الكثار

: شماس             بن قيس بن لثابت وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال جلس،

:   (( فقال((  فقام ، ْبُه َأِج َف ُقْم

ّيه            كرس ووسع أمَره، فيهن قضى خلقه، والرُض الّسمواُت الذى لله الحمد

ًا،               ملوك جعلنا أن فضله من كان ثم فضله، من إل قط شىء يكن ولم علمه،

ًا،           حسب َله ْفض وأ ًا، حديث َقه وأصد ًا، َنَسب أكرَمه رسولً، خلقه خير من واصطفى

دعا             ثم العالمين، ِمن الله خيرة وكان خلقه، على وائتمنه ًا، ِكتاب ِه علي فأنزل

أكرم            رحمه، ذوى قومه من المهاجرون به فآمن بالله، اليمان إلى الناَس

إجابة            الخلق أّول كان ثم فعلً، الناس وخير ًا، وجوه وأحسنهم ًا، أحساب الناس

أنصار             فنحن نحن، وسلم عليه الله صلى الله رسول دعاه حين لله واستجابة

يؤمنوا،            حتى الناَس ِتُل ُنقا وسلم، عليه الله صلى الله رسوِل ُء ووزرا الله،

وكان              ًا، أبد الله فى جاهدناه نكث وَمن ودمه، ماله منع ِله ورسو بالله آمن فمن

والمؤمنات،          للمؤمنين العظيم الله وأستغفر هذا، أقول ًا، يسير علينا ُله قت

عليكم  . والسلم

المتقدمة،                   بالبيات له حّسان وجواب وإنشاده، ْبرقان الّز قيام ذكر ثم

    : ُبه         خطي الرجل هذا إن حابس بن القرع قال قوله، من حّسان فرغ فلما

أقوالنا،           من أعلى ُلهم وأقوا شاعرنا، من أشعر وشاِعُره خطيبنا، ِمن أخطُب

جوائزهم          . فأحسن وسلم عليه الله صلى الله رسول أجازهم ثم

فصل         

سنة [              صفر فى وكانت خثعم إلى حديدة بن عامر بن ُقطبة ّية ِر َس ذكر فى

تسع]

 



         :  : رجلً            عشرين فى عامر بن ُقطبة الله رسوُل بعث ُلوا قا سعد ابن قال

عشرة             على فخرجوا الغارة، َيُشّن أن وأمره َبالة، َت بناحية خثعم ِمن حّي إلى

يصيُح         فجعل عليهم، فاستعجَم فسألوه، رجلً، فأخذوا ُبونها، ِق يعت ِعرة أب

ّنوا          فش الحاضرة، نام حتى أقاموا ثم عنقه، فضربوا ّذرهم، ويح بالحاضرة

ًا،           جميع الفريقين فى الجرحى ُثر َك حتى ًا ِقتالًشديد فاقتتلوا الغارة، عليهم

المدينة،            إلى والّشاء َء والنسا َعم ّن ال ُقوا وسا قتل، َمن عامر بن ُقطــبُة َتل َق و

          : عليهم  سبحانه اللُه فأرسل آثارهم، فى وركبوا القوم اجتمع أنه القصة وفى

وهم           والسبى، َء والشا َعم ّن ال ُقوا فسا المسلمين، وبين بينهم حال ًا سيلًعظيم

عنهم         . غابوا حتى إليهم يعبرُوا أن يستطيعون ل ينظرون

فصل         

 

سنة [              الول ربيع فى كلب بنى إلى الكلبى سفيان بن الضحاك ّية ِر َس ذكر فى

تسع]

           : كلب،          بنى إلى ًا جيش وسلم عليه الله صلى الله رسوُل بعث قالوا

فلقوهم            سلمة، بن ُد َي الْص ومعه الطائى، عوف بن سفيان بن الضحاك وعليهم

 .       (( فلحق ((  فهزموهم فقاتلوهم، َبْوا، فأ السلم، إلى َعْوهم فد ، لوة ُزّج بالّزّج

السلم،             إلى فدعاه بالُزّج، غدير فى له فرس على وسلمة سلمة، أباه َيد الْص

فلما           أبيه، فرس عرقوبى َيد الْص فضرب دينه، وسّب ّبه فس المان، ُه وأعطا

استمسك            ثم الماء، فى الرمح على سلمة ارتكز عرقوبيه، على الفرس وقع

ابنه       . يقتله ولم فقتله، ُدهم أح جاءه حتى

فصل                  

شهر [             فى تسع سنة الحبشة إلى المدلجى ُمَجّزز بن علقمة ّية ِر س ذكر فى

[ الخر  ربيع

            : الحبشة          من ًا ناس أّن وسلم عليه الله صلى الله رسول بلغ فلما قالوا

إلى            فانتهى ثلثمائة، فى ُمَجّزز بن علقمة إليهم فبعث جدة، أهُل تراياهم

بعض             تعّجل رجع فلما منه، ُبوا فهر البحر، إليهم خاض وقد البحر، فى جزيرة



على             فأّمره السهمى، حذافة بن الله عبد فتعّجل لهم، فأذن أهليهم، إلى القوم

ُلون           يصط ًا نار وأوقدوا الطريق، ببعض فنزلوا ُدعابة، فيه وكانت تعّجل، َمن

          : القوم،  بعُض فقام النار، هذه فى تواثبتم إل عليكم عزمُت فقال عليها،

     : معكم،       أضحُك ُكنُت إنما اجلسوا فقال فيها، واثبون أنهم ظن حتى فتجّهزوا

  )) : ٍة         َي ْعِص ِبَم ُكم َأَمَر َمْن فقال وسلم عليه الله صلى الله لرسول ذلك فذكروا

. (( ُه  ُعو ِطي ُت فل

   :       ((  ))  : الله          رسول بعث قال طالب أبى بن علّى عن الصحيحين فى قلت

أن            وأمرهم النصار، رجلًمن عليهم َتعمَل واس ّية، ِر َس وسلم عليه الله صلى

:      : فقال     فجمعوا، ًا، حطب لى اجمعوا فقال فأغضبوه، ُيطيعوا، و له يسمعوا

          : تسمعوا    أن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ُكم يأْمر ألم قال ثم ًا، نار أوقدوا

  :       :  .  : فررنا  إنما وقالوا بعض، إلى بعُضهم فنظر فادخلوها، قال بلى قالوا لى؟

سكن             حتى كذلك ُنوا فكا النار، من وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى

عليه            الله صلى الله لرسول ذلك ذكروا رجعوا، فلما النار، ُطفئت و ُبه، غض

   )) :  ((      )) : َية  ْعِص َم فى َعة َطا ل وقال ، ًا َبد َأ َها ْن ِم َخَرُجوا َما َها ُلو َدَخ ْو َل فقال وسلم

. (( ْعروف     الَم فى َعُة ّطا ال ّنَما إ الله،

عليه                      الله صلى الله رسول وأّن النصار، من كان المير أّن فيه فهذا

ذلك         . على حمله الغضب وأّن أّمره، الذى هو وسلم

:       (( تعالى              (( قوله فى عباس، ابن عن مسنده فى أحمد المام روى وقد

 : ]{ النساء{       ُكْم ْن ِم ِر َلْم ا ِلى ْو ُأ َو الّرُسوَل ْا ُعو ِطي َأ َو اللَه ْا ُعو ِطي : 99َأ نزلت]   قال ،

عليه               الله صلى الله رسول بعثه عدى، بن قيس بن حذافة بن الله عبد فى

المحفوظ             .. هو علّى حديث يكون أو واقعتين، يكونا أن فإما ّية، ِر َس فى وسلم

أعلم  . والله

فصل         

فى[               ليهدمه طيئ صنم إلى عنه الله رضى طالب أبى بن علّى ّية ِر َس ذكر فى

[ السنة  هذه



            : فى          طالب أبى بن علّى وسلم عليه الله صلى الله رسول وبعث قالوا

راية            ومعه ًا، فرس وخمسين بعير، مائة على النصار من رجلً وخمسين مائة

على            الغاَرة فشنوا ليهدمه، طيئ صنم وهو ُفلس، ال إلى أبيض ولواء سوداء،

والشاء،            َعم ّن وال السبى من َيهم أيد وملؤوا فهدموه، الفجر، مع حاتم آل محلة

خزانته             فى ووجدوا الشام، إلى عدى وهرب حاتم، بن عدى أخُت السبى وفى

الماشية           وعلى قتادة، أبو السبى على فاستعمل أدراع، وثلثة أسياف، ثلثة

لرسول            الصفى وعزل الطريق، فى الغنائم وقسم عتيك، بن الله عبد ّثِة والّر

المدينة              . بهم ِدَم َق حتى حاتم آل على يقسم ولم وسلم، عليه الله صلى الله

      :     : ّد            أش العرب من رجل كان ما حاتم بن عدى قال إسحاق ابن قال

الله             صلى به سمعُت حين منى وسلم عليه الله صلى الله لرسول كراهية

قومى           فى أسير وكنت ًا، نصراني وكنت ًا، شريف ًا امرء وكنت وسلم عليه

سمعُت            فلما قومى، فى ًا ملك وكنت دين، على نفسى فى وكنت بالمرباع،

وكان             لى، كان عربى لغلم فقلت ُته، كره وسلم، عليه الله صلى الله برسول

             : ًا  قريب فاحبسها ًا ذللًسمان أجمالً إبلى من لى اعدد ؛ لك أبا ل لبلى ًا راعي

إنه             ثم ففعل، ّنى، ِذ فآ البلد هذه وطئ قد لمحمد بجيش سمعَت فإذا منى،

          : محمد،    خيُل غشيتَك إذا ًا صانع كنَت ما ؛ عدى يا فقال غداة، ذات أتانى

.    : محمد         جيوُش هذه فقالوا عنها فسألت رايات، رأيُت قد فإنى الن، فاصنعه

:          : قلت:  ثم وولدى، بأهلى فاحتملُت فقّربها، أجمالى، إلّى فقّرب فقلت قال

فلما            الحاضرة، فى لحاتم ًا بنت وخلفُت بالشام، النصارى ِمن دينى بأهل ألحق

وسلم،            عليه الله صلى الله رسول خيُل وتحالفنى بها، أقمُت الشام، قدمُت

عليه             الله صلى الله رسول على بها ِدَم ُق َف أصابت، فيمن حاتم ابنة ُتصيُب ف

هربى              وسلم عليه الله صلى الله رسول بلغ وقد طيئ، من سبايا فى وسلم

    : ؛           الله رسول يا فقالت وسلم عليه الله صلى الله رسول بها فمّر الشام، إلى

علّى،             َفُمّن خدمة، من بى ما كبيرة، عجوز وأنا الوالد، وانقطع الوافد، غاب

 )) :  .     :  ((  )) : َفّر    الذى قال حاتم بن عدّى قالت ؟ وافدك َمن قال عليك، اللُه َمّن

       :  .   :  (( أنه   ُيرى جنبه إلى ورجل رجع فلما قال علّى َفُمّن قالت ؟ ورسوله الله من



 :   .     :    : فأتتنى  عدى قال به لها فأمر ُته، فسأل قالت الحملن، سليه قال علّى،

             : أتاه  فقد ًا، راهب أو ًا راغب ائته ُلها، يفع أبوك كان ما فعلة فعل لقد فقالت ُأختى،

    : فى         جالس وهو ُته فأتي عدى قال منه، فأصاب فلن وأتاه منه، فأصاب فلن

          : فلما   كتاب، ول أمان بغير وجئُت حاتم، بُن ّى عد هذا القوُم فقال المسجد،

: قال         ذلك قبل كان وقد بيدى، أخذ إليه، ْعُت ِف ُد

     :  (( ومعها ((        امرأة، ْتُه َي فلق لى، فقام قال ، يدى فى َده ي الله يجعل أن أرجو إنى

            : بيدى  أخذ ثم حاجـتهما، قضى حتى معهما فقام حاجة، إليَك لنا إّن فقال صبى،

يديه،            بين وجلسُت عليها، فجلس وسادة، الوليدة له فألقت داره، أتى حتى

: قال      ثم عليه، وأثنى الله فحمد

((           : ؟ ((     الله سوى إله من تعلم فهل الله، إل إله ل تقول أن ِفّرَك ُي أ ِفّرَك؟ ُي ما

  :    )) :      :  .  : أكبر،:  الله يقال أن ِفّر َت إنما قال ثم ساعة، تكلم ثم قال ل قلت قال

  )) :  .  :  :  (( مغضوٌب      اليهود فإّن قال ل قلت قال ؟ الله من أكبُر ًا شيئ تعلم وهل

 :  .    :  :  (( فرأيُت    قال مسلم حنيف إنى فقلت قال ضالون النصارى وإّن عليهم

        : وجعلُت   .  النصار، من رجل عند ُأنزلُت ف أمرنى ثم قال ًا فرحـ ينبِسُط وجهه

         : من     ثياب فى قوم جاء إذ عنده، أنا فبينا قال النهار، طرفى آتيه أغشاه،

 )) :       : َها     ّي أ يا قال ثم عليهم، فحّث وقام، ّلى فص قال النمار، هذه من الصوف

َلو             َو ٍة، ْبَض َق ب ْو َل َو َصاع، ِنْصِف ب ْو َل و بَصاع، ْو َل و َفْضل ال مَن اْرَضخوا ؛ ّناُس ال

ٍة،              َتْمر ّق ِبِش ْو َل َو ٍة، َتْمَر ِب ْو َل َو ّناَر ال َأو ّنَم َه َج َحّر َهُه َوْج ُكْم ُد أَح يقى ٍة، ْبَض َق ْعِض َب ِب

 : َلْم              َأ ُكْم َل ُقوُل َأ َما َلُه وقائٌل الله، لقى ُكم َد َأَح َفإّن ٍة، َب ّي َط ٍة ِلَم َك ِب َف َتِجدوا َلْم َفإْن

     :   : ُظُر     ْن َي َف ْفِسَك، َن ِل ّدْمَت َق َما ْيَن أ فيقول َلى، َب فيقول ًا؟ َلد َو َو َمالً َلَك َعْل َأْج

ّنَم،               َه َج َحّر َهُه َوْج به يقى ًا ْيئ َش ُد َيج ل ثم ِه، ِل ِشَما َعْن و ِه ِن يمي َعْن و ُه َد ْع َب و ّداَمُه، ُق

ل              فإنى ٍة، ّيب ط ٍة َفبكلم ْد َيج َلْم فإْن ٍة، َتْمَر ّق ِبِش ْو َل َو ّنار ال َهُه َوْج ُكْم ُد أَح ِليِق

ْيَن            َب َما ِعينُة ّظ ال َتسيَر ّتى َح ْعطيكم وُم ُكم َناِصُر الله فإّن َقة، َفا ال ُكم ْي َل َع أخاُف

   :  (( فى        أقول فجعلُت قال ، الّسّرق ّيتها َمط َلى َع ُيَخاُف ما وأكثر والحيرة، ِرَب ْث َي

طيئ؟،:    لصوص فأين نفسى

فصل 



بين  [               فيما وكانت وسلم عليه الله صلى النبى مع زهير بن كعب قصة ذكر فى

[ ُبوك     َت وغزوة الطائف من رجوعه

         : من            وسلم عليه الله صلى الله رسول قدم ولما إسحاق ابن قال

الله              صلى الله رسول أّن ُيخبره كعب أخيه إلى ْير َه ُز ابن ْير ُبَج كتب الطائف،

شعراء              من بقى َمن وأّن ويؤذيه، يهجوه كان ممن بمكة رجالً قتل وسلم عليه

كانت                فإن وجه، كّل فى هربوا قد وهب أبى بن وُهبيرة ْعَرى، َب الّز ابن قريش

يقتل               ل فإنه وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى ِطْر َف حاجة، نفسك فى لك

قد              كعب وكان نجائك، إلى فانج تفعل، لم أنت وإن ًا، مسلم ًا تائب جاءه ًا أحد

قال: 

َكا                               َل َهْل ْيَحَك َو ْلَت ُق فيما َلَك َهْل َف َلـًة ِرَسا ًا ْير ُبَج ّنى َع َغــا ِل ْب َأ َأل

َكــا                              ّل َد ِلَك َذ ْير َغ ٍء َشى ّى أ َعلى َفاِعــٍل ِب َلْسَت ْنَت ُك إْن َنا َل ّيْن َب ف

َلكــا                              ًا أَخـ عليه ِرْك ْد ُت َلْم و ِه ْي َل َع ًا أبـ ول ًا ُأّم ْلِف ُت َلْم ُلـق ُخ َلى َع

َكا                              َل ًعا َل َثْرَت َع إّما ِئـــٍل َقا َولَ بآسٍف َلْسُت َف َعْل ْف َت َلْم ْنَت َأ َفـإْن

َكـا                            ّل َع َو َها ْن ِم ْأُمــوُن الَم َلَك َه ْن َأ َف ّيًة َرو ًا ْأَس َك ْأُموُن الَم َها ِب َقــاَك َس

            : الله          رسوَل يكتمها أن كره ًا، ُبجير أتت فلما ُبجير، إلى بها وبعث قال

: وسلم             عليه الله صلى الله رسوُل فقال إياها، فأنشده وسلم، عليه الله صلى

 )) :   (( ُلق((       ُخ َلى َع سمع ولما ، ْأُموُن الَم َنا َأ ُذوٌب، َك َل ّنُه وإ َق َد َص ْأُموُن، الَم َسَقاَك

        :  .  :  (( قال      ثم ُأمه، ول أباه عليه يلف لم قال أجل فقال ، ْيِه َل َع ًا َأب َول ُأما ْلِف ُت َلْم

: لكعب  بجير

أحـَزُم                              ِطــلًوهى َبا عليها ُلوُم َت ِتى ّل ا فى َلَك َهْل َف ًا ْعب َك ٌغ ِل ْب ُم َمـْن

َلـُم                              َتْس و ُء ّنَجا ال َكاَن َذا إ ْنُجـو َت َف ُه َد َوْح اللِت ول ُعّزى ال ل الله إلى

ِلُم                               ُمْس ْلِب َق ال ِهُر َطا إل ّناِس ال ِمَن ِلٍت ْف ِبمـ وليس ْنُجو َي ل ْوَم َي َدى َل

ُمَحـــّرُم                             َعلّى ْلمى ُس أبى ِديُن و ُنُه ِدي َء َشى ل وهو ٍر ْي َه ُز ِديُن َفــ

به                     وأرجف نفسه، على وأشفق الرُض، به ضاقت الكتاب، ًا كعب بلغ فلما

        : ًا،       ُبد شىء من يجد لم فلما مقتول، هو فقال عدوه، من حاِضره فى كان َمن

خوفه             وذكر وسلم، عليه الله صلى الله رسول فيها يمدح التى قصيدته قال



رجل             على فنزل المدينة، قدم حتى خرج ثم عدوه، من به الوشاة وإرجاف

صلى               الله رسول إلى به فغدا لى، ِكر ُذ كما ُجهينة، من معرفة وبينه بينه كانت

عليه             الله صلى الله رسول مع ّلى فص الصبح، ّلى ص حين وسلم عليه الله

   : الله،           رسوُل هذا فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى أشار ثم وسلم،

وسلم              عليه الله صلى الله رسول إلى قام أنه لى ِكَر ُذ َف ْنه، فاستأِم إليه فقم

ل               وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان يده، فى يده فوضع إليه، جلس حتى

            : ًا،  مسلم ًا تائب َنك ليستأِم جاء قد زهير ابن كعب إّن الله؛ رسول يا فقال ِرُفه، يع

:       : وسلم         عليه الله صلى الله رسول قال به؟ ُتك جئ أنا إن منه قابٌل أنَت فهل

.        :  .(( زهير(( بن كعب الله رسوَل يا أنا قال نعم

          : رجل            عليه وثب أنه قتادة، بن عمر بن عاصم ّدثنى فح إسحاق ابن قال

          : رسول   فقال عنقه، أضرْب الله وعدو دعنى الله؛ رسوَل يا فقال النصار، من

((         )) : عليه     كان عما ًا نازع ًا تائب جاء فقد عنك، دعه وسلم عليه الله صلى الله

أنه:              وذلك ُبهم، صاح به صنع لما النصار من الحى هذا على كعب فغضب قال

يصف             التى اللمية قصيدته فقال بخير، إل المهاجرين من رجل فيه يتكلم لم

: أولها     التى وناقته محبوبته فيها

ُبــوُل                             ْك َم َد ْف ُي َلْم َها ْثَر إ ّيــٌم َت ُم ُبـــوُل ْت َم ْوَم َي ال ِبى ْل َق َف ُد َعا ُس َنْت َبا

ُتـــوُل                            ْق َلَم ْلَمى ُس أبى ْبَن ا َيا ّنَك إ ُهــُم ُل ْو َق َو َها ْي َب َنا َج ُة َوا ُغ ال َعى َيْسـ

ُغـــوُل                               َمْش ْنَك َع إنى ّنَك َي ِه ْل ُأ ل ُلـُه آُم ْنُت ُك ِديٍق َصـ ُكّل َقـاَل َو

ُعـــوُل                               ْف َم الّرْحمُن ّدَر َق ما ُكّل َف ُكــم َل َبا َأ لَ ِريِقى َط ّلوا َخ ْلُت ُق َف

َمْحُمـــوُل                             َء َبا ْد َح ٍة آل َلى َع ًا ْوم َي ُته َســلََم َلْت َطا وإن َثى ْن ُأ ابن ُكّل

ْأُمـــوُل                           َم ِه الل َرُسوِل َد ْن ِع ُو ْف َع وال َدنى َع ْو َأ ِه الل َرُســــوَل أّن ْئُت ّب ُن

ْفِصيــُل                           َت َو َواعيٌظ َم َها في ُقْرآِن ــ الــ َلَة ِف َنا َطاَك ْع َأ ّلذى ا َداَك َه ْهلً َم

َقاويــُل                           َل ا فّى ُثـَرْت َك ولو ِنْب ْذ ُأ َلــْم و ِة ُوَشـا ال َواِل ْق َأ ِب ّنى َذ ْأُخ َت لَ

الِفيــُل                                ُع َيْسَم ْو َل َما ُع َأْسَم و أرى ِه ِب ُقـوُم َي ْو َل ًا َقام َم ُقـــوُم َأ ْد َق َل

ِويــُل                              ْن َت ِه الل َرُسوِل ِمْن ُكْن َي َلْم إْن ِدُره بـوا ْوٍف َخــ ِمْن ُد َع ُتْر َظّل َل

الِقيــُل                               ُله ْو َق َنِقماٍت ِذى َكّف فى َهـا ُع ِز َنا ُأ َما ِنى َيِمي ْعُت َوَض ّتى َحـ



ومسؤوُل                           منســـوٌب ّنك إ وقيَل ّلُمــه َك ُأ إذ عندى َأْخوُف َو ْهـ َل َف

ِغيـُل                              َنه ُدو ِغيٌل ّثـــَر َع ْطِن َب فى ُه َدُر ُمْخـ َلْرِض ا ِء ِبَضرا ٍم َغ ْي َض ِمْن

(... يتبع(

ُفوٌر@                          ْع َم ّناِس، ال ِمَن َلْحٌم ُهَما ْيُش َع ْين ِضرغـاَم ْلِحُم ُي ف ُو ُد ْغـ َي

ِديــُل َخَرا

ُلــوُل                                 ْف َم َوهو إلّ ِقْرَن ال ْتُرَك َي َأْن َلُه َيِحـــّل لَ ًا ِقْرن ُيَسـاوُر إذا

الَراِجيـُل                          ِه ِدي َوا ب َتَمـــّشى َول ًة ِفــــَر َنا ّو الَج ُع َبا ِس َظّل َت ْنـُه ِم

ُكوُل                          ْأ َم ّدْرَســـاِن وال َبّز ال مضّرج ٍة َقـــــ ِث أُخو ِه ِدي َوا ِب َيَزاُل َول

ُلـوُل                               َمْس ِه الل ُيوِف ُس ِمْن ٌد ّنــ َه ُم ِه ِبــ ُء َتَضا ُيْس ُنوٌر َل الّرُسـوَل إّن

َلُمــوا                            أْس لما ّكَة َم ْطِن َب ِب ُهْم ِئلــ َقا َقاَل ْيٍش ُقَر ِمْن ٍة َب ُعْص فى

ُلــوا ُزو

ِزيـــُل                              َعا َم ِميٌل َول ِء َقـا ّل ال َد ْن ِع ُكُشـٌف ول َكاٌس ْن َأ َزاَل َفما ُلوا َزا

ُد                           الُسـو َد َعّر َذا إ َضْرٌب ُهم ْعِصُم َي ِر ْه الّز الِجماِل َمْشَى يْمُشوَن

ِبيـُل ّتنا ال

َسَرابيــُل                            ْيجا َه ال فى َد ُو َدا َنْسِج ِمْن ُهُم ُبوُسـ َل َطاٌل ْب َأ ِنيِن َعَرا ال ُشـــّم

ُدوُل                             َمْجـــ ِء ْفعـا َق ال َلُق َح َها ّن َكأ ٌق َلــ َح لها ّكْت ُش ْد َق ُغ ِب َوا َس بيٌض

ُلــوا                             ِني إذا ًا ِزيع َمَجا ْيُسوا َل و ًا ْوَم َق ُهــُم ِرَماُح َلْت َنا إْن ِريَح َفا َم ْيُسوا َل

ْوِت                              الَم ِحياِض َعْن ُهْم َل َوَما ِرهــُم ُنُحـو إلّفى ْعُن ّط ال َقع َي لَ

ِليـُل ْه َت

:    :       : كعب     قال فلما قتادة بن عمر بن عاصم قال إسحاق ابن قال

         (( به ((    صنع صاحبنا كان ِلما النصار معشر عنى وإنما ِبيُل ّتنا ال ُد الُسو َد عّر َا إذ

أسلم            أن بعد فقال النصاُر، عليه غضبت بمدحته، المهاجرين وخص صنع، ما

: فيها       يقول التى قصيدته فى النصار يمدح

ِر                            ْنَصـــا ال َصالحى ِمْن َنٍب ْق ِم فى َيَزْل َفلَ ِة َيـا الَح َكَرُم ُه َســـّر َمْن

ِر                           َلْخيـــــا ا ُنو َب ُهُم َياَر الِخ إّن ٍر ِبـ َكا َعْن ًا ِبـــر َكا ِرَم َكا الَم ُثوا ِر َو

ِر                         ّبـــــا الَج ِة َو ْط وَس َياِج ِه ال ْوَم َي ّيهـْم ِب َن ِل ُفوَسهـــــْم ُن ِليَن ِذ َبا ال



ِر                          ّطـــا الَخ َنا َق ِبال و ِفّى ِبالَمْشــَر ِهــــم ِن َيا ْد َأ َعْن ّناَس ال ِديَن ِئ ّذا َوال

ِر                            ِكــــرا َو ُنٍق َتعا ْوَم َي ْوِت ْلَم ِل ِهـــــْم ّي ِب َن ِل ْهُم ُفوَس ُن ِعيَن ِئ َبا وال

ِر                           ّفــــا ُك ال ِمَن ُقوا ِل َع َمْن ِء ِدَما ِب ُهْم َل ًا ُنُسك َنُه ْو َيَر ّهـــــُروَن َط َت َي

ِر                             َفـــا ْع ال ِقِل َعا َم َد ْن ِع َبْحَت َأْص ِهــــم ْي َل إ ُعوَك َن َيْم ِل ْلَت َل َح َذا َوإ

ِرى                          َقـا َم ِليَن ِز ّنا ال ِقيَن ِر ِللطــــا ُهــــم ّن َفإ ّنُجوُم ال َوِت َخ إذا ْوٌم َق

ابنه                     وابن عقبة، وابنه وأبوه، هو الشعراء، فحول من زهير بن وكعب

: قوله       لكعب ُيستحسن ومما عقبة، بن العوام

له                            ٌء ُبو َمْخ وهو َتى َف ال ْعــُى َس َبنـى ْعَج َل ٍء َشى ِمْن ْعَجُب َأ ْنُت ُك ْو َل

َدُر َق ال

َتِشـُر                           ْن ُم َهّم َوال ٌة َد َواِحـــ ْفُس ّن َفال َهــا ُك ْدر ُي ْيَس َل ٍر ُلُمو َتى َف ال َعى َيْس

َتهى                              ْن َي ّتى َح ْيُن َع ال ِهى َت ْن َت لَ أَمٌل َلُه ٌد ُدو َمْمـــ َعاَش َما ُء َوالَمْر

َثــُر َل ا

: وسلم                    عليه الله صلى النبى فى قوله ًا أيض له ُيستحسن ومما

ِم                             َلـ ّظ ال َلة ْي َل ّلى ُج ِر ْد َب َكال ِد ُبْر ِلل ًا َتِجـر ْع ُم ُء ْدَما َل ا َقُة ّنا ال ِه ِب ُتْحدى

ِم                              َكـَر َوِمْن ِديٍن ِمْن اللُه َلُم ْع َي َما ِه ِتـ َد ُبْر ِء َنــا ْث َأ أو ِه ْي َف ِعطا ففى

فصل

[ تسع [         سنَة رَجب شهر فى وكانت ُبوك َت غزوة فى

         : البلد،             من ْدٍب وَج الناس، ِمَن ٍة ُعْسَر زمن فى وكانت إسحاق ابن قال

ويكرهون          ِظللهم، و ثمارهم فى الُمقام ُيحبون والناس الثماُر، طابت وحين

ّلما            ق وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وكان الحال، تلك على ُشخوصهم

ْعد               ُب ل ُبوك، َت غزوة ِمن كان ما إل بغيرها، ووّرى عنها، ّنى ك إل غزوة فى يخرج

. الزمان   وِشدة الّشقة،

ّد                      للَج َهازه َج فى وهو يوم، ذاَت وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

:  ((         )) : فقال     ؟ ِر َف َلْص ا َبنى ِد ِجلَ فى َعاَم ال َلَك َهْل ّد؛ َج يا سلمة بنى أحد قيس بِن

َرُجٍل                ِمن ما أنه قومى عرف لقد فواللِه ّنى؟ ِت ْف َت ول لى تأذُن َو َأ الله؛ رسول يا

ِبَر،              أص ل أن الصفر بنى َء نسا رأيُت إن أخشى ّنى وإ منى، بالنساء ًا عجب ّد بأش



 ((   )) : ففيه         ، َلَك ْنُت ِذ َأ ْد َق وقال وسلم عليه الله صلى الله رسوُل عنه فأعرَض

 : ] {       } : التوبة  ّنى ِت ْف َت َول ّلى َذْن ائ ُقوُل َي ّمن ُهم ْن َوِم الية ]49نزلت

      : الله                فأنزل الَحّر، فى ِفُروا تن ل لبعض بعضهم المنافقين من قوم وقال

 : ]  { التوبة: {     الية ْلَحّر ا ِفى ْا ِفُرو َتن لَ ْا ُلو َقا َو ].81فيهم

الناَس                      وأمر سفره، فى ّد ج وسلم عليه الله صلى الله رسول إّن ُثم

رجال            فحمل الله، سبيل فى والُحملن النفقة على َنى ِغ ال أهَل وحّض َهاز، بالَج

لم             عظيمة نفقًة ذلك فى عفاُن بن عثماُن وأنفق ُبوا، واحتس َنى ِغ ال أهل من

. ِمثلها   ٌد أح ْق ِف ُين

.          : ًا          ْين َع دينار وألَف ّدتها، ُع و ِبها وأقتا بأْحلسها بعير ثلثمائة كانت قلت

          : قد             الروَم أّن وسلم عليه الله صلى الله رسوَل بلغ قال سعد ابُن وذكر

معه            وأجلبت لسنة، َبه أصحا َرَزق قد ْقل ِهَر وأن بالشام، كثيرة ًا جموع جمعت

. البلقاء        إلى مقدماتهم ِّدموا وق وغسان، َلة، َعاِم و وُجذام، َلْخٌم،

عليه                             الله صلى الله رسوَل ُلون يستحِم سبعة وهم ّكاؤون الب وجاء

     ((     )) : الدمع  من تفيُض ُنهم وأعي ْوا ّل فتو ، ْيه َل َع ُلكم َأْحِم َما ُد أج ل فقال وسلم،

ليلى               وأبو زيد، بُن َبُة ْل ُع و ُعمير، بن سالُم وهم ُينفقون، ما يجدوا ل أن ًا حزن

. سارية           بن ِعرباض وال صخر، بن وسلمة َنَمة، َع بن وعمرو المازنى،

 .        : يسار            بن ِقُل ومع ّفل، َغ ُم بن الله وعبد الروايات بعض وفى

:   .        : إسحاق    وابن ُمزينة من وهم السبعة، َقّرن ُم بنو ّكاؤون الب يقول وبعضهم

. الَجموح       بن الُحمام بن َعْمرو فيهم ّد يع

وسلم                    عليه الله صلى الله رسوِل إلى ُبه أصحا موسى أبا وأرسل

((        )) :    ، عليه ُلكم أحِم ما ُد َأج ول أحملكم، ل ِه والل فقال غضبان، فوافاه ِليحِملهم،

      )) : ّنى       وإ ُكم، َل َحَم الله ِكّن َل و ُكم، ُت ْل حَم َنا َأ َما قال ثم إليهم، فأرسل إبل، أتاه ثم

ْيُت              َت َأ َو َيِمينى َعْن ّفْرُت َك إلّ َها، ْن ِم ًا ْيَر َخ َها ْيَر َغ َأَرى َف َيِميٍن، َلى َع ِلُف َأْح لَ ِه َوالل

.(( ْيٌر   َخ َو ُه ّلذى ا

فصل         

[ زيد[        بن َبة ْل ُع أمر من كان ما فى



    : أمرَت                  قد ّنك إ ُهّم ّل ال وقال وبكى، الليل من ّلى فص زيد بن ُعلبة وقام

تجعل              ولم رسولك، مع به أتقّوى ما عندى تجعل لم ثم فيه، ّغبَت ور بالجهاد،

ٍة             ِلَم ْظ َم بكل مسلم كل على ّدق أتص وإنى عليه، ُلنى يحِم ما رسولك يد فى

النبى              فقال الناس، مع أصبح ثم ِعرض، أو جسد، أو مال، ِمن فيها أصابنى

     . ((    )) : ثم    أحد، إليه يقم فلم ؟ َلة ْي ّل ال ِه ِذ ه ُق ّد َتَص الُم ْيَن أ وسلم عليه الله صلى

        (( عليه: ((   الله صلى النبى فقال فأخبَره، إليه، َقام َف ، ُقْم َي ْل َف ُق ّد َتَص الُم ْيَن َأ قال

.(( َلة: ((          ّب َق َت الم ِة َكا الّز فى َبْت ِت ُك ْد َق َل ِه ِد َي ِب ٍد ُمَحّم ْفُس َن َفوالذى ْبِشْر َأ وسلم

  . ابن                          قال ِذْرهم ْع َي فلم لهم، ليؤذن العراِب من ّذُروَن المع َء وجا

عسكر:              قد َسلول بن َبّى ُأ بُن الله ُد عب وكان رجلً، وثمانون اثنان وهم سعد

  : عسكره          ليس يقال فكان والمنافقين، اليهود من ُحلفائه فى َوداع ال ثنية على

المدينة           على وسلم عليه الله صلى الله رسوُل واستخلف العسكرين، بأقّل

.      :    . أثبت    والول َطَة، ُف ُعْر بن سباع هشام ابن وقال النصارى مسلمة بن محمد

الله                                       ُد عب ّلف تخ وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل سار فلما

ارتياب،              ول شك غير ِمن المسلمين ِمن َفر َن ّلف وتخ معه، كان وَمْن َبّى ُأ بن

السالمى،:             َخيثمة وأبو الربيع بُن ُة وُمَراَر ُأمية، ابن ِهلُل و مالك، بن كعُب منهم

عليه              الله صلى الله رسوُل وشهدها ذر، وأبو خيثمة، أبو لحقه ثم ذر، وأبو

بها            وأقام فرس، آلف عشرة والخيُل الناس، ِمن ًا ألف ثلثين فى وسلم

. بحمص       ِذ يومئ ْقُل ِهَر و الّصلة، يقُصر ليلة عشرين

       : عليه                                         الله صلى الله رسوُل أراد ولما إسحاق ابن قال

المنافقون،            به فأْرَجَف أهله، على طالب أبى بَن علّى ّلف خ الخروَج، وسلم

ثم:              ِسلحه، عنه الله رضى علّى فأخذ منه، ًا وتخفف استثقالً إل ّلفه خ ما وقالوا

 : يا             فقال بالُجْرِف، نازل وهو وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أتى حتى خرج

منى،           وتخففَت استثقلتنى لنك ّلفتنى خ إنما َأنك المنافقون زعم الله؛ نبّى

ِلى: ((          ْه أ فى ْفنى ُل َفاْخ ْع فاْرج ِئى، َوَرا ْكُت تر لما ُتَك ْف ّل َخ ّنى ِك ول ُبوا، َذ َك فقال

ِبّى              َن ل ّنُه أ إل ُموسى؟ ِمْن َهاُرون ِة َل ِز ْن ِبَم ّنى ِم ُكوَن َت أْن َتْرَضى َفلَ َأ ِلَك، ْه َأ َو

. المدينة))     إلى علّى فرجع ِدى ْع َب



الله                                                         رسوُل سار أن بعد رجع خيثمة أبا إّن ُثّم

فى              له امرأتين فوجد حار، يوم فى أهله إلى ًا أيام وسلم عليه الله صلى

ماء،             له َدْت وبّر عريَشها، منهما واحدة ُكّل رّشت قد حائطه، فى لهما عريشيِن

امرأتيه             إلى فنظر العريش، باب على قام دخل، فلما ًا، طعام فيه له وهيأت

         : والّريح،    الّضّح، فى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال له، صنعتا وما

مقيم؟             ماله فى حسناء، وامرأة ُمَهيأ، وطعام بارد، ِظّل فى خيثمة وأبو والحر،

        : َق     ألح حتى منكما واحدة عريَش أدخل ل ِه والل قال ثم ّنَصِف، بال هذا ما

ناِضحه،             ّدم ق ثم ففعلتا، ًا، زاد لى ّيئا فه وسلم، عليه الله صلى الله برسوِل

حين              أدركه حتى وسلم عليه الله صلى الله رسول طلب فى خرج ثم فارتحله،

الطريق             فى الجمحى وهب بن ُعميُر خيثمة أبا أدرك كان وقد ُبوك، َت نزل

قال              ُبوك، َت من دنوا إذا حتى فترافقا وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل ُلب يط

           : آتَى     حتى عنى ّلف تتخ أن عليك فل ًا، ذنب لى إّن وهب بن ُعمير ِل خيثمة أبو

صلى              الله رسوِل ِمن دنا إذا حتى ففعل وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل

     : ُمقبل،        الطريق على راكٌب هذا الناس قال ُبوك، َت ب نازل وهو وسلم عليه الله

   :  ((   )) : الله؛       رسول يا قالوا َثَمَة ْي َخ َبا أ ُكْن وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

عليه              الله صلى الله رسول على ّلم فس أقبل، أناَخ فلما خيثمة، أبو واللِه هو

((     )) :         ، َثَمة ْي َخ َبا أ َيا َلَك ْولى أ وسلم عليه الله صلى الله رسوُل له فقال وسلم،

الله              صلى الله رسول له فقال خبَره، وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فأخبَر

. بخير      له ودعا ًا ْيَر َخ وسلم عليه

عليه                                                               الله صلى الله رسول كان وقد

     )) : َول       ًا، ْيئ َش َها ِئ َما ِمَن ُبوا َتْشَر ل قال ثمود، بديار بالِحْجر مّر حين وسلم

ُلوا            ُك ْأ َت ول ِبَل، ال ُه ُفو ِل ْع َفا ُتُموه ْن َعَج َعِجيٍن ِمْن َكاَن وما ِة، ِللّصل ْنُه ِم َوّضؤوا َت َت

    (( أّن          إل ّناُس، ال ففعل ، له َصاِحٌب ومعه إل منكم ٌد أَح َيْخُرَجّن ول ًا، ْيئ َش ْنُه ِم

بعيره،            طلب فى الخُر وخرج لحاجته، ُدهما أحـ خرج ساعدة بنى من رجلين

طلب             فى خرج الذى وأما مذهبه، على ِنق ُخ فإنه لحاجته، خرج الذى فأما

الله           رسوُل بذلك ُأخبَر ف طيئ، بجبلى طرحته حتى الريُح فاحتملته بعيره،



        )) : َعُه     وَم إلّ ُكم ْن ِم ٌد أَح َيْخُرَج ل َأْن ُكم َه ْن أ ألْم فقال وسلم، عليه الله صلى

طيئ))            فأهدته الخر، وأما فُشفى، مذهبه على َق ِن ُخ للذى دعا ثم ، ُبه َصاِح

. المدينة         قدم حين وسلم عليه الله صلى الله لرسول

  :     ((  ))   : حتى           انطلقنا ُحَميد أبى حديث من ، مسلم صحيح فى والذى قلت

: وسلم         عليه الله صلى الله رسوُل فقال ُبوَك، َت َنا ِدْم َق

ِعيٌر ((             َب َلُه كاَن َفمْن ٌد، أَح ُكم ْن ِم ُقْم َي َفل ٌة، َد ِدي َش ِريٌح َلَة ْي ّل ال ُكم ْي َل َع ُهّب َت َس

          (( َلْى  َب ِبَج ألقته حتى الريُح فحملته رجل فقام َدة، ِدي َش ِريٌح ّبت فه َقالُه ِع ّد َيُش ْل َف

َطّىء.

     :      : صلى            الله رسول مّر لما قال أنه الّزْهرى عن بلغنى هشام ابن قال

)) : ل            قال ثم راحلته، واستحّث وجهه، على ثوبه سّجى بالِحْجر، وسلم عليه الله

َما            ُكم َب ُيِصي أْن ًا ْوف َخ ُكوَن َبا ُتم ْن َأ َو إلّ ُهم ُفَس ْن َأ َلُموا َظ ِذيَن ّل ا ُبيوَت ُلوا ْدُخ َت

ُهْم)). َب َأَصا

         (( ))  : الله          صلى الله رسوَل أّن عمر، ابن حديث من الصحيحين فى قلت

         )) : ِكيَن،   َبا ُنوا ُكو َت أْن إلّ ِبيَن ّذ َع الُم ِم ْو َق ال ِء هؤل َعلى ْدُخلوا َت ل قال وسلم عليه

.(( ُهم            َب َأَصا َما ْثُل ِم ُبكم ُيِصي ل ِهم ْي َل َع ْدُخلوا َت َفل ِكيَن، َبا ُنوا ُكو َت لم فإْن

.       (( وطرحه          ((  العجين بإلقاء أمرهم أنه البخارى صحيح وفى

        :(( ُقوا          ((  ِري ُيه وأن َعِجيَن، ال البَل ِلفوا ْع َي أن أمرهم أنه مسلم صحيح وفى

     . وقد        ًا، أيض ّى البخار رواه وقد الناقة ُدها ِر َت كانت التى البئر من ويستقوا َء، الما

. الطرح        روى َمْن يحفظه لم ما راويه حفظ

)) :      : علَم              قال اجتمعوا، فلما جامعة، َة الصل فيهم نادى أنه البيهقّى وذكر

   :    (( َيا      ُهم ْن ِم ْعَجُب َن فقال رجل فناداه ، عليهم اللُه َغِضَب قوم على تدُخلون

         )) : ُكم   ُفِس ْن أ ِمْن َرُجٌل ِلَك؟ ذ ِمْن ْعَجُب أ َو ُه ِبما ُكم ُئ ِب ْن أ
ُ ألَ فقال الله، َرسول

َعّز             الله فإّن ُدوا، ّد َوَس َتِقيُموا اْس ُكم، َد ْع َب ِئٌن َكا ُهو َوَما ُكم َل ْب َق َكاَن ِبَما ُكْم ُئ ّب َن ُي

.(( ًا             شيئ ِهم ْفِس ْن َأ َعْن ُعوَن َف ْد َي ل ٍم ْو َق ِب اللُه ِتى َوَسيأ ًا، ْيئ َش ُكم ِب ِذا َع ِب ُأ ْعب َي لَ َوَجّل

فصل         

[ الغزوة[      هذه فى المعجزات بعض فى



         : رسول            إلى ذلك َكْوا َفش معهم، ماء ول الناُس وأصبح إسحاق ابن قال

فأرسَل             وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل فدعا وسلم، عليه الله صلى الله

. الماء           من حاَجتهم ُلوا واحتم الناُس، ارتوى حتى فأمطرت سحابًة، ُسبحانه الله

ببعِض                               كان إذا حتى سار وسلم عليه الله صلى الله رسوَل إّن ثم

أنه          :    ُعُم يز أليس ًا منافق وكان ْيِت ّلَص ال بن زيد فقال ُته، ناق ّلت ض الطريق،

الله             رسوُل فقال ُته؟ ناق أين يدرى ل وهو السماء، خبر عن ُيخبركم و نبى،

          )) : ما    إلّ َلُم ْع أ ل والله ّنى وإ َتُه، َل َقا َم َكَر َذ و ُقوُل، َي َرُجلً إّن وسلم عليه الله صلى

ْد              َق و َذا، َك و َكذا ْعِب ِش فى َوادى ال فى وهى ْيَها، َل َع اللُه ّلنى َد ْد َق و اللُه، ّلمنى َع

.    (( وفى       بها ُه ْو َت َأ ف فذهبوا بها ْأتونى َت ّتى َح ُقوا ِل َط ْن فا ِزَماِمها، ِب ٌة َشَجَر ْتها َبَس َح

أوسق       . بعشرة المرأة حديقة َخَرَص تلك طريقه

ّلف                                     يتخ فجعل وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل مضى ثم

     )) :    : ُقُه   ْلِح ُي َفَس ْيٌر، َخ ِه ِفي َيُك فإْن ُعوه َد فيقول فلن، ّلف تخ فيقولون الرجُل عنه

.(( ْنُه          ِم اللُه ُكُم أَراَح َقد َف ِلَك، ذ ْيَر َغ َيُك وإْن ُكم، ِب اللُه

متاعه                                              أخذ عليه، أبطأ فلما بعيُره، ٍر َذ أبى على ّوم وتل

ونزل              ًا، ماشي وسلم عليه الله صلى الله رسول أثر يتبُع خرج ثم ظهره، على

المسلمين             ِمن ناظر فنظر منازله، بعض فى وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

رسول:             فقال َده، وح الطريق على يمشى الرجل هذا إّن الله؛ رسوَل يا فقال

  :     ((   )) : رسول     يا قالوا القوُم، تأمله فلما ، َذٍر َبا أ ُكْن وسلم عليه الله صلى الله

  )) :        . أبا     اللُه َرِحَم وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ذر أبو هو واللِه الله؛

.(( ُه       َد وْح َعُث ْب ُي و ُه، َد َوْح َيُموُت و ُه، َد َوْح َيْمِشى ٍر؛ َذ

    : سفيان                                              بن بريدة ّدثنى فح إسحاق ابن قال

  : نفى            لما قال مسعود بن الله عبد عن ُقرظى، ال كعب بن محمد عن السلمى،

وغلُمه،               ُته امرأ إل ٌد أح معه يكن لم َدُره، َق بها وأصابه َذِة، الّرب إلى ذر أبا عثماُن

ْكب:           َر ّول فأ الطريق، قارعة على ضعانى ثم ّفنانى، َك و َغّسلنى أن فأوصاهما

           : فأعينونا   وسلم، عليه الله صلى الله رسول صاحُب ذر أبو هذا ُلوا فقو بكم يمّر

ُد              عب وأقبل الطريق، قارعة على وضعاه ثم به، ذلك فعل مات، فلما دفنه، على



بالِجنازة              إل ُهْم ْع َيُر فلم ًا ُعّمار ِعراق ال أهل من معه رهط فى مسعود بن الله

   : ذر           أبو هذا فقال الغلم، إليهم وقام ُؤها، َط َت البُل كادت قد ّطريق ال ظهر على

 : فاستهّل           قال دفنه، على فأعينونا وسلم عليه الله صلى الله رسول صاحُب

)) :        : َتْمِشى    وسلم عليه الله صلى الله رسوُل َق صد ويقول يبكى الله ُد عب

      (( ثم     ْوه، فواَر وأصحابه، هو نزل ثم ، َدَك َوْح َعُث ْب ُت و َدَك، َوْح َتُموُت و َدَك، َوْح

عليه              الله صلى الله رسوُل له قال وما حديثه، مسعود بن الله ُد عب ّدثهم َح

. ُبوك     َت إلى مسيره فى وسلم

(( ))            : صحيحه          فى حبان بن حاتم أبو ذكر فقد نظر، القصة هذه وفى قلت

ُأم              عن أبيه، عن الشتر، بن إبراهيم عن مجاهد، عن وفاته، قصة فى وغيره

   :    :        : ل  لى ما فقلت ُيبكيِك؟ ما فقال ْيُت، َك َب ُة، الوفا َذر أبا حضرت لما قالت ذر،

يدان             ول ًا، َفن ك ُعك يس ثوٌب عندى وليس الرض، من َفلة ب تموُت وأنت أبكى،

         : الله    صلى الله رسول سمعُت فإنى تبكى، ول أبشرى قال تغييبك؟ فى لى

      )) : ُده      َه َيْش الرض ِمَن ٍة ِبفل منكم َرُجٌل َتّن َيُمو َل فيهم أنا ٍر َف َن ل يقول وسلم عليه

          (( ٍة   قري فى مات وقد إل َفِر ّن ال ِئَك أول من ٌد أَح وليس الُمْسلمين من ِعَصابٌة

الطريق،           فأبصرى ْبُت، ِذ ُك ول ْبُت َذ َك ما ِه فوالل الّرُجُل، ِلَك ذ فأنا وجَماعٍة،

:  .   : قالت:        فتبّصرى اذهبى فقال ّطُرُق؟، ال وتقطعت الحاّج، ذهب وقد ّنى أ ُقلت ف

أنا              إذ كذلك، وهو أنا فبينا ُأمّرضه، ف أرجع ثم أتبّصر، ِثيِب َك ال إلى ُد ِن ُأس فكنُت

  : إليهم،         فأَشرُت قالت ُلهم، رواِح بهم َتُخّب الّرَخُم كأنهم ِرحالهم على برجال

  :      : من      امرؤ قلت مالك؟ الله؛ َأمَة يا فقالوا علّى ُفوا وق َحتى إلّى فأسرعوا

  :  .   :    :  . رسوِل   صاِحُب قالوا ذر أبو قلت هو؟ وَمن قالوا ُتكفنونه َيُموت المسلمين

      : إليه      وأسرعوا ِتهم، ُأمها و بآبائهم ْوه ّد فف نعم، قلت وسلم؟ عليه الله صلى الله

        : عليه     الله صلى الله رسوَل سـمعُت فإنى أبِشروا لهم فقال عليه، دخلوا حتى

      )) : ُده     َه َيْش الرِض ِمن ٍة َفل ِب منكم َرُجٌل َتّن َيُمو َل فيهم أنا َفر َن ل يقول وسلم

          (( ٍة،   َع َجَما فى َلَك َه إلّوقد َرُجٌل ِر َف ّن ال ِئَك ُأول ِمْن ْيَس َل َو المؤمنين من ِعَصابٌة

لمرأتى،               أو لى ًا كفن ُعنى يس ثوٌب عندى كان لو إنه ْبُت، ِذ ُك ولَ ْبُت َذ َك ما ِه والل

منكم                 رجل َننى ّف يك ل أن الله ُكم ُد أنُش فإنى لها، أو لى ُهَو ثوب فى إل ّفن ُك أ لم



وقد               إل أحد َفر ّن ال أولئك من وليس ًا، نقيب أو ًا، بريد أو ًا، عريف أو ًا، أمير كان

       : هذا،         ردائى فى ُنك ّف َك ُأ عّم، يا أنا قال النصار من ًتى ف إل قال ما بعَض قارَف

    :  . النصارى،       ّفنه فك ّفنى، فك أنَت قال ُأمى غزل من َعيبتى ِمن ثوبين وفى

. يمان       ّلهم ُك َفر َن فى ودفنوه عليه، وقاموا

  :       : بن                  وديعة منهم المنافقين، من رهٌط كان وقد تبوك قصة إلى رجعنا

يقال              سلمة لبنى حليف أشجع ِمن رجل ومنهم ْوف، َع بن َعْمرو بنى أخو ثابت

     : كقتال:       الصفر، بنى جلد أتحسبون لبعٍض بعضهم قال ّير، ُحَم بن َمْخشى له

ًا            وترهيب ًا إرجاف الِحبال، فى مقّرنين ًا غد بكم ّنا لكأ ِه والل لبعض؟ َبعِضهم العرب

       : ُيضرب.     أن على َقاَضى ُأ أنى ِددت لو ِه والل ّير ُحَم بن َمْخِشى فقال للمؤمنين

  . رسوُل            وقال هذه لمقالتكم قرآن فينا ينزل أن ِلُت ننف ّنا وإ َجلدة، مائَة منا ُكل

    )) : ُقوا        َتَر اْح قد فإنهم ْوَم، َق ال ِرك ْد أ ياسر بن لعّمار وسلم عليه الله صلى الله

  .((   :   : إليهم      فانطلق وكذا كذا ُتم ُقل بل ُقْل َف أنكروا، فإن قالوا؟ َعّما ُهم ْل َفَس

إليه،             ِذُرون يعت وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فأتوا ذلك، لهم فقال عّمار،

 } :       : ُهْم    َت ْل َأ َس ِئن َل َو فيهم الله فأنزل ونلعُب، نخوُض كنا ثاب بن وديعة فقال

 : ] { التوبة     َعُب ْل َن و َنُخوُض ّنا ُك ّنَما إ ُلّن ُقو َي :  65َل رسول]     يا ّير ُحْم بن مخشى فقال

وتسّمى              الية، هذه فى عنه ُعفَى الذى فكان أبى، واسُم اسمى بى قعد الله؛

اليمامة،             يوَم ِتل ُق ف بمكانه، ُيعلم ل ًا شـهيد ُيقتل أن الله وسأَل الرحمن، عبد

. أثر    له يوجد فلم

        (( نزل             (( وسلم عليه الله صلى الله رسول أّن ، مغازيه فى عائذ ابن وذكر

وسلم             عليه الله صلى الله رسوُل فاغترف فيه، ُؤها ما قّل زمان فى ُبوَك َت

حتى             ُنها عي ففارت فيها، بصقه ثم فاه، بها فمضمض ماء، من بيده َغرفًة

. الساعة     حتى كذلك فهى امتلت،

)) :      ((  ))  : ُكم                    ّن إ إليها وصوله قبل قال أنه مسلم صحيح فى قلت

ّنهاُر،              ال ُيْضِحَى ّتى َح ُتوها ْأ َت َلْن ُكم ّن وإ ُبوك، َت ْيَن َع َعالى َت اللُه َء َشا إْن ًا غد ُتوَن َتأ َس

    :  .(( إليها         َبق َس ْد َق و فجئناها قال آتى حتى ًا شيئ ِئها ما ِمْن َيَمسّن فل َها َء َجا فَمن

صلى            الله رسوُل فسألهما ٍء، ما من بشئ ِبّض ًت الّشَراِك ْثُل ِم ْين َع وال َرُجلِن،



   :  ((     )) : النبى   ُهَما ّب فس َنعم، قال ؟ ًا شيئ مائها ِمن ُتما َمَسْس هل وسلم عليه الله

ْين               َع ال ِمن ُفوا غر ُثّم يقول، أن اللُه شاء ما لهما وقال وسلم، عليه الله صلى

فيه              وسلم عليه الله صلى الله رسول وغسل شئ، فى اجتمع حتى قليلً قليلً

ثم             ّناُس، ال استقى حتى ْنهِمٍر، ُم بماء العين فجرت فيها، أعاده ثم ْيه، َد َي و َهه وج

       )) : أن       ٌة َحيا بَك طالْت إن ُذ ُمعا يا ُيوِشُك وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

.(( ًا      َنان ِج ِلئ ُم ْد ق هاهنا ما ترى

فصل                   

[((  )) ْذُرح[   ((  ))  ((  ))  أ و َجْربا وأهل َلة ْي َأ صاحب مصالحة فى

صاحُب                     أتاه ُبوك، َت إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول انتهى ولما

وكتب           َية، الجز ْوه َط فأع ْذُرح، وأ َجْربا، أهل وأتاه الجزيَة، وأعطاه فصالَحه َلة، ْي َأ

: ْيلة             َأ ِلصاحب وكتب ِعندهم، فهو ًا، كتاب وسلم عليه الله صلى الله رسوُل لهم

ّنَة((             ُيَح ِل الله رسول النبى ومحمد الله، ِمن َنٌة َأَم هذا الرحيم، الرحمن الله بسم

ومحمد             ِه، الل ِذمُة لهم ِر، والبح البّر فى وسيارتهم ُسفنهم، َلة، ْي َأ وأهِل َبَة، ْؤ ُر بن

أحدث             فَمن البحر، وأهل اليمن، وأهل الشام، أهل ِمن معهم كان وَمْن النبى،

ل               وإنه الناس، ِمن أخذه لمن ّنه وإ نفسه، دوَن ُله ما َيحوُل ل فإنه ًا، َدث َح منهم

. (( َبّر            أو ٍر َبْح من يردونه ًا طريق ول يردونه، ًء ما ُيمنعوا أن يِحّل

فصل         

ِر  [            ِد ْيـــ َك ُأ الوليدإلى بن خالد وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث فى

ُدومة]

           : بن            خالد بعث وسلم عليه الله صلى الله رسول إّن ثم إسحاق ابن قال

وكان             ِكندة، ِمن رجل ِلك، الم عبد بن ْيدر َك ُأ وهو ُدومة، ْيدر َك ُأ إلى الوليد

: لخالد            وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال عليها، ًا ملك وكان ًا، نصراني

         (( ْين،((    َع ال بمنظر حصنه ِمن كان إذا حتى خالد فخرَج ، َقَر َب ال ُد َيِصي ُده َستِج ّنَك إ

َتُحّك             البقُر َتِت فبا امرأته، ومعه له، سطـح على وهو َصافية، ُمقمرة ليلة وفى

.   :       : ِه      والل ل قال قّط؟ هذا مثل رأيَت هل ُته امرأ له فقالْت القصر، باَب ُقرونها ِب

        : وركب:     له، ُأسرَج ف بفرسه، فأمر فنزل، أحد، ل قال هذه؟ يترك فَمن قالت



    : معه          وخرُجوا فركب حّسان، له يقال له أخ فيهم بيته أهل ِمن َفر َن معه

وسلم،           عليه الله صلى الله رسول خيُل ّقتهم تل خرُجوا، فلما بمطاردهم،

فاستلبه            بالذهب، ّوٌص مخ ِديباج ِمن َقباء عليه كان وقد أخاه، وقتلوا فأخذته،

إن               ثم عليه، قدومه قبَل وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى به فبعَث خالد،

َدَمه،             له فحقن وسلم، عليه الله صلى الله رسول على ْيدر َك ُأ ب قدم ًا خالد

. قريته         إلى فرجع سبيله، ّلى خ ثم الجزية، على وصالحه

         : فى            ًا خالد وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث سعد ابُن وقال

    :  . من       ْيدر َك ُأ خالد وأجار قال ّدم تق ما نحو فذكر ًا، فارس وعشرين أربعمائة

ُدومة               له َيفتح أن على وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل به يأتَى حتى القتل

ِدرع،          وأربعمائة رأس، وثمانمائة بعير، ألفى على وصالحه ففعَل الجندل،

قسم            ثم ًا، ِلص خا ّيُه ِف َص وسلم عليه الله صلى للنبّى فعزل ُرمح، وأربعمائة

بقى             ما قسم ثم وسلم، عليه الله صلى للنبى فكان الُخمس، فأخرج الغنيمة،

. فرائض        َخْمُس منهم واحد ِلكل فصار أصحابه، فى

   : رأيتها                    ما ِه والل البقر عن قال ْيدر َك ُأ أّن الخبر، هذا فى عائذ ابُن وذكر

. الله             قدر ولكن والثلثة، اليوميِن لها ُأْضِمُر كنُت ولقد البارحة، إل أتتنا قط

        : الله             صلى الله رسول عند ّنة ُيَح و ْيدر، َك ُأ واجتمع ُعقبة بن موسى قال

الله           رسوُل فقاضاهما بالجزية، وأقرا فأبيا، السلم، إلى فدعاهما وسلم، عليه

تيماء،             وعلى َلة، ْي َأ وعلى َتبوك، وعلى ُدومة، قضية على وسلم عليه الله صلى

. ًا   كتاب لهما وكتب

    :    : صلى                      الله رسول فأقام إسحاق ابن قال تبوك قصة إلى رجعنا

إلى             قافلً انصرف ثم ُيجاوزها، لم ليلًة عشرة َع ِبض ُبوك َت ب وسلم عليه الله

والراكبين           الراكَب ُيروى َوَشل من يخرج ماء الطريق فى وكان المدينة،

:          : وسلم    عليه الله صلى الله رسوُل فقال ّقق، الُمَش وادى له يقال ٍد بوا والثلثة،

  :  (( إليه((           فسبقه قال نأتيه ّتى َح ًا ْيئ َش منه ِقيّن َت َيْس َفلَ ِء، الَما ِلك ذ إلى َنا َق َب َس َمْن

   )) : َذا         ه إلى َنا َق َب َس َمْن فقال ًا، شـيئ فيه ير فلم ْوا، َق َت فاس المنافقين، من َفر َن

    )) :  .      : ُقوا))   َت َيْس َأْن ُهم َه ْن َأ َلْم َو أ فقال وفلن فلن الله؛ رسول يا له فقيل ؟ ِء الَما



          (( عليهم،    ودعا وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل َعنهم َل ثم ، َيه آت ّتى َح ًا ْيئ َش ْنُه ِم

َيُصّب،               أن الله شاء ما يده فى َيُصّب فجعل الوشل، تحَت يده فوضع َنَزل ثم

شاء              بما وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ودعا بيده، ومسحه به، َنَضحه ثم

كِحّس               ًا ِحّس له إن ما سمعه َمن يقول الماءكما ِمن فانخرق به، يدعَو أن الله

الله           صلى الله رسول فقال منه، حاجتهم واستقوا الناُس، فشرب الصواِعق،

          )) : أْخَصُب  َو ُه و الوادى، بهذا َعّن َيْسَم َل ُكم ْن ِم ِقَى َب َمْن ْو أ ُتم ِقي َب ِئْن َل وسلم عليه

.(( خلفه     وَما ِه ْي َد َي بين َما

       ((  ))   : وسلم          عليه الله صلى الله رسول أن مسلم صحيح فى ثبت قلت

           )) : ّتى  َح ُتوها ْأ َت َلْن ُكم ّن وإ ُبوك، َت ْيَن َع اللُه َء َشا إْن ًا َغد ُتوَن ْأ َت َس ُكم ّن إ لهم قال

  ....(( وقد         الحديث، ًا َشيئ ِئها َما ِمْن َيمّس َفلَ َها َء َجا َفَمْن ّنهاُر، ال ُيْضِحى

قصتين،.          كانت وإن مسلم، حديث فالمحفوُظ واحدة، القصة كانت فإن ّدم تق

. ممكن  فهو

          : ِه                   الل َد عب أن التيمى، الحارث بن إبراهيم بن محمد ّدثنى وح قال

         : صلى     الله رسول مَع وأنا الليل، جوِف ِمن ُقمت قال ّدُث، ُيَح كان مسعود ابن

العسكر،             ناحية فى نار من ُشعلًة فرأيت ُبوَك، َت ِة غزو فى وسلم عليه الله

وعمر،             بكر، وأبو وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل فإذا إليها، ُظُر أن ُتها ْع َب ّت فا

الله               ورسوُل له، حفروا قد هم وإذا مات، قد المزنى ْيِن َد ِبجا ال ذو الله ُد عب وإذا

: يقول             وهو إليه، ُيدليانه وعمر بكر وأبو ُحفرته، فى وسلم عليه الله صلى

  )) :       (( ْد((   َق ّنى إ ُهّم ّل ال قال لشقه، هيأه فلما إليه، فدلياه ، أخاكما إلّى أدنيا

 :      :  (( ياليتنى     مسعود بن الله عبد يقوُل قال ، ْنُه َع َفاْرَض ْنُه، َع ًا َراِضي ْيُت َأْمَس

         . ِمن   َعه َمْرج وسلم عليه الله صلى الله رسول وقال الُحفرة صاِحَب كنُت

          )) : ُنوا  َكا إلّ ًا وادي ُتْم ْع َط َق ول ًا، َمسير ُتم ِسْر ما ًا ْقوام َل ِة َن ِدي بالَم إّن ُبوك َت غزوة

.((   )) :       : ْذُر))  ُع ال ُهم َبَس َح َعْم َن قال بالمدينة؟ ُهْم و الله؛ رسول يا قالوا ُكم َع َم

فصل                  

[ وصلته[        ُبوك َت ب وسلم عليه الله صلى خطبته فى

(... يتبع(



:        (( قال@            (( عامر، بن ُعقبة حديث من والحاكم ، الدلئل فى البيهقى ذكر

رسوُل             فاسترقد ُبوك، َت غزوة فى وسلم عليه الله صلى الله رسول مع خرجنا

ّتى               ح فيها يستيِقظ فلم ليلة، َلى َع منها كان لّما ليلة وسلم عليه الله صلى الله

 :  ((        )) : يا     فقال ، َفْجَر ال َلنا ْكل ا ِبلُل َيا َلَك ُقْل َأ َلْم َأ قال ُرمـح َد ِقي الشمُس كانت

الله              صلى الله رسوُل فانتقَل بك، َهَب َذ الذى ِم النو من بى ذهب اللِه؛ رسول

وليلته،              يومه بِقيَة ذهب ثم ّلى، ص ثم بعيد، غيَر المنزل ذلَك من وسلم عليه

 ..  )) : َفإّن           ُد ْع َب أّما قال ثم ُله، أه هو بما عليه وأثنى الله فحمد ُبوَك، َت ب فأصبح

ّلُة           ِم َلل الِم ْيُر َوَخ َوى، ْق ّت ال ِلَمُة َك ُعَرى ال ُق َث ْو َأ و ِه، الل َتاُب ِك ِديِث الَح َق َد َأْص

َأْحَسُن          و ِه، الل ْكُر ِذ ِديِث الَح َأْشَرُف و ٍد، ُمَحّم ّنُة ُسـ َنِن الّس ْيُر وَخ إبراهيَم،

َأْحَسُن          و ُتها، َثا َد ُمْح ُلُمور ا َوَشّر ِزُمها، َوا َع ِر ُلُمو ا ْيُر وَخ ُقرآُن، ال هذا َقَصِص ال

َد           ْع َب الّضللُة َعَمى ال ْعَمى َأ و ِء، َهدا الّش ْتُل َق الْموِت َأْشَرُف و ِء، َيا ِب ْن َل ا ُى ْد َه ْدى َه ال

ْلِب،             َق ال َعَمى َعَمى ال وشّر َع، ّتب أ ما ُهدى ال ْيُر وَخ َع، َف َن َما ْعَماِل ال ْيُر وَخ َدى، ُه ال

وَشّر              َهى، ْل َأ َو ُثَر َك ِمّما ْيٌر َخ َفى َك و َقّل وَما َلى، ْف الّس ِد َي ال ِمَن ْيٌر َخ َيا ْل ُع ال ُد َي وال

ْأتى             ي لَ َمْن ّناِس ال وِمَن ِة، َياَم ِق ال ْوَم َي ِة ّنداَم ال وَشّر ْوت، الَم َيْحُضُر ِحيَن ِة ِذَر ْع الَم

ّلساُن              ال َيا َطا الَخ َظم ْع َأ ومْن ًا، ُهْجر إل اللَه ُكُر ْذ َي لَ َمْن ُهم ْن وِم ًا، ُبر ُد إل َعَة الُجُم

َفُة           َمَخا ِم ْك الُح ْأُس َوَر ْقوى، ّت ال ِد الّزا ْيُر َوَخ ْفِس، ّن ال ِغنى ِغنى ال ْيُر وَخ ّذاُب، َك ال

ّنياَحُة             وال ِر، ْف ُك ال ِمَن والْرتياُب ِقيُن، َي ال ُقلوِب ال فى َقَر َو َما ْيُر وَخ َوَجّل، َعّز ِه الل

ِمْن             ْعُر والّش ِر، ّنا ال ِمَن َكٌى ْكر والّس ّنَم، َه َج ُجثا ِمْن ُلوُل ُغ َوال ِة، ّي ِل ِه الَجا َعَمِل ِمْن

ُوِعَظ           َمْن ُد ِعي والّس ِم، ِتي َي ال َماُل َكِل ْأ الَم وَشّر ِم، ْث ال ُع جما والَخْمُر ِليَس، ْب إ

ِة             َع َب َأْر ْوِضع َم إلى ُكم ُد َأَح َيِصيُر ّنما وإ ِه، ُأّم ْطِن َب فى َشقى َمْن ِقّى والّش ِره، ْي َغ ِب

ِذب،           َك ال َوايا َر َوايا الّر وشّر ِتُمُه، َوا َخ َعَمِل ال وَملُك ِة، الِخَر إلى َلْمُر وا ْذُرٍع، َأ

ِمْن             ِه َلْحِم ْكُل َأ و ْفٌر، ُك ُله َتا ِق و ٌق، ُفسو ْؤِمِن الُم َباُب وِس ِريٌب، َق آٍت َو ُه َما ُكّل و

ِفْر             ْغ َي وَمْن ْبه، ّذ َك ُي ِه الل َعلى يتأّل وَمْن ِه، َدِم ِة َكُحْرَم ِه ِل َما َوُحْرَمُة ِه، الل ِة َي ْعِص َم

ِبْر              َيْص وَمْن اللُه، ُه ْأُجْر َي ْيَظ َغ ال ِظم ْك َي وَمْن ْنُه، َع اللُه ْعُف َي ْعُف، َي وَمْن َله، َفْر ْغ ُي

ّبر،            َتَص َي وَمْن ِه، ِب اللُه ُيَسّمع َعَة، الّسْم َتِغ ْب َي وَمْن اللُه، ّوضه َع ُي ِة ّي ِز الّر َعلى

.    ..(( ًا        ثلث استغفر ثم الله ْبه ّذ َع ُي اللَه ْعِص َي وَمْن َلُه، اللُه ِعِف ُيْض



  :     (( معاويُة،                      (( أخبرنى وهب ابن حديث من سننه فى داود أبو وذكر

ٌد،              َع ْق ُم رجٌل فإذا حاٍج، وهو ُبوك، َت ب نزَل أنه أبيه عن َغزوان، بن سعيد عن

 :          : إّن    َحٌى ّنى أ سمعَت ما به ّدْث ُتَح فل ًا، حديث ُثك ّد ُأح س قال أمره، عن ُته فسأل

((  )) :           ، ُتنا َل ْب ِق ِه ِذ ه فقال نخلة، إلى ُبوَك َت ب نزَل وسلم عليه الله صلى الله رسول

:          : فقال    وبينها، بينه مررُت حتى أسعى، غلٌم وأنا فأقبلُت قال إليَها، ّلى ص ثم

.       :  (( هذا((     يومى إلى عليهما ُقمُت فما قال ، َثَره أ الله َع قط َتنا، صل َطع ق

مولى                       عن العزيز، عبد بن سعيد عن وكيع، طريق من داود أبو ساقه ثم

:      : فقال        ًا، مقعد ُبوك َت ب رجلً رأيت قال ِنمران، بن يزيد عن نمران، بن ليزيد

ّلى،             ُيص وهو حمار على وسلم عليه الله صلى الله رسول يدْى بين مررُت

    .     (( والذى: ((   السناد هذا وفى بعد عليهما مشيُت فما ، ُه َثَر َأ ْع َط ْق ا ُهّم ّل ال فقال

. ضعف  قبله

فصل         

[ ُبوك[            َت غزوة فى الصلتين بين وسلم عليه الله صلى جمعه فى

           : حبيب،            أبى بن يزيد عن ّليث، ال حدثنا سعيد، بن ُقتيبة حدثنا داود أبو قال

الله               صلى النبّى أن َجبل، بن معاذ عن واثلة، بن عاِمر عن الطفيِل، أبى عن

ّظهر              ال َأّخَر الّشمُس، َغ ِزي َت أن قبَل ارتحل إذا ُبوك َت ِة غزو فى كان وسلم عليه

أّخَر           المغرب، ْبَل َق ارتحل وإذا ًا، جميع ّليهما ُيَص ف العصر، إلى يجمعها حتى

ِعشاء،           ال َعّجَل المغرب، بعد ارتحَل وإذا ِعشاء، ال مع ُيصلىها ّتى ح المغرَب

. المغرب   مع فصلها

        )) : ِر           ْه ّظ ال إلى َعْصَر ال َعّجَل الّشْمِس، ْيِغ َز َد ْع َب َتَحَل اْر َذا إ الترمذى وقال

 .    :  (( غريب    حسن حديٌث وقال ، ًا َجِميع َعْصَر وال ْهَر ّظ ال ّلى َوَص

.          : ِئم            قا حديٌث الوقِت ِم تقدي فى وليس ُمنكر، حديٌث هذا داود أبو وقال

         : أبى              بِن ليزيد الحديِث أصحاِب ِمن ٌد أح َلُم ْع َي ل حزم بن محمد أبو وقال

. ْيل     َف ّط ال أبى ِمن ًا سماع حبيب

     : ثقات،                أئمة ُته روا حديٌث هو هذا ْيل َف ّط ال أبى حديث فى الحاكم وقال

الحديث             فإذا فنظرنا بها، ّلله ُنع ّلة ِع له ِرف نع ل والمتن، السناد شاذ وهو



     :     : ّليث    ال عن كتبَت َمن مع سعيد بن ُقتيبة ل قلت البخارى عن وذكر موضوع،

    : المدائنى،         خالد مع ُته َتب ك قال ْيل؟ َف ّط ال أبى عن حبيب أبى بن يزيد حديَث

 :     . ّدثنا       ح ًا أيض داود أبو ورواه الشيوخ على الحاديَث ُيدخل المدائنى خالد وكان

فضالة،               بن مفّضل حدثنا الّرملى، موهب بن الله عبد بن يزيد بن خالد بن يزيد

عن              ْيل، َف ّط ال أبى عن الّزبير، أبى عن سعد، بن ِهشام عن سعد، ابن ّليث وال

            : إذا   ُبوَك َت غزوة فى كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن جبل بن معاذ

ْثَل            ِم المغرب وفى والعصر، ّظهر ال بين َع جم َتِحَل ير أن قبل الّشمُس َغت زا

وإن:            ِعشاء، وال المغرِب بيَن جمع َتِحَل، ير أن قبل الّشمُس َبِت غا إن ذلك

يجَمع            ثم ِء، ِعَشا ِلل ِزَل ْن َي ّتى ح المغرب أّخَر الشمُس، ِغيَب َت أن قبل ارتحل

بينهما.

        : وأبو            معين، وابُن أحمد، المام ّعفه ض عندهم، ضعيف سعد بن ِهشام و

ًا،             أيض النسائّى ّعفه وض عنه، ّدث ُيح ل وكان سعيد، بن ويحيى ُزرعة، وأبو حاتم،

           : اعتّل    ول سعد، ابن ِهشام حديث عن ّقف تو ًا أحد أر لم البّزار بكر أبو وقال

    : حديث        ّليث وال المفّضل حديث داود أبو وقال عنه، التوقف ُتوجب ّلة ِع ب عليه

منكر.

فصل         

ِد [               ْي َك ال من به المنافقون َهّم وما ُبوك َت من وسلم عليه الله صلى رجوعه فى

[ إياه    الله وِعصمة به

    :    (( صلى             (( ِه الل رسوُل ورجع قال ُعْرَوة عن مغازيه فى السود أبو ذكر

مكر              الطريق، ببعض كان إذا حتى المدينة، إلى ُبوك َت ِمن قافلً وسلم عليه الله

يطرُحوه            أن فتآمُروا المنافقين، من ناٌس وسلم عليه الله صلى الله برسوِل

فلما             معه، ُكوها يسل أن أرادوا العقبة، بلغوا فلما الطريق، فى َبٍة َق َع رأِس من

 )) : َء          َشا َمْن فقال خبرهم، ُأخبر وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل َيهم غش

     (( الله        صلى الله رسوُل َأخذ و ُكْم َل ُع ْوَس َأ ّنه فإ ِدى، َوا ال ْطِن َب ِب َذ ْأُخ َي َأْن ُكم ْن ِم

بالمكر            َهّموا الذين َفَر ّن ال إل الوادى ببطن الناُس وأخذ َقبة، َع ال وسلم عليه

وقد            ّثموا، وتل ّدوا استع بذلك، سمعوا لما وسلم، عليه الله صلى الله برسول



اليمان،             بَن ُحذيفَة وسلم عليه الله صلى الله رُسوُل وأمر عظيم، بأمر هّموا

ُحذيفة             وأمر الناقة، بِزمام يأخذ أن ًا عّمار وأمر معه، فمشيا ياسر، بن وعّماَر

ْوه،             َغَش قد ورائهم ِمن ِم القو وكزة سمعوا إذ يسيرون، ُهم فبينا يسوقها، أن

وأبصَر            يردهم، أن ُحذيفة وأمر وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل َغِضَب َف

واستقبل            ِمحجن، ومعه فرجع وسلم، عليه الله صلى الله رسول غضَب حذيفة

ول          ّثمون، متل وهم القوَم، وأبصَر بالمحجن، ًا ضرب فضربها رواحلهم، َه وجو

ُحذيفة،            أبصروا حين سبحانه اللُه فأرعبهم المسافر، فعل ذلك أن إل يشعُر

ُحذيفة            وأقبل الناَس، ُطوا َل خا حتى ُعوا فأسر عليه، ظهر قد مكرهم أّن وظنوا

)) : ِرب           اْض قال أدركه، فلما وسلم، عليه الله صلى الله رسول أدرك حتى

    (( ْعلها،      َأ ِب استووا حتى فأسرعوا ، َعّماُر يا ْنَت أ واْمِش َفة، ْي َذ ُح يا َلة الّراِح

وسلم           عليه الله صلى النبى فقال الناَس، ينتظرون ِة َب َق َع ال من فخرجوا

 :   (( عرفُت: ((        ُحذيفة قال ؟ ًا أَحد ْكِب الّر أو ْهِط الّر ِء ُؤل ه ِمْن ْفَت َعَر َهْل َفة لحذي

       : فقال    ّثمون، متل وهم ُتهم، وغشي الليل، ظلمة كانت وقال وفلن، فلن راِحلة

      )) : وما      ْكِب الّر شأن كاَن ما ُتم ِلْم َع هل وسلم عليه الله صلى الله رسول

    )) :       : ّتى))  َح ِعى، َم َيِسيُروا ِل َكُروا َم فإنهم قال الله، رسول يا واللِه ل قالوا ؟ أرادوا

        :  (( ًا،      إذ الله رسول يا بهم تأُمُر ل َو َأ قالوا منها َطرُحونى ِة َب َق َع ال فى ّطلعُت ا إذا

    :     )) : وضع   قد ًا محمد إّن ويقولوا الناُس ّدث يتح أن أكره قال أعناقهم، ِرَب فنض

 (( )):    (( اكتماهم   وقال لهما، فسماهم ، أصحابه فى يده

    )) : بأسمائهم،               أخبرنى قد الله إّن القصة هذه فى إسحاق ابن وقال

حتى             ْق ِل فانط الصبح، وجه عند ًا غد الله شاء إن بهم ِبُرك ُأخ وس آبائهم، وأسماء

      )) :    (( بن   وسعد َبّى، ُأ بن الله عبد ادع قال أصبح فلما ، فاجمعهم َبْحت، اص إذا

ابن            سويد بن والُجلس عامر، وأبا ًا، وعامر العرابى، خاطر وأبا سرح، أبى

         : وإن    الليلة، ِة َب َق َع ال ِمن ًا محمد نرمى حتى ننتهى ل قال الذى وهو الصامت،

وهو              لنا عقل ول الراعى، وهو لغنم ًا إذ إنا منا، ًا خير ُبه وأصحا محمد كان

سرق            الذى وهو التيمى، ًا ومليح حارثة، بن مجمع ُعَو يد أن وأمره العاِقل،

أين            ْدرى ُي فل الرض، فى ًا ِرب ها وانطلق السلم، عن ّد وارت الكعبة، ِطيَب



فسرقه،             الصدقة تمر على أغار الذى نمير بن ِحصن َو يدع أن وأمره ذهب،

((     )) : ؟        َذا ه َلى َع َلَك َحَم ما ْيَحَك، َو وسلم عليه الله صلى الله رسول له وقال

الله:              أطلعك إذا فأما عليه، ُيطلعك ل الله أّن ظننُت أنى عليه حملنى فقال

قبل              قّط بك ُأؤمن لم وإنى الله، رُسوُل أنك اليوم أشهد فأنا َته، وعلم عليه،

عنه،            وعفا عثَرته، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فأقال الساعة، هذه

قال             الذى وهو ُعيينة، ابن الله َد وعب أبيرق، بن ُطعيمة يدعو أن وأمره

أن:             دون أمر لكم ما فواللِه ّله، ُك الدهَر تسلُموا الليلة هذه اسهُروا لصحابه

       )) : ّنى     أ ْو َل ْتلى َق ِمْن ُعَك َف ْن َي َكاَن َما ْيَحَك، َو فقال فدعاه الرجل، هذا ُلوا تقت

          : الله))    أعطاك ما بخير نزاُل ل الله رسوَل يا ِه فوالل الله عبد فقال ؟ ْلُت ِت ُق

عليه              الله صلى الله رسوُل فتركه ِبَك، و ِه بالل نحن إنما عدّوك، على النصَر

   :    ((    )) : الفرد،  الواحد نقتل قال الذى وهو ، الربيع بن ُمّرة ُع اد وقال وسلم،

وسلم            عليه الله صلى الله رسوُل فدعاه مطمئنين، بقتله عامًة الناُس فيكون

    :  (( إن: ((        الله؛ رسوَل يا فقال ؟ ْلَت ُق ّلذى ا ُقوَل َت أْن َعلى َلَك َحَم َما ْيَحَك، َو فقال

فجمعهم              ذلك، من ًا شيئ قلُت وما ِه، ب ِلم لعا إنك ذلك من ًا شيئ قلُت كنُت

اللَه             ُبوا حار الذين رجلً عشر اثنا وهم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

بقولهم،           وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فأخبرهم قتله، وأرادوا َله ورسو

بعلمه،          ذلك على نبيه سبحانه اللُه َع وأطل وعلنيتهم، وسرهم، ومنطقهم،

: َوَجّل           َعّز قوله وذلك ولرسوله، للِه محاربين منافقين عشر الثنا ومات

 : ] { التوبة{    ْا ُلو َنا َي َلْم ِبَما ْا َهّمو مسجد]      74َو بنوا وله رأسهم، عامر أبو وكان

     (( )) : الله      صلى الله رسول فسّماه ، الراهب له ُيقال كان الذى وهو الّضرار،

        (( )) : فقدم  إليه، فأرسلوا الملئكة، غسيل حنظلة أبو وهو ، الفاسق وسلم عليه

. جهنم             نار فى البقعة تلك فانهارت ّياهم، وإ الله أخزاه عليهم، ِدم ق فلما عليهم،

فصل         

[ إسحاق[        ابن رواية سياق فى الوهام بعض فى

:          : وجوه           من ْهٌم َو إسحاق ابن ذكره ما سياق وفى قلت



           : ُأولئك          أسماء ُحذيفة إلى أسّر وسلم عليه الله صلى النبّى أّن ُدها أح

  : صاِحُب          إنه لحذيفة ُيقال كان وبذلك غيره، ًا أحد عليهم ُيطلع ولم المنافقين،

إذا              وكان أسماءهم، يعلُم غيُره ول عمر، يكن ولم غيُره، يعلمُه ل الذى الّسّر

       : فهو      وإل حذيفة، عليه ّلى ص فإن انظروا، عمر يقول فيه، ّكوا وش الرجل مات

. منهم  منافق

         :     : وقد          ظاهر، ْهٌم َو وهو َبّى، ُأ بن الله عبد فيهم قوله من ذكرناه ما الثانى

 . تبوك             غزوة فى ّلف تخ َبّى ُأ بن الله عبد أّن نفسه، إسحاق ابن ذكر

          :   : سعد          فإن ظاهٌر، وخطأ ًا، أيض ْهٌم َو سرح أبى بن وسعد قوله أن الثالث

أسلم               قد كان الله عبد ُنه اب وإنما ألبتة، إسلم له ُيعرف لم سرح أبى ابن

عليه             الله صلى النبّى عثماُن له استأمن حتى بمكة، َلِحَق و ّد ارت ثم وهاجر،

شئ             ذلك بعد منه يظهر ولم إسلُمه، َفَحُسَن وأسلم، فأّمنه الفتح، عام وسلم

الخطأ              هذا ما أدرى فما ألبتة، عشر الثنى هؤلء مع يكن ولم عليه، ُينكر

الفاحش.

           :  : َمْن          على يخفى ل ظاهر ْهٌم َو وهذا رأَسهم، عامر أبو وكان قوله الرابع

الهجرة،               قصة فى هذا عامر أبى ِقصة ذكر قد نفُسه هو بل إسحاق، ابن دوَن

عليه                الله صلى الله رسوُل هاجر لما عامر أبا أن قتادة، بن عمر بن عاصم عن

الله             رسوُل افتتح فلما رجلً، عشَر َعة ببض مكة إلى خرَج المدينة، إلى وسلم

خرج             الطائف، أهُل أسلم فلما الطائف، إلى خرج مكة، وسلم عليه الله صلى

ُبوك            َت وغزوة ُق الفاس كان فأين ًا، غريب ًا وحيد ًا طريد بها فمات الشام، إلى

. ًا  وإياب ًا ذهاب

فصل         

الله[              صلى فهدمه فيه، يقوَم أن َله رسو اللُه نهى الذى الّضرار مسجد أمر فى

[ وسلم  عليه

َوان،                      أ بذى نزل حتى ُبوك، َت ِمْن وسلم عليه الله صلى الله رسول وأقبل

إلى            ّهز يتج وهو ْوه َت أ الّضرار مسجد أصحاُب وكان ساعة، المدينة وبين وبينها

            : ّليلة  وال والحاجة، ّلة ِع ال ِلذى ًا مسجد بنينا قد ّنا إ ؛ الله رسوَل يا فقالوا ُبوك، َت



  )) : َجناح          َعلى ّنى إ فقال فيه، لنا ّلَى ُتَص ف َينا تأت أن ُنِحّب ّنا وإ الشاتية، المطيرة

  (( نزل            فلما ، فيه ُكم َل َنا ْي ّل َفَص ُكم َنا ْي َت َل اللُه َء َشا إْن ِدْمنا َق ْو َل َو ْغٍل، ُش وَحاِل َفر، َس

بنى             أخا ّدْخشم ال بن مالك َدعا ف السماء، من المسجد خبُر جاءه أواَن بذى

   )) : ِد        المسج هذا إلى انطلقا فقال العجلنى، عدى بن وَمعن عوف، بن سلمة

بن            سالم بنى أتيا حتى َعين، ُمسر فخرجا وحّرقاه، ِدماه، فاه ُله، أه ِم ِل الظا

   : أخُرج         حتى ِظْرنى ْن أ لمعن مالك فقال ّدخشم، ال بن مالك رهُط وهم عوف،

ًا،              نار فيه فأشعل النخل، من ًا سعف فأخذ أهله، إلى ودخل أهلى، ِمن ٍر بنا إليك

فأنزل            عنه، َفّرقوا فت وهدماه، فحرقاه ُله، أه وفيه دخله حتى ّدان يشت خرجا ثم

: ]{        } : التوبة  ِنيَن ْؤِم الُم ْيَن َب ًا ِريق ْف َت و ًا ْفر ُك َو ًا ِضَرار ًا َمْسِجد ْا ُذو ّتَخ ا ِذيَن ّل َوا فيه الله

القصة]  .     .107 آخر إلى

  : بن                    ثعلبُة منهم رجلً، عشر إثنا وهم بنوه، الذين إسحاق ابن وذكر

      : ّدثنى .       ح صالح، بن الله عبد ّدثنا ح الدارمى سعيد بن عثمان وذكر حاطب

 : قوله             فى عباس ابن عن طلحة، أبى بن علّى عن صالح، بن معاوية

      { ًا{     مسجد ْوا َتن اب النصار من ُأناس هم ، ًا ْفر ُك و ًا ِضَرار ًا َمْسِجد ْا ُذو ّتَخ ا ِذيَن ّل َوا

        : وِمن    قوة ِمن استطعتم ما ّدوا واستِم مسجدكم، ُنوا اب عامر أبو لهم فقال

ِرُج             ُأْخ ف الروم، من بجند فآتى الروم، ملِك ْيصَر َق إلى ذاهٌب فإنى سلح،

وسلم            عليه الله صلى النبى أتوا مسجدهم، ِمن فرغوا فلما وأصحابه، ًا محمد

بالبركة،:             وتدعو فيه، ّلى ُتَص أن ُنحب ف مسجدنا، بناء من فرغنا قد ّنا إ فقالوا

          } : ٍم    ْو َي ّوِل أ ِمْن َوى ْق ّت ال َلى َع ُأّسَس ٌد ّلَمْسِج ًا، َبد أ ِه ِفي ُقْم َت ل وَجّل َعّز الله فأنزَل

 : ]{ التوبة}    {    ِه ِفي ُقوَم َت َأن ّق َأَح َباء ُق مسجد : {  108يعنى ِفى]    ِه ِب َهاَر ْن َفا قوله إلى

 : ]{ التوبة  ّنَم َه َج ِر ِفى]    {      109َنا َبًة ِري ْا ْو َن َب ِذى ّل ا ُهُم ُن َيا ْن ُب َيَزاُل لَ قواعده، يعنى

  {    }  : بالموت}  يعنى ُهْم ُب ُلو ُق َع ّط َق َت َأن إل الشَك يعنى ِهْم ِب ُلو ُق

فصل

[ المدينة[           مقدمه عند وسلم عليه الله صلى لتلقيه الناس خروج فى

الناس                     خرج المدينة، من وسلم عليه الله صلى الله رسوُل دنا فلما

: يقلن      والولئد والصبيان ُء النسا وخرج لتلقيه،



َداِع                         َو ال ّياِت ِن َث ِمـْن َنا ْي َل َع ْدُر َبــ ال َع َلـ َط

َداِعى                         ِه لل َعــا َد َما َنا ْي َل َع ْكُر الّش َوَجـَب

       : المدينة               إلى َدِمه مق عند ذلك كان إنما ويقوُل هذا فى ِهُم َي الرواة وبعُض

يراها               ل الشام، ناحية من هى إنما الوداع ثنياِت لن ظاهر، ْهٌم َو وهو مكَة، من

أشرف               فلما الشام، إلى توّجه إذا إل بها يمّر ول المدينة، إلى مكة من ِدُم القا

. ((       )) : ّبه   ُنِح و ّبنا ُيِح َبٌل َج ٌد ُأُح َذا َه َو َبُة، َطا ِه ِذ ه قال المدينة، على

 .       : فقال                      ِدحك أمت لى ائذن الله؛ رسول يا العباُس قال َدخَل فلما

:  ((     : فقال      (( َفاَك اللُه ْفُضض َي ل قل وسلم عليه الله صلى الله رسول

ُق                           َور ال ُيْخَصُف ْيُث َح َدٍع ْو َت ُمْس ِفى َو ّظلَِل ال فى ْبَت ِط َها ِل ْب َق ِمْن

ُق                            َل َعـ َولَ َغــٌة ُمْض َول ْنَت َأ َبَشـٌر لَ َد ِبل ال ْطَت َب َه ُثـّم

ُق                            َغـَر ال َله ْه َأ َو ًا َنْســر ْلَجَم َأ ْد َق َو ِفيَن الّس َكُب َتْر َفٌة ْط ُن َبْل

ُق                             َبــ َط َدا َبـ َلٌم َعا َمَضى َذا إ ٍم َرِحـ إلى ِلٍب َصا ِمْن َقُل ْن ُت

ُق                          ُطـــ ّن ال َتها َتْح َيا ْل َع ِدَف ْن ِخ ِمن ْيِمُن َه الُم ُتَك ْي َب َوى َت اْح ّتى َح

ُق                          ُفــ ُل ا ِرَك ُنو ِب َءْت َوَضا أرض الـ َقِت َأْشَر ْدَت ِل ُو لّما ْنَت َأ َو

ِرق                            َت َنْخــ ِد الّرَشا ْبَل َوُس ِر ـو الْن َوفى ِء الضيا ِلك َذ فى َنْحُن َف

فصل

للناس،[            وجلوسه ركعتين وصلة المسجد وسلم عليه الله صلى دخوله فى

[ للعتذار    إليه ّلفين المخ ومجىء

بالمسجد                    بدأ َنة، المدي وسلم عليه الله صلى الله رسوُل دخل ولما

ِذرون          يعت ُقوا فطِف ّلفون، المخ فجاءه ّناس، لل جلس ثم ركعتين، فيه ّلى فص

صلى            الله رسوُل منهم فقبل رجلً، وثمانين بضعًة وكانوا له، ُفون ِل ويح إليه،

الله،           إلى ِئَرهم َسرا َكل َو َو لهم، واستغفر وبايعهم، علنيتهم، وسلم عليه الله

ثم                             ْغَضِب، الُم تبّسَم تبسم عليه، ّلم س فلما مالك، بُن كعُب وجاءه

:         :  .(( )) : لى  فقال يديه، بين جلسُت حتى أمشى فجئُت قال تعال له قال

      :  (( َد((      عن جلسُت لو ِه والل إنى َلى َب فقلُت ؟ َظهَرك ْعَت َت ْب ا ِد َق ُكْن َت ألم َفَك، ّل ماَخ

جدلً،             ِطيُت ُأع ولقد ٍر، ُعذ ب سخطه ِمن أخُرَج أن لرأيُت الدنيا، أهل من غيِرك



َكّن             ليوِش علّى، به َترضى كذب حديَث اليوَم ُتك حدث إن ِلْمُت َع لقد ِه والل ولكنى

لرُجو             ّنى إ فيه، علّى ُد َتِج ِصدٍق، َحديَث ُتَك ْث ّد ح ولئن َعلّى، َطك ُيْسِخ َأن اللُه

ول                أقوى َقّط كنُت ما ِه والل عذر، ِمن لى كان ما ِه والل عنى، ِه الل َو عف فيه

)) :        . أما     وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال عنك ّلفُت تخ حين ِمنى أيسَر

     .(( بنى        من ِرجاٌل وثار فقمُت، فيك اللُه يقِضَى حتى ُقم ف َق، َد َص ْد َق َف َذا ه

       : قبَل     ًا ذنب أذنبَت كنَت علمناَك ما ِه والل لى فقالوا ّنبونى، ُيؤ فاتبعونى سلمة،

بما              وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى اعتذرَت تكوَن أل َعَجْزَت ولقد هذا،

الله            صلى الله رسوِل استغفاُر َبك ذن َيك كاف كان فقد ّلفون، المخ إليه اعتذر

         :  . ِذَب   فأك أرجع، أن أردُت حتى ُيؤنبونى زالوا ما فواللِه قال لك وسلم عليه

     :       : ما    ْثَل ِم قال َرُجلِن نعم قالوا ٌد؟ أح معى هذا لقى هل لهم قلُت ثم نفسى،

   :    : الربيع        بُن ُمرارة قالوا هما؟ َمن فقلُت لك، قيل ما مثَل لهما فقيل قلَت،

ًا           بدر شهدا ِلحين صا رجلين لى فذكروا الواقفى، ُأمية بُن ِهلُل و العامرى،

. لى      ذكروهما حين فمضيُت ٌة، ُأسو فيهما

َثُة                     ّثل ال ّيها أ كلِمنا عن المسلميَن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ونهى

الرُض،             لى تنكرت حتى لنا، ّيروا وتغ ّناُس، ال َنا َب َن َت فاْج عنه، ّلَف تخ َمْن بين ِمن

فاستكانا            صاحباى، فأما ليلًة، خمسيَن ذلك على فلبثنا ِرُف، أع بالتى هى فما

أخرج،            فكنُت َدهم، وأجل القوم أشّب فكنُت أنا وأما َيبكياِن، ِتهما بيو فى وقعدا

وآتى           أحد، ّلمنى ُيك ول السواق، فى وأطوُف المسلمين، مع َة الصل ُد فأشه

الصلة،             بعد مجلسه فى وهو عليه ّلُم ُأَس ف وسلم، عليه الله صلى الله رسول

           : ًا   قريب ّلى ُأَص ثم ل؟ أم علّى السلم ّد بر شفتيه حّرك هل نفسى فى فأقول

نحوه،            التفّت وإذا إلّى، أقبل صلتى، على أقبلُت فإذا النظر، فأساِرقه منه،

حتى            مشيُت المسلمين، جفوة ِمن ذلك علّى طاَل إذا حتى عنى، أعرَض

ّلمُت            فس إلّى، الناِس وأحّب عمى، ابُن وهو قتادة، أبى حائط جدار ّورُت تس

       : َلُمنى       تع هل ِه، بالل ُدك أنش قتادة؛ أبا يا فقلت السلَم، علّى ّد ر ما ِه فوالل عليه،

فسكت،           ُته، فناشد ُعدت، ف فسكت، وسلم؟ عليه الله صلى َله ورسو الله ُأِحّب



       : ّتى   ح ّليُت وتو عيناى، ففاضت أعلُم، ُله وَرُسو اللُه فقال ُته، فناشد ُعدت ف

. َدار  الِج تسورُت

ِدَم                     َق ممن الشام أنباِط من ِطى َب َن إذا المدينة، بسوق أمشى أنا فبينا

        : الناُس    َق ِف فط مالك، ْبِن كعِب على ُدّل ي َمْن يقوُل بالمدينة َيبيعه بالطعام

: فيه             فإذا َغّسان، ملك من ًا كتاب إلّى دفع جاءنى، إذا ّتى ح لُه ُيِشيروَن

           .. هوان،           بدار الله يجعلك ولم جفاك، قد صاحبك أن بلغنى فإنه ُد بع أما

     :    . فتيممُت     البلء، ِمن ًا أيض وهذا قرأتها لما ْلُت ُق َف ُنواِسك بنا فالحق مضيعة، ول

رسوُل            إذا الخمسين، ِمن ليلًة أربعون مضت إذا حتى ُتها فسجر التنور، بها

      : عليه        الله صلى الله رسوَل إّن فقال يأتينى، وسلم عليه الله صلى الله رسوِل

   :     : اعتزلها      ولكن ل قال ماذا؟ أم ُأطلقها فقلُت َتك، امرأ ِزَل تعت أن يأُمُرك وسلم

  : بأهلك،         الحقى لمرأتى فقلُت ذلك، مثل صاحبّى إلى وأرسل ْبها، تقر ول

ُأمية،             بن هلل ُة امرأ فجاءت المر، هذا فى اللُه ْقِضَى َي حتى عندهم فكونى

تكره:               فهل خادم، له ليس ضائع شيخ ُأمية بَن هلَل إّن الله؛ رسول يا فقالت

       :  ((    )) : شىء،   إلى حركة ِبه ما ِه والل إنه قالت ، ُبك يقَر ل ولكـن ل قال ُدمه أخ أن

 : فقال               كعب قال هذا، يومه إلى كان ما أمره ِمن كان منذ يبكى زال ما واللِه

           : كما   امرأتك فى وسلم عليه الله صلى الله رسوَل استأذنَت لو أهلى بعُض لى

      : الله        رسوَل فيها ِذُن أستأ ل ِه والل فقلت ُدمه، تخ أن ُأمية بن ِهلل لمرأة أذن

وسلم              عليه الله صلى الله رسول يقوُل ما ُيدرينى وما وسلم، عليه الله صلى

لنا              َلت َكُم حتى لياٍل عشَر ذلك بعد ولبثُت شاب، رجل وأنا فيها، ُته استأذن إذا

فلما              كلمنا، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول نهى حين من ليلًة خمسون

أنا             بينا بيوتنا، من بيت سطح على ليلًة خمسين ْبَح ُص الفجر َة صل ّليُت َص

علّى             وضاقت نفسى، علّى ضاقت قد تعالى، الله ذكر التى الحال على جالس

 : يا            ِته صو بأعلى ْلٍع َس جبل على أوفى صارخ صوَت سمعُت رُحبت، بما الرُض

ِه،             الل ِمن فرٌج جاء قد أن فعرفُت ًا، ساجد فخررُت أبشر، مالك؛ ابَن كعَب

الفجر،             ّلى َص حين علينا الله بتوبة وسلم عليه الله صلى الله رسول وآذن

رجل          إلّى وركَض مبشرون، صاحبّى َبَل ِق وذهب َننا، ُيبشرو الناُس فذهب



َع            أسر الصوُت وكان الجبل، ِذْروة على فأوفى أسلَم، ِمن ساع وسعى ًا، فرس

ثوبّى           له نزعُت يبشرنى، صوته سمعُت الذى جاءنى فلما الفرس، ِمن

ُتهما،          فلبس ثوبين، واستعرُت غيرهما، أملك ما واللِه ُبشراه، ب إياهما ُته فكسو

ًا            فوج ًا فوج الناُس فتلقانى وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى فانطلقُت

  :       : دخلُت   حتى كعب قال عليك، الله توبُة ِنَك ْه ِلي يقولون بالتوبة ُيهنئوننى

فقام            الناس، َله حو جالس وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فإذا المسجد،

رجل              إلّى قام ما ِه والل ّنأنى، وه صافحنى حتى ِوُل ُيهر الله ُعبيد بُن طلحُة إلّى

الله           رسول على ّلمُت س فلما ِلطلحة، أنساها ولسُت غيره، المهاجرين من

   )) : َمّر          ْوم َي ْير ِبَخ ْبِشْر َأ السرور من ُهه وج ُق ْبُر َي وهو قال وسلم، عليه الله صلى

        :   .(( عند    ِمن أم الله، رسـوَل يا عندك أِمن قلُت قال ُأّمَك ْتَك َد َل َو ُذ ْن ُم ْيَك َل َع

        ((     )) : إذا  وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وكان ، ِه الل ِد ْن ِع ِمْن َبْل ل قال الله؟

بين              جلسُت فلما منه، ذلك نعرُف وكنا قمر، ِقطعُة كأنه حتى ُهه وج استنار ُسّر

             : الله،  إلى َدقة َص مالى ِمن ِلع أنخ أن توبتى ِمن إّن الله؛ رسول يا قلت يديه،

 :  ((       )) : فإنى   قلت ، َلَك ْيٌر َخ َو ُه َف ِلَك، َما ْعَض َب ْيَك َل َع َأْمِسْك فقال رسوله، وإلى

        :  . بالصدق،    نجانى إنما الله إّن الله؛ رسول يا فقلُت ْيبَر بَخ الذى سهمى ُأِمسُك

من              ًا أحد أعلم ما ِه فوالل بقيُت، ما ًا صدق إل ّدُث ُأَح ألّ توبتى من وإّن

الله             صلى الله لرسول ذلك ذكرُت منذ الحديث صدق فى الله أبله المسلمين

هذا               يومى إلى ذلك بعد تعمدُت ما ِه والل أبلنى، ما هذا يومى إلى وسلم عليه

: رسوله             على تعالى الله فأنزَل بقيُت، فيما الله يحفظنى أن لرجو وإنى ًا، كذب

 : ]{ التوبة{       ِر َلنَصا َوا ِريَن َهاِج َوالُم ِبّى ّن ال َلى َع اللُه َتاَب َقد :{ 117َل َها]   ّي َأ َيا قوله إلى

 : ]{ التوبة       ِقيَن ِد الّصا َع َم ْا ُنو ُكو َو اللَه ْا ُقو ّت ا ْا ُنو آَم ِذيَن ّل الله]    119ا أنعم ما فواللِه ،

رسوَل             صدقى من نفسى فى أعظَم للسلم، هدانى أن بعد َقّط نعمة علّى

ُبوا،              َذ َك ِذيَن ّل ا َلَك َه كما ِلَك ْه فأ كذبته، أكون ل أن وسلم، عليه الله صلى الله

} : ُفوَن             ِل َيْح َس قال لحد قال ما شر الوحى أنزل حين ُبوا َذ ك للذين قال الله فإن

: ]{ التوبة     ِهْم ْي َل إ ُتْم ْب َل َق ْن ا َذا إ ُكْم َل ِه : {    95بالل َعِن]   َيْرَضى ل اللَه َفإّن قوله إلى

 : ]{ التوبة  ِقيَن َفاِس ال ِم ْو َق ْل ].96ا



           : رسوُل           منهم قبل الذين ُأولئك أمر عن َثُة ّثل ال ّيها أ ّلفنا تخ وكان كعب قال

أمَرنا             وأرجأ لهم، واستغفر فبايعهم، له، حلفوا حين وسلم عليه الله صلى الله

 : ]{    } : التوبة       ْا ُفو ّل ُخ ِذيَن ّل ا ِة َث ّثلَ ال َعلى و الله قال فبذلك فيه، اللُه قضى ]118حتى

ُؤه              وإرجا ّيانا، إ ُفه تخلي هو وإنما الغزو، عن خلفنا مما الله ذكر الذى وليس ،

. منه        فقبل إليه واعتذر له، حلف عمن أمرنا

      : ّدثنى                       ح صالح، بن الله عبد ّدثنا ح الدارمى سعيد بن عثمان وقال

: قوله             فى عباس، ابن عن طلحة، أبى بن علّى عن صالح، بن معاوية

 : ]{ التوبة {        ًا ّيئ َس وآَخَر ًا ِلح َصا َعَملً ْا ُطو َل َخ ِهْم ِب ُنو ُذ ِب ْا ُفو َتَر ْع ا :102َوآَخُروَن قال] 

غزوة             فى وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ّلفوا تخ رهط َة عشر كانوا

أنفَسهم             منهم سبعٌة َق أوث وسلم عليه الله صلى الله رسوُل حضر فلما ُبوك، َت

المسجد             فى رجع إذا وسلم عليه الله صلى النبّى َيُمّر وكان المسجد، بسوارى

:   ((     )) : قالوا    ؟ ِرى بالسوا ُهم ُفَس ْن أ ُقون ِث الُمو هؤلء َمْن قال رآهم فلما عليهم،

حتى             أنفَسهم ُقوا أوث الله رسوَل يا عنك ّلفوا تخ له وأصحاٌب ُلبابة أبو هذا

   )) :  . ل       ِه ِبالل ْقِسُم ُأ َنا وأ قال ويعذرهم وسلم عليه الله صلى النبى َقُهم ِل ُيط

َعن             ُفوا ّل َتَخ و ّنى َع ُبوا َرِغ ُهْم، ُق ِل ْط ُي ِذى ّل ا َو ُه اللُه ُكوَن َي ّتى َح ِذُرهم ْع َأ َولَ ُهم ِلُق ْط ُأ

     :     (( حتى   أنفسنا ُق ِل ْط ُن ل ونحن قالوا ذلك، بلغهم فلما ، ِلِميَن الُمْس َع َم َغْزو ال

  } : ِهْم         ِب ُنو ُذ ِب ْا ُفو َتَر ْع ا َوآَخُروَن وَجّل َعّز الله فأنزل ُيطلقنا، الذى هـو اللُه يكون

   { الله          من وعسى ِهْم ْي َل َع ُتوَب َي َأن اللُه َعَسى ًا ّيئ َس َوآَخَر ًا ِلح َصا َعَملً ْا ُطو َل َخ

        .{ عليه {    الله صلى النبى إليهم أرسل نزلت، فلما ّرِحيٌم ُفوٌر َغ اللَه إّن واجب

    : هذه      الله؛ رسول يا فقالوا بأموالهم، فجاؤوا وعذرهم، فأطلقهم، وسلم،

((     )) : ُكم       َل َوا أْم َذ آُخ أْن ُأِمْرُت ما قال لنا، واستغفر عنا، بها ّدق فتص أموالنا،

{         } : ِهْم  ْي َل َع َوَصّل َها ِب ِهم ّكي ُتَز َو ُهْم ّهُر َط ُت َقًة َد َص ِهْم ِل أْموا ِمن ْذ ُخ الله فأنزل

 : }  103التوبة[     }   : الصدقة،]  ِمنهم فأخذ ُهْم ّل َكٌن َس َتَك َصلَ إّن لهم، استغفر يقول

َيدروَن            ل ُأرِجئوا ف بالسوارى، أنفسهم ُيوثقوا لم َفر َن ثلثة وكان لهم، واستغفر

    } : ِبّى       ّن ال َلى َع اللُه َتاَب َقد َل تعالى الله فأنزل عليهم؟ ُيتاب أم ّذبون ُيع أ



} :   .{    } :    { إّن  قوله إلى ْا ُفو ّل ُخ ِذيَن ّل ا ِة َث ّثل ال َلى َع و ِله َقو إلى ِر ْنصا َل وا ِريَن َهاِج والُم

.     { سعد    ابن عطية َعه تاب الَّرِحيُم ّواُب ّت ال َو ُه اللَه

فصل 

[ والفوائد [            الفقه من الغزوة هذه تضمنته ما بعض إلى الشارة فى

          : رجب           فى خروُجه كان إن الحرام الشهر فى القتال جواُز فمنها

لم               الكتاب أهَل أن وهو آخر، أمر ههنا ولكن إسحاق، ابن قاله ما على ًا محفوظ

ّدم           تق وقد ُتحّرمه، كانت فإنها العرب، بخلف الحرام، الشهَر ُيحّرمون يكونوا

الفريقين          . ُحَجج وذكرنا قولين، فيه القتال ِم تحري نسخ فى أّن

        : ستُره          يضّرهم الذى بالمر وإعلُمهم للرعية، المام تصريُح ومنها

عنه            والكناية عنهم غيره ستر وجواُز ُعدته، له ّدوا ِع ُي و له، ليتأهبوا ُؤه، وإخفا

للمصلحة.

          : لحد                   يجز ولم النفيُر، لزمهم الجيش، استنفر إذا المام أّن ومنها

بل              بعينه، منهم واحد كّل تعييُن النفير وجوب فى ُيشترُط ول بإذنه، إل التخلُف

المواضع            ُد أح وهذا معه، الخروُج منهم واحد ُكّل لزم الجيش، استنفر متى

.     :  . البلد       ّو العد حضر إذا والثانى ْين َع فرض الجهاد فيها يصير التى الثلثة

. الصفين:     بين حضر إذا والثالث

        : إحدى                            وهذا بالنفس، يجُب كما بالمال، الجهاد وجوُب ومنها

بالمال             بالجهاد المر فإن فيه، ريب ل الذى الصواُب وهى أحمد، عن الروايتين

الجهاد            على ًا ّدم مق جاء بل ُنه، وقري القرآن فى بالنفس بالجهاد المر شقيُق

أهم              به الجهاد أن على يدل وهذا ًا، واحد ًا موضع إل موضع، ُكّل فى بالنفس

الله              صلى النبى قال كما الجهادين، ُد أح أنه ريَب ول بالنفس، الجهاد من ُد وآك

      ((     )) : يجب  كما عليه، القادر على فيجب ، َغَزا ْد َق َف ًا ِزي َغا ّهَز َج َمْن وسلم عليه

ُعدد،              وال بالعدد إل ينتصر ول ببذله، إل بالبدن الجهاد ِتّم َي ول بالبدن، القادر على

الحّج               وجب وإذا ُعدة، وال بالمال يمد أن عليه وجب الَعدد، يكثر أن يقدر لم فإن

. َأحرى         و ْولى َأ بالمال الجهاد فوجوُب بالبدن، العاجز على بالمال



         : العظيمة                                     ِة النفق من عفان بن ُعثماُن به برز ما ومنها

)) : َفَر            َغ وسلم عليه الله صلى النبى فقال الناس، به وسبق الغزوة، هذه فى

:   .(( قال            ثم ْيَت َد ْب أ وما ْيَت، َف َأْخ وَما ْنَت، َل ْع َأ وَما َأْسَرْرَت، ما ْثَماُن ُع يا َلَك اللُه

       (( بعير((       وثلثمائة دينار، ألَف أنفق قد وكان ، ِم ْو َي ال َد ْع َب َعَل َف َما ْثَماَن ُع َضّر ما

. ِبها   وأقتا وأحلسها ُعدتها ب

        : جهده،                                              ُذَل ْب َي حتى ُيعذُر ل بماله العاجَز أن ومنها

أن             بعد العاجزين هؤلء عن الَحَرَج نفى إنما سبحانه الله فإن ُه، عجُز َق ّق ويتح

   }: ُكْم         ُل َأْحِم َما ُد َأِج لَ فقال ليحملهم، وسلم عليه الله صلى الله رسوَل ْوا َت أ

. عليه}             َحَرج ل الذى العاجز فهذا الجهاد، من فاتهم لما يبكون فرجعوا ، ْيِه َل َع

      : رجلًمن                                                       سافر إذا المام استخلُف ومنها

ِمن         نائبه ويكون ُذّرية، وال والنساء، والمعذورين، الضعفاء، على الرعية

       . وسلم      عليه الله صلى الله رسوُل وكان لهم العون أكبر من لنه المجاهدين،

. ُبوك            َت غزوة فى وأما مرة، عشرة بضَع فاستخلفه مكتوم، ُأّم ابَن ِلف يستخ

أنه                                                                     الثر أهل عند فالمعروُف

    (( أبى       (( بن سعد عن الصحيحين فى كما طالب، أبى ابن علّى استخلف

            : فى  عنه الله رضى ًا علي وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ّلف خ قال وقاص،

)) :         : َأَما   فقال والصبيان، ِء النسا َمَع ُفنى ّل ُتَخ الله؛ رسول يا فقال ُبوك، َت غزوة

 .(( ولكن             ِدى ْع َب ِبّى َن لَ ّنُه َأ ْيَر َغ ُموَسى، ِمْن هاُروَن ِة َل ِز ْن ِبَم ّنى ِم ُكوَن َت َأْن َتْرَضى

الستخلُف            وأما وسلم، عليه الله صلى أهله على خاصة خلفًة كانت هذه

لما            المنافقين أن هذا على ويدل النصارى، مسلمة بن لمحمد فكان العام،

          : عليه   الله صلى بالنبى لحق ثم سلحه أخذ استثقالً، ّلفه خ وقالوا به، أرجُفوا

      )) : ْع   فاْرج َورائى، ْكُت َتَر ِلما ُتَك ْف ّل َخ ِكـْن ول ُبوا، َذ َك فقال فأخبره، وسلم،

.(( ِلَك    ْه َأ َو ْهلى َأ فى ْفنى ُل فاْخ

   : َطِب                                                                          للّر الَخْرِص جواز ومنها

فى            ّدم تق وقد الخارص، بقول والعمل الشرع، من وأنه النخل، رؤوس على



صلى             الله رسول خرَص كما بنفسه، ِرَص يخ أن يجوز المام وأن َبر، ْي َخ غزاة

. المرأة     حديقة وسلم عليه الله

بآبار                                                                                       الذى الماء أّن ومنها

أن               ويجوز به، ُة الطهار ول به، العجيُن ول منه، الطبُخ ول ُشربه، يجوز ل ثمود،

      . رسول        زمن إلى باقية معلومًة وكانت الناقة بئر من كان ما إل البهائم ُيسقى

وقتنا               إلى قرن بعد ًا قرن بها الناِس ْلُم ِع استمر ثم وسلم، عليه الله صلى الله

الرجاء،            واسعة البناء، محكمة ّيٌة مطو وهى غيرها، ًا بئر الركوُب ُد ِر ي فل هذا،

. بغيرها       ِبه تشت ل بادية، عليها ِعتق ال آثار

   : مّر                                                                                            َمن أّن ومنها

بل             بها، ُيقيم ول َلها، يدُخ أن له ينبغ لم ّذبين، والمع عليهم المغضوب بديار

. ًا            معتبر ًا باكي إل عليهم يدخل ول ِوَزها، ُيجا حتى بثوبه ّنع ويتق السير، ُيسرع

بين                      ُمَحّسر وادى فى السير وسلم عليه الله صلى النبى ُع إسرا هذا ومن

. وأصحابه          الفيَل فيه الله أهلك الذى المكاُن فإنه َعَرفة، و َنى ِم

           : فى                   الصلتين بين يجمُع كان وسلم عليه الله صلى النبى أّن ومنها

ّدم،             تق كما معاذ، حديث فى القصة هذه فى التقديم جمُع جاء وقد السفر،

           . هذا،   إل سفر فى عنه التقديم جمع يجئ ولم أنكره، وَمن الحديث ّلة ِع وذكرنا

الظهر             بين َع َجَم فإنه َعَرفة، إلى دخوله قبل َعَرفة ب ِم التقدي ُع جم عنه وصح

:  .        : وقيل     حنيفة أبو قال كما ّنُسك، ال لجل ذلك فقيل الظهر، وقت فى والعصر

   :  . وهو       الشغل، لجل وقيل وأحمد الشافعى قاله كما الطويل، السفر لجل

  :   . للشغل،      يجمع أحمد قال الشمس غروب إلى ُله واتصا بالوقوف، ُله اشتغا

. ّدم        تق وقد َلف، والَخ َلف الّس من جماعة قول وهو

          : َبه،          َأصحا و وسلم عليه الله صلى النبى فإن بالرمل، َيُمم ّت ال جواُز ومنها

وتلك             شك، بل ًا تراب معهم يحملوا ولم ُبوك، َت و المدينة بين التى الرمال قطعوا

وسلم،            عليه الله صلى الله رسول إلى العطَش فيها شكوا ِطشة ْع ُم مفاوز

فيه              شك ل مما ّله ُك هذا نازلون، فيها هم التى بالرض يتيممون كانوا ًا وقطع



      )) : ُه      َد ْن ِع َف ُة، الّصل ِتى ُأّم ِمْن َرُجلً َكْت ْدَر َأ ُثَما ْي َفَح وسلم عليه الله صلى قوله مع

.(( ُهوُره  َط َو ُده َمْسِج

           : ْقُصر                   َي ًا يوم عشرين ُبوك َت ب أقام وسلم عليه الله صلى ّنه أ ومنها

          : ولكن    ذلك، من أكثَر أقام إذا الصلة الرجل يقصر ل ُلّمة ل َيقل ولم الصلة،

حكم             عن تخرج ل السفر حال فى القامة وهذه المدة، هذه ُته إقام اتفقت

القامة             على عازم ول مستوطن، غيَر كان إذا قصرت أو طالت ٌء سوا السفر،

. الموضع  بذلك

صحيح                  (( ففى ًا، كثير ًا اختلف ذلك فى َلف والَخ َلُف الّس اختلف وقد

        : فى))     وسلم عليه الله صلى الله رسوُل أقاَم قال عباس، ابن عن البخارى

ّلى            ُنَص َة عشر َع ِتْس أقْمنا إذا فنحن ركعتين، ّلى ُيص َة عشر َع تس أسفاره بعض

مدة              أراد عباس ابن أن أحمد كلم وظاهُر أتممنا، ذلك على زدنا وإن ركعتين،

       : وسلم      عليه الله صلى اللِه رسوُل أقام قال فإنه الفتح، زمَن بمكة مقامه

وهذه              الُمقام، َع أجم َثّم يكن ولم ًا، ْين َن ُح أراد لنه الفتح، زمَن عشرة ثمان بمكة

      :   . ُبوك،     َت ب مقامه عباس ابُن أراد بل غيُره وقال عباس ابُن رواها التى إقامته

        : عشريَن      ُبوك َت ب وسلم عليه الله صلى النبّى أقام الله عبد بن جابر قال كما

.(( مسنده       (( فى أحمد المام رواه الصلة، يقُصر ًا يوم

      : الشام         قرى ببعض سعد مع أقمنا َمْخَرَمة بن الِمسور بن الرحمن عبد وقال

. ِتّمها     ُن و سعد يقُصُرها ليلة أربعين

          : حال           وقد ركعتين، ّلى ُيَص أشهر ستَة َذربيَجاَن بأ عمر ابُن أقام ُع ناف وقال

. الدخول    وبين بينه الثلُج

        : َة              صل ّلى ُيَص سنتين بالشام مالك بُن أنُس أقام الله ُعبيد بن حفُص وقال

المسافر.

         : ُهْرُمَز           ِبَراَم وسلم عليه الله صلى الله رسوِل أصحاُب أقام أنُس وقال

. الصلة    يقُصرون أشهر َسبعة

         : يقصُر           سنتيِن ُبل بكا َسُمرة بن الرحمن عبد مع أقمُت الحسن وقال

. يجمع   ول الصلة



        : وسجستان           ذلك، من وأكثر السنة، بالّرّى ُيقيمون كانوا إبراهيم وقال

السنتين.

ترى،                             كما وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول ْدى َه فهذا

. الصواُب  وهو

      : أتم،               أيام، أربعة إقامَة نوى إذا أحمد المام فقال الناس، مذاهُب وأما

عليه              الله صلى الله رسول أن على الثار هذه وحمل قصر، دونها، نوى وإن

   : ًا         غد نخرج، اليوم ُقولون ي كانوا بل ألبتة، القامة ُيجمعوا لم وأصحابه وسلم

فتح.              وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فإّن يخفى، ل نظر هذا وفى نخرج

الّشرك،            َد قواِع ِدُم ويه السلم، َد قواِع ُيؤّسُس فيها وأقام هى، ما وهى مكة،

ل               أيام إقامة إلى يحتاج هذا أن ًا قطع ومعلوم العرب، ِمن حولها ما أمر ُيمّهد و

العدو،             ينتظر أقام فإنه ُبوك، َت ب ُته إقام وكذلك يومين، ول واحد، يوم فى ّتى يتأ

أيام،             إلى قطعها يحتاج مراحل ُة ّد ِع وبينهم بينه كان أنه ًا، قطع المعلوم ومن

ستة              بأذربيجان عمر ابن إقامة وكذلك أيام، أربعة فى ُيوافون ل أنهم يعلم وهو

يتحلُل              ل الثلج هذا مثل أن المعلوم ومن الثلج، أجل من الصلة يقُصر أشهر

سنتين            بالشام أنس إقامة وكذلك ّطُرق، ال تنفتح بحيث أيام، أربعة فى ويذوب

أن          المعلوم ومن يقُصرون، أشهر سبعة ُهْرُمَز ِبَراَم الصحابة وإقامُة يقُصر،

   . أصحاب           قال وقد أيام أربعة فى ينقضى ل أنه َلم ُيع والجهاد الِحصار هذا مثل

غلب:              سواء قصر، مرض، أو سلطان، حبس أو عدو، لجهاد أقام لو إنه أحمد

لكن             الصواب، هو وهذا طويلة، أو يسيرة مدة فى الحاجة ُء انقضا ّنه ظ على

عمل              ول إجماع، ول ّنة، ُسـ ول كتاب، من عليه دليل ل ًا شرط فيه شرطوا

          : تقطع.  ل التى المدة فى حاجته انقضاء احتماُل ذلك شرط ُلوا فقا الصحابة

     : الشرط،        هذا لكم أين من فيقال اليام، الربعة ُدون ما وهى السفر، حكم

لهم              يقل لم ُبوك َت و بمكة الصلة يقُصر أيام أربعة على زيادة أقام لما والنبّى

أنهم                يعلُم وهو أيام، أربعة من أكثر إقامة على َيعزم لم أنه لهم ُيبين ولم ًا، ْيئ َش

لهم              يقل فلم إقامته، مدة فى قصرها فى به ْوَن ويتأّس صلته، فى به يقتدون



           : المهمات،  أهم ِمن هذا وبيان ليال، أربع إقامة فوق تقصروا ل ًا واحد ًا حرف

. ذلك             من ًا شيئ معهم ّلى َص لمن ُوا يقول ولم َده، بع به الصحابة ُء اقتدا وكذلك

          : نوى            وإن أتّم، أيام أربعة ِمن أكثَر إقامَة نوى إْن والشافعى مالك وقال

. قصر  دونها

          : دونها            نوى وإن أتّم، ًا يوم عشر خمسة إقامة نوى إْن حنيفة أبو وقال

  : وابنه،           عمر، الصحابة من ثلثة عن وُروى سعد، بِن الليث مذهب وهو قصر،

 :       :     . كقول  وعنه ًا، أربع فَصّل ًا أربع أقمَت إذا ّيب المس بن سعيد وقال عباس وابن

. حنيفة  أبى

        : ابن              عن روايٌة وهو أتّم، ًا، عشر أقاَم إْن طالب أبى بن علّى وقال

عباس.

.      : ًا           مصر َدم يق لم ما يقُصر الحسن وقال

(... يتبع(

.       : والمزاد@           الزاد يضع لم ما يقُصر عائشُة وقالت

: يقول                    قضاءها ينتظر لحاجة أقام إذا أنه على متفقون الربعة والئمة

فإنه             قوليه، أحد فى الشافعّى إل ًا، أبد يقصر فإنه أخرج، ًا غد أخرج، اليوم

  . قال            وقد بعدها يقُصر ول ًا، يوم عشر ثمانية أو عشر، سبعة إلى عنده يقُصر

          :(( ُيْجِمع   (( لم ما يقصر أن للمسافر أن العلم أهل أجمع إشرافه فى المنذر ابن

. سنون     عليه أتى وإن إقامة

فصل         

[ منها[           ًا خير غيرها رأى إذا يمينه فى الَحالف ِحنث جواز فى

           : ًا          خير غيَرها رأى إذا يمينه فى الحالف ْنث ِح استحباُب بِل جواُز ومنها

على             ّفارة َك ال ّدم ق شاء وإن خير، هو الذى ويفعُل يمينه، عن ّفُر فيك منها،

   )) : َو          ُه ِذى ّل ا ْيُت َت َأ إلّ هذا موسى أبى حديث ُروى وقد أّخرها، شاء وإن الِحـنث،

((        )) :   ((  ، َيُر َأْخ َو ُه ِذى ّل ا ْيُت َت َأ َو َيِمينى َعْن ّفْرُت َك إلّ لفظ وفى ، ُتها ّلل وتح َيُر، َأْخ

   ((        )) : اللفاظ  هذه وكّل ، َيِمينى َعْن ّفْرُت َك َو ْيٌر، َخ َو ُه ِذى ّل ا ْيُت َت َأ إلّ لفظ وفى

.     (( الترتيب (( عدم تقتضى وهى ، الصحيحين فى



صلى                             النبى عن سمرة، بن الرحمن عبد حديث من السنن وفى

  .        )) : َعْن   ّفْر َك َف َها، ْن ِم ًا ْير َخ َها ْيَر َغ ْيَت َأ َفَر َيِميٍن، َلى َع ْفَت َل َح َذا إ وسلم عليه الله

  (( ))   .(( أحمد،      فذهب ، الصحيحين فى وأصله ْيٌر َخ َو ُه ّلذى ا ْئِت ا ُثّم ِنَك، َيِمي

الشافعّى          واستثنى الِحنث، على ّفارة َك ال تقديم جواز إلى والشافعى ومالك،

.          : ًا   مطلق ّفارة الك تقديَم حنيفة أبو ومنع التقديُم، يجوُز ل فقال بالصوم، التكفيَر

فصل                  

[ الغلق[             حد به َيبلغ لم إذا الغضب حال فى اليمين انعقاد فى

            : ل          حد إلى بصحابه َيْخُرج لم إذا الغضب حال فى اليمين ُد انعقا ومنها

إلى              الغضُب به بلغ فلو ُده، ُقو ع َتِصّح و حكمه، ُفذ ين وكذلك يقول، ما معه يعلم

       . حديث       فى حنبل رواية فى أحمد قال طلقه ول يمينه ْد ِق تنع لم الغلق، حد

   )) : َق:         َتا َع َول َق َطلَ ل يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعُت عائشة

.   (( الغضَب  يريد ، ْغلٍَق إ فى

فصل

  ) : ُتكم،[            حمل أنا ما وسلم عليه الله صلى قوله فى للجبرّى متعلق ل أنه فى

[( َلكم   حم الله ولكن

    )) :       : الله          ولكن ُتكم، حمل أنا ما وسلم عليه الله صلى ُله قو ومنها

 )) : ل))             ِه والل قوله مثل هذا وإنما به، له متعلق ول الجبرّى، به يتعلق قد ، َلكم حم

   (( الله           عبد فإنه ، ُأِمْرُت ْيُث َح ُع َأَض َقاِسٌم، َنا َأ ّنما وإ ُع، َن َأْم ول ًا، ْيئ َش ًا أَحد ْعطى ُأ

المعطى،            هو فالله نفذه، ٍء، بشى ربه ُأِمَره فإذا بالمر، يتصرف إنما ورسوله،

  } :    . ْذ       إ ْيَت َرَم َوَما تعالى قوله وأما به أمر لما منفذ والرسول والحامل، والمانع،

 : ]{ النفال    َرَمى اللَه ِكّن َل َو ْيَت التى]       17َرَم الحصباء من القبضُة به ُد فالمرا ،

له            سبحانه اللُه فأثبَت جميعهم، ُعيون إلى َلت فوص المشركين، َه وجو بها رمى

جميع            إلى اليصال باعتبار عنه ونفاه فعله، فإنه واللقاء، ِذ النب باعتبار الرمَى

ُيطلق            والرمُى العبد، ُة ْدَر ُق إليه َتِصُل ل تعالى الرب فعُل وهذا المشركين،

. ُته        نهاي وهو اليصال، وعلى مبدؤه، وهو الَخذف على

فصل         



[ المنافقين[        قتل وسلم عليه الله صلى تركه فى

          : به          فاحتج الصـريُح، الكفُر عنهم بلغه وقد المنافقين، قتل ُكه تر ومنها

            : الله  صلى الله لرسول حـلفوا لنهم التوبة، أظهر إذا الزنديق َتُل ْق ُي ل قال َمن

قال               وقد وإقلع، توبة فهو ًا، إنكار يكن لم إذا وهذا قالوا، ما أنهم وسلم عليه

           : ًا  محمد وأّن الله، إل إلَه ل أْن فشهد ِة، ّد بالّر عليه َد ِه ُش وَمن وغيرهم ُبنا أصحا

  : جحد           إذا الفقهاء بعض وقال بعد، عنه شىء عن يكشف لم الله، رسول

    :       . عليهم   ُقْم َت لم هؤلء قال الزنديق، توبة يقبل لم وَمن جحدها كفاه ّدة، الّر

ّلغ             ب والذى بعلمه، عليهم يحكُم ل وسلم عليه الله صلى الله ورسول ّينة، ب

بل              ّينة، الب نصـاُب إياه ّلغه يب لم َلهم قو عنهم وسلم عليه الله صلى الله رسول

بن               الله عبد على َده وح أرقم ابن ُد زي شـهد كما فقط، واحد عليهم به شهد

. واحد        عليه شـهد إنما ًا، أيض غيُره وكذلك َبّى، ُأ

النفاق                      فى َله وأقوا َبّى، ُأ بن الله عبد نفاق فإن نظر، الجواب هذا وفى

وأصحابه،           وسلم عليه الله صلى النبى عند كالمتواترة ًا، جد ًة كـثير كانت

   ((    )) : بعُُض    واجهه وقد ، ونلعب نخوُض كنا إنما وقال بلسانه، أقّر وبعضهم

       .    : قيل    لما وسلم عليه الله صلى والنبى ِدْل ْع َت لم ّنك إ بقوله وجهه فى الخوارج

   )) : أّن:           ّناُس ال ّدُث َتَح َي ل قال بل ّينٌة، ب عليهم قامت ما يقل لم تقتلهم؟ أل له

.(( َبه   أْصَحا ُتُل ْق َي ًا ُمَحّمد

        : النبى                     حياة فى قتلهم ترك فى كان أنه إذن الصحيح فالجواُب

صلى            الله رسول على القلوب تأليَف تتضمن مصلحة وسلم عليه الله صلى

ُد             بع والسلم تنفيٌر، قتلهم فى وكان عليه، الناس كلمة وجمع وسلم، عليه الله

الناِس،             تأليف على ٍء شْى أحرُص وسلم عليه الله صلى الله ورسوُل ُغربة، فى

بحال             يختّص كان أمر وهذا طاعته، فى الدخول عن ّفُرهم َن ُي لما شْىء وأترُك

بقوله              حكمه فى عليه طعن َمن قتل ترُك وكذلك وسلم، عليه الله صلى حياته

  :    .     : ِه    ِذ ه إّن بقوله قسمه وفى ِتَك َعّم ْبَن ا َكاَن أْن وخصمه الّزبير قصة فى

      :    . محُض      هذا فإّن ِدل، تع لم إنك له الخر وقول اللِه َوْجُه َها ِب َد ِري ُأ َما ِقْسَمٌة َل

بل              ّقه، ح استيفاء ترُك بعده ُلمة ل وليس َكه، يتُر أن وله َيه، ِف يستو أن له حقه،



والغرُض           آخر، موضع المسائل هذه ولتقرير ّد، ُب ول استيفاؤه، عليهم يتعيُن

. والشارة  التنبيه

                   

                    

                     

                      

                       

                        

[ تبوك                        [    لغزوة أخرى فوائد

فصل                        

[ ًا[         َدث َح أحدثوا إذا ّذّمة وال العهد أهل عهد انتقاض فى

            : على          ضرر فيه ًا َدث َح منهم أحد أحدث إذا ّذّمة وال العهد أهَل أن ومنها

فدُمه             المام، عليه يقدر لم إذا وأنه ونفسه، ماله فى ُده عه انتقَض السلم،

   : منهم           أحدث فَمن أيلة أهل صلح فى قال كما أخذه، لمن وهو هدر، وماله

لنه              وهذا الناس، من أخذه لمن وهو نفسه، دون ُله ما يحول ل فإنه ًا، َدث َح

. الحرب       أهل حكم حكمه ًا، محارب صار بالحداث

فصل         

[ ليلً[    الدفن جواز فى

            : ذا          وسلم عليه الله صلى الله رسوُل دفن كما بالليل، الدفن جواز ومنها

   :  .    : ِفَن       ُد بكر ُبو أ وقال بذلك بأٌس وما فقال عنه، أحمد ُسئل وقد ليلً، ِبجادين ال

     :   . آِخر     من المساِحى صوَت سمعنا عائشة وقالت ليلً فاطمة دفن وعلّى ليلً،

.  .. انتهى        وسلم عليه الله صلى النبى دفن فى الليل

. ليلً                مسعود وابُن وعائشُة، ُعثمان، ودفن

ًا                      قبر دخل وسلم عليه الله صلى النبّى أن عباس، ابن عن الترمذى وفى

   )) : ْنَت         ُك إن الله؛ رحمك وقال ْبلة، ِق ال َبل ِق من فأخذه ِسراج، له ِرَج ُأْس ف ليلً،

.   :   .(( حسن   حديث الترمذى قال ُقرآن ْل ِل ًء َتل ًا َه ّوا َل



           : رجل           عن سأل وسلم عليه الله صلى الله رسول أن البخارى وفى

.      :  (( ِه: ((  ْي َل َع ّلى َفَص ِرَحَة؛ َبا ال ِفَن ُد ُفلٌن ُلوا قا ؟ َذا ه َمْن فقال

   (( ))       : صلى           النبّى أن صحيحه فى مسلم رواه بما تصنعون فما قيل فإن

ِر              ْي َغ َفٍن َك فى ّفن ُك َف ُقبَض ِبه أصحا ِمن رجلً فذكر ًا، يوم خطب وسلم عليه الله

ّتى              ح ْيِل ّل بال الّرُجُل َبَر َق ُي أْن وسلم عليه الله صلى ّنبّى ال فزَجَر ْيلً، َل ِبَر ُق َو ِئل، َطا

.   : أذهب           إليه أحمد المام قال ِلَك؟ ذ َلى إ ْنَساٌن إ ُيضطّر َأْن إل عليه ّلى ُيَص

          : الدفَن          فنكره بالخر، َدهما أح ّد نُر ول ِه، الل بحمد بالحديثين نقول قيل

مع            مات كميت راجحة، مصلحة أو لضرورة إل عنه نزُجر بل بالليل،

على           ِخيف إذا وكما النهار، إلى به بالقامة ويتضّررون بالليل، المسافرين

.   .. التوفيق         وبالله ليلً للدفن المرجحة السباب من ذلك ونحو النفجاُر، الميت

فصل         

ًا، [              حصن فتحت أو ًا أسير أسرت أو غنيمة ِنَمت َغ ف ّية، ِر َس بعث إذا المام أن فى

[ تخميسه        بعد لها ذلك من حصل ما كان

           : أو          ًا، أسير أسرت أو غنيمة، ِنَمت فغ ّيًة، ِر َس بعث إذا المام أن ومنها

الله              صلى النبى فإن تخميسه، بعد لها ذلك من حصل ما كان ًا، ِحصن فتحت

الذين              ّية السر بين الجندل ُدومة فتح من ِدر ْي َك ُأ عليه صالح ما قسم وسلم عليه

بعير           ألفى ِئُمهم غنا وكانت ًا، فارس وعشرين أربعمائة وكانوا خالد، مع بعثهم

إذا            ما بخلف وهذا فرائض، خمُس منهم رجل ُكّل فأصاب رأس، وثمانمائة

فإن            الجيش، بقوة ذلك فأصابت الغزو، حال فى الجيش من السريُة أخرجت

الله             صلى ْديه َه كان وهذا ّنفَل، وال الُخُمس بعد للجميع غنيمة يكون ُبوا أصا ما

. وسلم  عليه

فصل         

[ والبدن[        والمال، ّلسان، وال بالقلب، يكون الجهاد أن فى

    )) :      : ُتْم          ِسْر َما ًا ْقوام أ ِة َن ِدي بالَم إّن وسلم عليه الله صلى ُله قو ومنها

     (( وهممهم،       بقلوبهم هى المعية فهذه ، ُكم َع َم ُنوا َكا إلّ ًا ِدي َوا ُتْم ْع َط َق َول ًا، َمسير

: له              قالوا لنهم محال، فهذا بأبدانهم، معهم أنهم الُجّهال من طائفة يظنه كما ل



   ((    )) : بأرواحهم،   معه وكانوا ، ْذُر ُع ال ُهُم َبَس َح بالمدينة وهم قال بالمدينة؟ وهم

وهى            الربع، مراتبه أحد وهو بالقلب، الجهاد ِمن وهذا بأشباحهم، الهجرة وبدار

 )) :   . ِركيَن    الُمْش ُدوا ِه َجا الحديث وفى والبدن والمال، ّلسان، وال القلب،

.(( ُكم   ِل َأْموا و ُكم ِب ُلو ُق َو ُكْم ِت َن ْلِس َأ ِب

فصل         

[ المعصية[    أمكنة تحريق فى

          : كما          وهدُمها، فيها ُله ورسو اللُه ُيعصى التى المعصية أمكنة تحريُق ومنها

وهو            بهدمه، وأمر الّضرار، مسجد وسلم عليه الله صلى الله رسول حرَق

بين             ًا وتفريق ًا ِضرار بناؤه كان لما فيه، الله اسُم ُيذكر و فيه، ّلى ُيص ٌد مسج

المام          على فواجب شأنه، هذا مكان ُكّل و للمنافقين، ومأوى المؤمنيَن،

  . كان           وإذا له َع ُوِض عما وإخراجه صورته بتغيير وإما وتحريق، بهدم إما ُله، تعطي

َمْن            اتخاذ ِلى إ ُتها سدن تدعو التى الّشْرِك ُد ِه فمشا ِر، الّضرا مسجد شأَن هذا

المعاصى           محاّل وكذلك وأوجب، ِم بالهد ّق أح الله دون من ًا أنداد فيها

بن          عمُر حرق وقد المنكرات، وأرباب الخّمارين، ُبيوت و كالحانات، والفسوق،

وسماه           الثقفى ُرويشد حانوت وحرق الخمر، فيها ُيباع بكمالها قريًة الخطاب

الله             رسول وهّم الرعية، عن فيه احتجب لما عليه سعد قصَر وحرق ًا، فويسق

وإنما           والُجُمعة، الجماعة حضور َتاركى بيوت بتحريق وسلم عليه الله صلى

. ذلك               عن هو أخبر كما عليهم تجُب ل الذين ُذّرية وال النساء من فيها َمن منعه

             : وقُف                   يصّح لم كما ُقربة، ول بّر غير على يصح ل الوقف أن ومنها

         : الميُت    ُينبش كما قبر، على ُبنى إذا المسجد ُيهدم ف هذا وعلى المسجد، هذا

دين              فى يجتمع فل وغيُره، أحمد المام ذلك على نص المسجد، فى ِفَن ُد إذا

    . الحكم        وكان منه، منع الخـر على طرأ ّيهما أ بل وقبر، ٌد مسج السلم

َتِصّح              ول يجوز، ول الوقف هذا يصح ول يجز، لم ًا، مع ُوِضعا فلو ِللسابق،

ذلك،             عن وسلم عليه الله صلى الله رسوِل لنهى المسجد هذا فى الصلة

الذى             السلم ديُن فهذا ًا، سراج عليه أوقد أو ًا مسجد القبر اتخذ َمن ولعنه

. ترى          كما الناس بيَن ُته وغرب ونبيه، رسوله به الله بعث



فصل                  

به        ًا وسرور ًا فرح للقادم الّشعر إنشاد جواز فى

            : ُمحّرم          معه يكن لم ما به ًا وسرور ًا فرح للقادم الّشعر ِد إنشا جواز ومنها

وما            الفواحش، ُرقية يتضمن ًء غنا يكن ولم وعود، وشبابة، كمزمار، لهو، من

َمن             كتعلق به الِفسقى السماع أرباِب ُق ّل َع َت و أحد، ُيَحّرُمه ل فهذا الله، حّرم

ل            الذى العصير وشرب العنب، أكل على ًا قياس المسكر الخمر ُشرَب يستِحّل

   : مثل          البيع إنما قالوا الذين قياس تشبه التى القياسات من هذا ونحو ِكر، ُيْس

الربا.

         : له،                     المادحين مدَح وسلم عليه الله صلى النبى ُع استما ومنها

المادحين             بين لما هذا، فى عليه غيره قياُس َيِصّح ول عليهم، النكار وترُك

.((     )) : ّتراَب     ال ّداِحيَن الَم ُوُجوه فى ُثوا اْح قال وقد الفروق، من والممدوحين

         : َكم                              الِح ِمن ُفوا ّل ُخ الذين الثلثة قصُة عليه اشتملت ما ومنها

: بعُضها     إلى فنشيُر الجّمة، والفوائد

       : فى                                       ِره وتقِصي تفريطه عن الرجل إخبار جواُز فمنها

التحذير              ِمن ذلك وفى أمُره، إليه آل وما ذلك، سبب وعن ورسوله، الله طاعة

. ُلمور             ا أهم من هو ما عليها يترتب وما والشر، الخير ُطُرِق وبياِن والنصيحة،

       : من                                                فيه بما نفسه النسان مدح جواُز ومنها

. والترفع        الفخر سبيل على يكن لم إذا الخير

             : ِمن          له ّدر ُق ِبما الخير من له ّدر ُيق لم عما نفَسه النسان تسلية ومنها

. منه    خير أو نظيره

          : إن                   حتى الصحابة، مشاهد أفضل ِمن كانت ِة َب َق َع ال ْيعَة َب أن ومنها

. بدر       مشهد دوَن يراها ل كان ًا كعب

          : رعيته                            عن يستر أن فى المصلحة رأى إذا المام أن ومنها

يتعين               أو ذلك، له ُتِحّب اس عنه، به ُيوّرى و العدو، من ُده ويقِص به يهم ما بعَض

. المصلحة  بحسب

. يجز                  لم مفسدة، تضمن إذا ِكتمان وال الّستَر أن ومنها



           : يكن                   لم وسلم عليه الله صلى النبى حياة فى الجيَش أن ومنها

ِمن              وهذا عنه، الله رضى الخطاب بن عمر ّديوان ال ّون د َمن وأول ِديوان، لهم

ُتها،           مصلح وظهرت باتباعها، وسلم عليه الله صلى النبى أمر التى ّنته ُسـ

. إليها   المسلمين وحاجُة

          : ُكّل          فالحزُم والطاعة، ُقربة ال ُفرصُة له حضرت إذا الرجَل أن ومنها

ول           بها، والتسويف تأخيرها، فى والعجُز إليها، والمبادرة انتهازها، فى الحزم

والهمم            العزائم فإن تحصيلها، أسباب من وتمكنه بقدرته يثق لم إذا سيما

الخير             من ًا باب له فتح َمْن ُيعاقب ُسبحانه والله ثبتت، ّلما ق النتقاض سريعُة

له،              عقوبًة إرادته من بعد ُيمكنه فل وإرادته، قلبه بين يحول بأن ينتهزه، فلم

يمكنه              فل وإرادته، قلبه وبين بينه حاَل دعاه، إذا ورسوله للِه َتِجْب َيس لم فمن

       } :   . َذا   إ ِللّرُسوِل َو ِه لل ْا ُبو َتِجي اْس ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي َأ َيا تعالى قال ذلك بعد الستجابُة

 : ]{ النفال          ِه ِب ْل َق َو ِء ْلَمْر ا ْيَن َب َيُحوُل اللَه َأّن ْا َلُمو ْع َوا ُكْم، ِيي ُيْح ِلَما ُكْم َعا وقد] 24َد ،

      } : ِه      ِب ْا ُنو ْؤِم ُي َلْم َكَما ُهْم ْبَصاَر َأ َو ُهْم َت َد ِئ ْف َأ ّلُب َق ُن َو قوله فى بهذا سبحانه الله صّرح

 : ]{ النعام  ٍة َمّر ّوَل :110َأ ]{     } : الصف]    ُهْم َب ُلو ُق اللُه َغ َأَزا ْا ُغو َزا َلّما َف تعالى وقال ،

5{             } : ُقوَن] .  ّت َي ّما ُهم َل ّيَن َب ُي ّتى َح ُهْم َدا َه ْذ إ َد ْع َب ًا ْوم َق ُيِضّل ِل اللُه َكاَن َوَما وقال

 : .115التوبة[ القرآن]      فى كثير وهو

             : أحد          إل وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ّلُف يتخ يكن لم أنه ومنها

            : من  أو العذار، أهل من رجٌل أو النفاق، فى عليه مغموٌص إما ثلثة رجال

ّلفه            َخ أو المدينة، على واستعمله وسلم عليه الله صلى الله رسوُل َفُه ّل خ

لمصلحة.

             : بعض          فى عنه ّلَف تخ َمْن ُيهِمَل أن له ينبغى ل َع والمطا المام أن ومنها

قال             وسلم عليه الله صلى النبى فإن ويتوب، الطاعة ليراجع ّكره ُيذ بل ُلمور، ا

        (( ًة: ((   وُمرعا له، ًا استصلح ّلفين المخ من ِسواه يذكر ولم ؟ ْعب َك َعَل َف َما بتبوك

. المنافقين   للقوم وإهمالً

         : الطاعن                   ِد اجتها على ِلُب يغ بما الرجل فى الطعِن جواُز ومنها

فيه              طعنوا فيمن الحديث أهل طعُن هذا ومن ورسوله، الله عن ًا ّب ذ أو حميًة،



َدع             ِب وال الهواء أهل فى ّنة الّسـ وأهل النبياء ورثة طعُن هذا ومن الرواة، من

. وأغراضهم    لحظوظهم ل للِه

          : أنه                            ّد الرا ظن على غلب إذا الطاعن على الرد جواُز ومنها

      : رسوَل         يا ِه والل قلَت، ما بئس كعب فى طعن للذى معاذ قال كما وغلط، وهم

على               وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ِكْر ْن ُي ولم ًا، إلّخير عليه علمنا ما الله

. منهما  واحد

            : يبدأ          وأن وضوء، على َلد الب يدخل أن السفر من للقادم ّنة الّسـ أن ومنها

ثم            عليه، ّلمين للمس يجلس ثم ركعتين، فيه ّلى ُيَص ف بيته، قبل الله ببيت

. أهله   إلى ينصرُف

           : َمن                   علنية يقبل كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن ومنها

حكم           عليه ُيجرى و الله، إلى سريرته ِكُل َي و المنافقين، من السلم أظهر

. ِسّره        ِمن يعلم لم بما ُيعاقبه ول الظاهر،

         : ًا                            َدث َح أحدث َمن على السلم ّد ر والحاكم المام ترُك ومنها

كعب،                 على ّد َر أنه ُينقل لم وسلم عليه الله صلى فإنه لغيره، ًا وزجر له، ًا تأديب

. ْغَضِب     الُم بتبسم سلمه قابل بل

         : عن                                     يكون كما الغضب، عن يكون قد التبسم أن ومنها

ولهذا           وثورانه، القلب ِم د انبساط ُيوجب منهما كلّ فإن والسرور، التعجب

والغضب            السرور، ذلك عن فينشأ فيه، الدم ثوراِن لسرعة الوجه ُة حمر تظهر

ول             وجهه، فى عليه القادر بضحك المغتر يغتر فل وتبسم، ضحك يتبعُه تعّجٌب

: قيل     كما ِة َب َت الَمع عند سيما

َتِسُم                    ْب ُم ْيَث ّل ال أّن ّنّن ّظ َت َفل ِرَزة َبا ْيِث ّل ال ُيوَب ُن ْيَت َأ َر إذا

          : فإنه          عليه، ْكُرم َي و عليه، يعز وَمن أصحابه، والمطاع المام معاتبُة ومنها

الحبة،              عتاب مدح من الناُس أكثر وقد عنه، ّلف تخ َمْن ِئر سا دوَن الثلثة َتب عا

المعتوب           إلى الطلق على الخلق أحّب بعتاب فكيف به، والسرور واستلذاذه،

ما              ولله َته، فائد وأجّل َته، ثمر أعظم وما العتاب، ذلك أحلى كان ما ولله عليه،

. القبول          َلِع وِخ الرضى، ِة وحلو المسّرات، أنواع ِمن الثلثُة به نال



          : ولم                   الصدق، من به جاؤوا فيما وصاحبيه لكعب اللِه ُق توفي ومنها

ُهم          عاقبت وفسدت عاجلتهم، ُلحت فص الحق، بغير واعتذروا كذبوا حتى يخذلهم

صلح          فأعقبهم التعب، بعَض العاجلة فى تعبوا والصادقون الفساد، كّل

المبادى           فمراراُت والخرة، الدنيا قامت هذا وعلى الفلح، ُكّل والفلح العاقبة،

  . النبّى        وقول العواقب فى مرارات المبادى وحلوات العواقب، فى حلوات

    ((    )) : التمسك     فى ظاهر دليٌل ، صدق فقد هذا، أما لكعب وسلم عليه الله صلى

كقوله          بالحكم، المذكور تخصيص تقتضى قرينة قيام عند ّلقب ال بمفهوم

ّنا: {            ُك و ِم ْو َق ْل ا َنُم َغ ِه ِفي َفَشْت َن ْذ إ ْلَحْرِث ا ِفى ُكَماِن َيْح ْذ إ ْيَماَن َل َوُس َد ُو َودا تعالى

 : ]{ النبياء  *   ْيَماَن َل ُس َها َنا ّهْم َف َف ِديَن ِه َشا ِهْم ْكِم الله]    79-78ِلُح صـلى وقوله ،

   ((      )) : هذا  فى وقوله ، ًا طهور ُتها َب ُتْر و ًا مسجد الرُض لى ِعلت ُج وسلم عليه

        (( قصد: ((    المتكلم أن السامع يشك ل مما وهذا ، صدق فقد هذا أما الحديث

. بالحكم  تخصيصه

   :       : بن                             مرارة نعم، فقالوا أحد؟ معى هذا لقى هل كعب وقول

بروح              المصيبة حّر ّد ير أن له ينبغى الرجل أن فيه ُأمية، بن وهلل الربيع،

} : َولَ             تعالى بقوله ذلك إلى سبحانه أرشد وقد لقى، ما مثل لقى بمن التأسى

َتْرُجوَن            َو َلُموَن، ْأ َت َكَما َلُموَن ْأ َي ُهْم ّن َفإ َلُموَن ْأ َت ْا ُنو ُكو َت إْن ِم، ْو َق ْل ا ِء َغا ِت ْب ا ِفى ْا ُنو ِه َت

 : ] { النساء     َيْرُجوَن لَ َما ِه الل سبحانه]        104ِمَن الله منعه الذى الروح هو وهذا ،

       } : َذاِب    َع ْل ا ِفى ُكْم ّن َأ ُتْم َلْم ّظ إذ ْوَم َي ال ُكُم َع َف ْن َي َلن َو بقوله فيها الناِر أهَل

 : الزخرف} [ ُكوَن ِر َت ] 39ُمْش

       )) : لى                                     ًا بدر شهدا قد صالحين رجلين لى فذكروا وقوله

            (( أحد  عن ُيحفظ ل فإنه الّزْهرى، أوهام من ّد ُع مما الموضع هذا ُأسوة فيهما

إسحاق              ابن ل بدر، أهل فى الرجلين هذين ِذكُر البتة والسير المغازى أهل من

بدر،              أهل ّد ع ممن أحد ول الواقدى، ول الموى، ول عقبة، ابن موسى ول

ْهُجْر               َي لْم وسلم عليه الله صلى النبى فإن بدر، أهل من يكونا ألّ ينبغى وكذلك

  )) : أن           ُيدريَك وما بقتله َهّم لما لعمر وقال عليه، جّس وقد عاقبه ول ًا، حاطب



  ((       : ذنُب      وأين ، لكم غفرُت فقد ُتم ِشئ ما اعملوا فقال بدٍر ْهِل َأ على اطلع الله

. الجّس    ذنب من التخلف

(... يتبع(

       : وتحقيقه@              ذلك كشف على ًا حريص أزل ولم الجوزى بن الفرج أبو قال

ل              وأنه وإتقانه، وحفظه فضله وذكر الّزْهرى، ذكر قد الثرم بكر أبا رأيُت حتى

    : الربيع،          بن مرارة إن قال فإنه الموضع، هذا فى إل غلط عليه ُيحفظ يكاد

منه              ُيعصم ل والغلط غيره، ٌد أح يقله لم وهذا ًا، بدر شهدا ُأمية بن وهلل

إنسان.

فصل         

ّلة            َز أدنى على الدنيا فى ّدبه أ تعالى اللُه أحبه َمن أّن فى

بين                      من الثلثة هؤلء كلم عن وسلم عليه الله صلى النبّى نهى وفى

الصادقين            هجَر فأراد الباقين، وكذب صدقهم على دليٌل عنه ّلف تخ َمن سائر

َبل           ُيقا أن من أعظُم فُجرمهم ِفقون، المنا وأما الذنب، هذا على َبهم وتأدي

وهكذا             فيه، َة فائد ول النفاق، مرض فى يعمل ل المرض هذا فدواء بالهجر،

الذى           المؤمن عبده ّدُب فيؤ جرائمهم، عقوبات فى بعباده سبحانه الرب يفعُل

َمن             وأما ًا، ِذر َح ًا مستيقظ يزال فل وهفوة، ّلة َز بأدنى عنده كريم وهو ُبه يح

ًا             ذنب أحدث وكلما معاصيه، وبين َنه بي َلى ُيخ فإنه عليه، وهان عينه من سقط

ذلك              أن يعلم ول عليه، كرامته ِمن ذلك أن يظن والمغروُر ِنعمة، له أحدث

كما             معها، عاقبة ل التى والعقوبَة الشديد، العذاَب به ُيريد وأنه الهانة، عيُن

          )) : َذا   وإ َيا، ْن ّد ال فى َتُه َب ُقو ُع َلُه َعّجَل ًا ْير َخ ٍد ْب َع َب اللُه َد أَرا َذا إ المشهور الحديث فى

.(( ِبه            ُنو ُذ ب َياَمة ِق ال ْوَم َي ُد ِر َي َف َيا، ْن ّد ال فى َتُه َب ُقو ُع ْنُه َع َأْمَسَك ًا، َشر ٍد ْب َع ِب َد أرا

فعل                            لمن والمطاِع ِم، والعال المام، ِهجران على ًا أيض دليل وفيه

حصوِل            عن ُعف يض ل بحيث له دواء ِهجرانه ويكون َعتب، ال يستوِجُب ما

. ُفه              إتل ل ُبه تأدي ُد المرا إذ فيهلكه، عليه والكيفية الكمية فى ُد يزي ول به، الشفاء

 ((        )) : هذا                            ِرُف أع بالتى ِهَى فما الرض، لى تنكرت حتى وقوله

والنبات          الشجر، وفى الرض، فى والمهموُم والحزيُن الخائُف يجده التنكُر



بحسب             العاصى المذنُب ًا أيض ويجده الناس، من حاله ُيعلم ل فيمن َده يج حتى

ًا،            أيض نفسه فى ُده َيِج و ودابته، وخادمه وولده، زوجته ُلِق ُخ فى حتى ُجرمه

عليه              ُق ِف ُيْش وَمن َبه، وأصحا َله أه كأّن ول هو، ّنه كأ ما حتى نفُسه له فتتنكر

وعلى               القلب، ميُت هو َمن على إل يخفى ل الله من سر وهذا ِرُفهم، يع ِذيَن ّل با

.     . إيلم        بميت لجرح وما والوحشة التنكر هذا إدراُك يكون القلب، حياة حسب

ولكن                    أعظم، النفاق لهل كانا والوحشة التنكَر هذا أن المعلوم، ومن

واشتد            مرُضه، استحكم إذا القلُب وهكذا به، يشعرون يكونوا لم قلوبهم لموت

وهذه            بها، يحس ولم والتنكر، الوحشة هذه يجد لم والجرام، بالذنوب ألـُمه

ِشفاؤه،            الطباء وأعيا المرض، هذا عافية من أيَس قد وأنه الشقاوة، علمُة

. الذنب          ِمن ِة البراء مع والسروُر والمُن الريبة، مع والهّم والخوُف

ِريِب                             ُم ِمْن َوُف أْخ الْرِض فى َول ٍء ِرى َب ِمْن ُع َأْشَج الْرِض فى َفَما

ينتفع                       فإنه راجع، ثم به ِلَى ُت اب إذا َبصيُر ال المؤمُن به ينتفع قد القدُر وهذا

استثماُره              إل منها يكن لم ولو الحصَر، تفوُت عديدة وجوه ِمن ًا عظيم ًا نفع به

ًا             ضروري تصديقه فيصير الرسوُل به أخبر ما نفس وذوُقه النبوة، أعلم ذلك من

صدق             أدلة من بطاعاته الخير ومن بمعاصيه، الشر ِمن ناله ما ويصيُر عنده،

هذه             فى أن أخبرك كمن وهذا الحتمالت، إليها تتطرُق ل التى الذوقية النبوة

فخالفته         التفصيل، على وكيَت كيَت والمخاوف المعاطب من الطريق

لُه،             ِخلفك نفس فى َقه ِصد ُد َه َتْش فإنك به، أخبَرَك ما ْين َع فرأيَت وسلكتها،

فإنه             ًا، شيئ المخاوف تلك من تجد ولم وحدها، المن طريَق سلكت إذا وأما

بتلك             علمه فإن مفصلً، والظفر الخير من ناله بما المخبر صدق شهد وإن

. مجملً  يكون

فصل         

أثم      إذا المسلم هجر جواز فى

           : فى          ّليان ُيص وكانا بيوتهما، فى قعدا ومرارة ُأمية بَن هلل أن ومنها

للرجل           المسلمين ِهجران أن على يدل وهذا الجماعة، يحُضران ول بيوتهما،

      : يحضر        ل أن هجرانه تمام من يقال أو الجماعة، عن التخلف له ُيبيح عذر



       : النبى    يمنعه ولم الجماعة يحضر كان فكعب يقال لكن المسلمين، جماعة

 : لما            ُيقال ف هذا وعلى التخلف، على عليهما عتب ول وسلم، عليه الله صلى

        : َمن    فكان ّلموا، ُيك ولم ُينهوا، ولم ُيؤمروا، لم ُتركوا بهجرهم المسلمون ُأِمَر

  : َفا            ُع َض لعلهما يقال أو ّلم، ُيك لم تركها وَمن ُيمنع، لم الجماعة منهم حضر

      : فكنُت      ّبهم، وأش القوم َد أجل أنا وكنُت كعب قال ولهذا الخروج، عن َعَجزا و

. المسلمين     مع الصلة ُد فأشه أخرج

         )) : وهو                   عليه، ّلم ُأس ف وسلم عليه الله صلى الله رسول وآتى وقوله

 ((        : فيه     ؟ ل أم علّى السلم برد شفتيه حّرك هل فأقول الصلة، بعد مجلسه فى

يكن                لم الرد وجب لو إذ واجب، غيُر الهجَر يستحق َمن على الرد أن على دليل

. إسماعه   من ُبد

        )) : أبى                            حائط جدار تسورُت علّى، ذلك طال إذا حتى وقوله

بذلك،))             رضاه علم إذا وجاره صاحبه داَر النسان دخول على دليل فيه ، قتادة

. ْنه   ِذ يستأ لم وإن

 ((   )) : دليل                                         ، أعلم ورسوله الله له قتادة أبى قول وفى

هذا               مثَل فقال ّلمه، ُيك ل حلف فلو له، كلم ول بخطاب ليس هذا أن على

حال                من الظاهر وهو مكالمته، به ينو لم إذا سيما ول يحنث، لم له ًا جواب الكلم

. قتادة  أبى

: يقول                                                     كان الذى ّنبطى ال إلى الناس إشارة وفى

فلو              وإل الهجر، لمقصود تحقيٌق له نطقهم دون مالك بن كعب على يدل َمن

            : به   يكونون فل له، ًا كلم ذلك يكن لم مالك، بن كعب ذاك ًا صريح له قالوا

بصريح           له يذكروه لم بالمر، وتمسكهم تحّريهم ِلفرط ولكن للنهى، مخالفين

           : ول.   له، مكالمة نوع يسمع وهو بحضرته عنه الحديث فى إن يقال وقد اسمه

من             فالمنع قريبة، ذريعٌة وهى بكلمه، المقصود إلى ذريعة ذلك جعل إذا سيما

. وأحسن          أفقه وهذا الذرائع، وسد الحيل منع باب من ذلك

إليه                                                             بالمصير له غّسان ملك مكاتبة وفى

للصحابة           وإظهار ورسوله، للِه ومحبته ليمانه وامتحان تعالى، الله من ابتلء



له،             والمسلمين وسلم عليه الله صلى النبى بهجر ُنه إيما ضعف ممن ليس أنه

له             والمؤمنين الرسول هجران مع والملك الجاه فى الرغبة ُله تحِم ممن هو ول

إيمانه،              قوة وإظهار النفاق، ِمن له الله تبرئة من فيه فهذا دينه، مفارقة على

به،            ولطفه عليه، الله نعمة تمام من هو ما وللمسلمين لرسوله وصدقه

فهو            عليه، ينطوى وما وسره، الرجل ُلّب ُيظهر ُء البل وهذا لكسره، وجبره

. الطيب      من الخبيث ُيخرج الذى ِكير كال

((   )) :                                                                ، التنوَر بالصحيفة فتيممُت وقوله

وأن            الدين، فى والمضّرة الفساد منه ُيخشى ما إتلف إلى المبادرة فيه

ُيخشى             الذى وكالكتاب تخّمر، إذا كالعصير وهذا ُيؤخره، ول به ينتظر ل الحازم

. وإعدامه        إتلفه إلى المبادرة فالحزم والشر، الضرُر منه

ُهم                                                                              و ذاك إذ غّسان وكانت

ُلون             ينع وكانوا وسلم، عليه الله صلى الله لرسول ًا حرب الشام عرب ملوك

ملكهم            إلى السدى وهب بن شجاع بعث لما هذا وكان لمحاربته، َلهم خيو

قال            إليه، معه وكتب السلم، إلى يدعوه الغّسانى شمر أبى بن الحارث

النزال:           بتهيئة مشغول وهو دمشق، َغْوطة فى وهو إليه فانتهيُت شجاع

أو             يومين بابه على فأقمُت إيلياء، إلى حمَص من ٍء جا وهو ِلقيصر، واللطاف

         : إليه،   وسلم عليه الله صلى الله رسوِل رسول إنى ِلحاجبه فقلُت ثلثة،

اسمه:               ًا رومي وكان ُبه حاج وجعل وكذا، كذا يوَم يخُرَج حتى إليه َتِصُل ل فـقال

رسول              عن ُثه ّد ُأح وكنُت وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن ُلنى يسأ مرى

البكاء،             عليه ِلَب يغ حتى ّق فير إليه، يدعو وما وسلم، عليه الله صلى الله

ّدقه،:             ُأص و به ُأؤمن فأنا ْينه، َع ب النبى هذا صفة ُد فأج النجيل، قرأُت إنى ويقول

وخرج          ضيافتى، ُيحسن و ُيكرمنى وكان يقتلنى، أن الحارث من فأخاُف

إليه            فدفعُت عليه، لى ِذن فأ رأسه، على التاَج فوضع فجلس، ًا يوم الحارث

  : ُع            ِز ينت َمن قال به، رمى ثّم فقرأه، وسلم، عليه الله صلى الله رسول كتاَب

           : تزل   فلم بالناس، علّى ُته، جئ باليمن كان ولو إليه، سائر أنا وقال ملكى، ِمنى

     : وكتب        ترى، بما َبَك صاِح أخبر قال ثم ُتنعل، بالخيول وأمر قام، حتى ُتعرض



     : ُبْر          ْع َت ول َتِسْر، ل أن قيصر إليه فكتب عليه، عزم وما خبرى، يخبره قيصر إلى

  : ُتريد           متى فقال دعانى كتابه، جواُب جاءه فلما بإيلياء، ووافنى عنه، والُه إليه،

       : ووصلنى     ًا، ذهب مثقاٍل ِة بمائ لى فأمر ًا، غد فقلت صاحبك؟ إلى تخُرج أن

         : منى    وسلم عليه الله صلى الله رسول على اقرأ وقال ُكسوٍة، و بنفقة ُبه حاج

)) : َد           َبا فقال فأخـبرته، وسلم، عليه الله صلى الله رسول على فقدمُت السلم،

صلى))            الله رسوُل فقال قال، بما وأخبرته السلم، حاجبه من وأقرأته ، ُكه ْل ُم

         (( )) : هذه   ففى الفتح، عام شمر أبى بن الحارث ومات ، صدق وسلم عليه الله

الحسنى             سابقة له فأبت به، اللحاق إلى ًا كعب يدعو غّسان ملُك أرسل المدة

. ِدينه          و وسلم عليه الله صلى الله رسول عن يرغب أن

فصل                                                                        

نساءهم           باعتزال الثلثة وسلم عليه الله صلى الله رسول أمر فى

نساءهم                     يعتزلوا أن الثلثة لهؤلء وسلم عليه الله صلى الله رسول أمر

: وجهين           ِمن والفتح َفَرج ال بمقدمات كالبشارة ليلة، أربعون لهم مضى لما

           : ول          بنفسه يكلمهم ل كان أن بعد إليهم وإرساله لهم، كلُمه أحدهما

برسوله.

          : إلى          لهم وإرشاد تنبيه وفيه النساء، باعتزال أمرهم خصوصية ِمن الثانى

والتعوض           ّلذة، وال ّلهو ال محل واعتزال المئزر، وشد العبادة، فى والجتهاد الجد

من             بقى قد وأنه َفَرج، ال بقرب إيذان هذا وفى العبادة، على بالقبال عنه

. يسير   أمر العتب

كزمن                    النساء، تجنُب فيه ينبغى العبادات زمن أن القصة، هذه وفقه

أن            وسلم عليه الله صلى النبّى فأراد الصيام، وزمن العتكاف، وزمن الحرام،

توفرها             فى والصيام الحرام أيام بمنزلة هؤلء حق فى المدة هذه آخُر يكون

إذ             عليهم، وشفقًة بهم، رحمًة المدة أول من بذلك يأمرهم ولم العبادة، على

بهم           ّلطف ال من فكان جميعها، فى نسائهم عن صبرهم يضعف لَعلهم

ل               ُيحرم، حين من الحاج به يؤمر كما المدة، آخر فى بذلك ُأمروا أن والرحمة،

. الحج     على يعزم حين من



     ((  )) : يقطع                     لم أنه على دليل ، بأهلك الحقى لمرأته كعب وقول

    :  . والعتاق       الطلق لفظ أن والصحيح ينوه لم ما طلق وأمثالها ّلفظة ال بهذه

ل             ملكه، عن الرقيق وإخراج الزوجة، تسييب غير به أراد إذا كذلك والحرية

. ألبتة                فيه نرتاُب ول به، الله نديُن الذى الصواب هو هذا عتاق، ول طلٌق به يقع

     :        : غلم   هو بل كذلك، ليس فقال تزنى، جاريتك أو فاجر غلمك إن له قيل فإذا

حرية             أراد وإنما العتق، حرية بذلك ُيرد ولم حرة، عفيفة وجارية حر، عفيف

  : لغلمك            كم له قيل إذا وكذا ًا، أبد بهذا ُيعتقان ل وعبده جاريته فإن العفة،

           : وكذلك   بذلك، ُيعتق لم له، ملكه قدم وأراد عندى، عتيق هو فقال سنة؟ عندك

      : إيقاع       بقلبه يخطر ولم طالق، هى فقال عنها، فسئل الطلق، امرأته ضرب إذا

اللفاظ             هذه وليست بهذا، ّلق ُتط لم الولدة، طلق فى أنها أراد وإنما الطلق،

أنها             فدعوى عليها، السياق ودل بها، ُأريد فيما إل صريحة القرائن هذه مع

. ًا           قطع باطلة ودعوى مكابرة، القرائن هذه مع والطلق العتاق فى صريحة

فصل                  

سار        ٍر بخب البشير وإعطاء والتهنئة الشكر سجود فى

عادة                كانت تلك أن ظاهر دليل المبّشر صوت سمع حين كعب سجود وفى

وقد          المندفعة، والنقم المتجددة، النعم عند الشكر ُد سجو وهى الصحابة،

أبى             بن علّى وسجد ّذاب، الك ِلمة ْي ُمَس قتُل جاءه لما ّديق الّص بكر أبو سجد

الله             صلى الله رسول وسجد الخوارج، مقتولًفى ِة ّي ّثد ال ذا وجد لما طالب

بها              عليه الله ّلى َص َمّرة عليه ّلى َص َمن أنه جبريُل بّشره حين وسلم عليه

بشير            وأتاه مرات، ثلث فيهم الله فشفعه ُلمته، شفع حين وسجد ًا، عشر

ًا،             ساجد فخّر فقام عائشة، َحجر فى ورأسه عدوهم على له جند بظفر فبّشره

            : خّر   يُسّره أمر أتاه إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول كان بكرة أبو وقال

. فيها        مطعن ل صحيحة آثار وهى ًا، ساجد ِه لل

دليل                      ًا َكعب ليبّشرا سلع على والراقى الفرس صاحب استباق وفى

بعضهم           مّسرة فى ُفسهم وتنا إليه، واستباقهم الخير، على القوم حرص على

ًا. بعض



إعطاء                               أن على دليل للبشير، وإعطائهما ثوبيه كعب نزع وفى

العباس          أعتق وقد الشراف، وعادة والشيم، الخلق مكارم من المبّشرين

الله               صلى الله رسول عن الخبر من علط بن الحجاج عند أن بّشره لما غلمه

.        . ثيابه    جميع البشير إعطاء جواز على دليل وفيه يسره ما وسلم عليه

دينية،                                        نعمة له ّددت تج َمن تهنئة استحباب على دليل وفيه

تجددت            لمن جائز وهو مستَحبة، ّنة ُسـ فهذه ومصافحته، أقبل، إذا إليه والقيام

        : به        الله َمّن وما الله، أعطاك ما ِليهنك له يقال أن َلْولى ا وأن دنيوية، ِنعمٌة له

بالتهنى             نالها لمن والدعاء ّبها، ر النعمة تولية فيه فإن الكلم، هذا ونحو عليك،

بها.

الطلق                                                على العبد أيام خير أن على دليل وفيه

عليه             الله صلى النبى لقول توبته، الله وقبول الله، إلى توبته يوُم وأفضلها

.(( ُأّمَك: ((        ْتَك َد َل َو ُذ ْن ُم ْيَك َل َع َمّر ٍم ْو َي ِر ْي ِبَخ ْبِشْر َأ وسلم

  :          : مكمل            هو قيل إسلمه؟ يوم من ًا خير اليوم هذا يكون فكيف قيل فإن

كمالها           توبته ويوُم سـعادته، بداية إسلمه فيوُم تمامه، ومن إسلمه، ليوم

. المستعان..   والله وتمامها

به                              وفرحه بذلك وسلم عليه الله صلى الله رسول سرور وفى

ُلمة،             ا على الشفقة كمال من فيه الله جعل ما على دليل وجهه واستنارة

. وصاحبيه            كعب فرح ِمن أعظم كان فرحه لعل حتى والرأفة، بهم والرحمة

        )) : من                               أنخلع أن توبتى من إن الله؛ رسول يا كعب وقول

. المال))            من عليه قدر بما التوبة عند الصدقة استحباب على دليل ، مالى

)) : َأْمِسْك                                             وسلم عليه الله صلى الله رسول وقول

         (( لم      ماله، ُكّل ب الصدقة نذر َمن أن على دليل ، َلَك ْيٌر َخ َو ُه َف ِلَك، َما ْعَض َب ْيَك َل َع

الرواية              اختلفت وقد بقية، منه له ُيبقى أن له يجوز بل جميعه، إخراُج يلزمه

)) :         (( أْمِسْك   (( له قال وسلم عليه الله صلى النبى أن الصحيحين ففى ذلك، فى

           (( قدر   فى اجتهاده إلى ووكله أطلق بل ًا، قدر له ّين ُيع ولم ِلَك َما ْعَض َب ْيَك َل َع

له              يجوز ل أهله وكفاية كفايته عن نقص ما فإن الصحيح، هو وهذا الكفاية،



كفايته               قدر على زاد وما به، الوفاء يجب فل طاعة، يكون ل فنذره به، التصدق

قياُس           هذا نذره، إذا إخراُجه فيجب أفضل، به والصدقة فإخراجه وحاجته،

أهله          وكفايُة الرجل، كفاية ّدم ُتق ولهذا الشريعة، قواِعد ومقتضى المذهب،

ًا            حق أو والَحّج، ّفارات كالك لله ًا حق أكانت سواء المالية، الواجبات أداء على

الديون   كأداء للدميين

مسكن،                                                     من منه ّد ُب ل ما للمفلس نترك ّنا فإ

ويكون             الحرفة، ُفِقدت إن لمؤنته به ّتِجُر ي ما أو ِحرفة، ِة وآل وكسوة، وخادم،

          . ِله    بما الصدقة نذر َمن أن على أحمد المام نص وقد بقى فيما الغرماء حق

)) : يا              قال أنه هذه، كعب قصة فى ُروى بما ُبه أصحا له واحتج ُلثه، ُث أجزأه ّله، ُك

الله               إلى ّله ُك مالى من أخُرَج أن ورسوله الله إلى توبتى من إّن الله؛ رسول

:   :  (()) :  .  :  (()) : قال   ُلثه ُث ف قلت ، ل قال ُفه؟ فنص قلت ، ل قال صدقة، ورسوله

   .    .((      :  (( هذا(( ثبوت وفى داود أبو رواه بخيبر الذى سهمى أمسك فإنى قلت ، نعم

حديث              من الصحيح أصحاب رواه ما هذه كعب قصة فى الصحيح فإن فيه، ما

 ((    )) : ِمن         ، ِلك َما ْعَض َب ْيَك َل َع َأْمِسْك قال أنه عنه مالك بن كعب ولد عن الّزْهرى،

. نقلوها            وعنه ُده، ول فإنهم غيرهم، ِمن بالقصة أعلُم وهم لقدره، تعيين غير

     : المام                                                       رواه فيما تقولون فما قيل فإن

 :            (( يا  (( قال عليه، اللُه تاَب لما المنذر عبد بن ُلبابَة أبا أن مسنده فى أحمد

ِلى              َما ِمْن َع ِل ْنَخ أ وأن َنَك، ِك ُأسا و ْوِمى َق َداَر ْهُجَر أ أْن َبتى ْو َت ِمْن إّن الله؛ رسوَل

: وسلم            عليه الله صلى اللِه َرُسوُل َقاَل َف ِه، ِل ِلَرُسو َو َوَجّل َعّز ِه لل َقًة َد َص

          :  .(( فإنه((   كعب، بحديث ل أحمد، به احتج الذى هو هذا قيل ُلُث ّث ال ْنَك َع ُئ ِز ُيْج

          : ْيٌن      َد وعليه ببعضه، أو ّله ُك بماله ّدق يتص أن نذر إذا الله عبد ابنه رواية فى قال

صلى              النبى لن ُلث، ُث ال ذلك من ُيجزئه أنه إليه أذهُب فالذى يملكه، مما أكثر

بحديث             يحتج أن بالحديث أعلُم وأحمد ُلث، ُث بال ُلبابة أبا أمر وسلم عليه الله

 )) : عليك           أمسك الحديث هذا فى المحفوظ إذ ُلث، ُث ال ذكر فيه الذى هذا كعب

.            (( لبابة  أبى بحديث هذا كعٍب حديِث إطلق تقييد رأى أحمد وكأّن مالك بعَض



 : إنه                     ِرقه يستغ ْين َد وعليه ببعضه أو كله بماله ّدق يتص أن نذر فيمن وقوله

إذا              ثم ماله، ِرُق يستغ ْين َد وعليه نذره، انعقاد على دليل ُلث، ُث ال ذلك من يجزئه

عبد              ابنه رواية فى قال وهكذا النذر، يوَم ماله ُلث ُث مقدار أخرج ْين، ّد ال قضى

ُلث:             ُث إخراُج عليه يجُب فإنما غيره، واستفاد ْينه، َد وقضى ماله، وهب إذا الله

اليوم،             ذلك ُلث ُث ال قدر فينظـر نذره، يوَم ِحنثه بيوم يريد ِحنثه، يوم ماله

. ْينه    َد قضاء بعد ُيخرجه ف

          .   : بمقدار          أو ماله، ِمن ّين بُمع الصدقة نذر إذا أنه ُيريد ببعضه أو وقوله

مذهبه           من والصحيح ماله، بجميع الصدقة كنذر ُلثه ُث فيجزئه ونحوها، ْلٍف كأ

ماله             ُلث ُث كان إن ّين الُمع أن ُأخرى، روايٌة وفيه ّين، الُمع بجميع الصدقة لزوُم

ُلث،             ُث ال بقدر منه لزمه ُلث، ُث ال على زاد وإن بجميعه، الصدقُة لزمه دونه، فما

. البركات     أبى عند أصّح وهى

            .. ًا          نذر نذرا لبابة وأبا ًا كعب أن على دليل فيه ليس الحديَث فإن وبعد

           : فى   بصريح ليس وهذا أموالنا، ِمن َع ِل ننخ أن توبتنا ِمن إن قال وإنما ًا، منّجز

توبتهما،            قبول على لله ًا شكر بأموالهما الصدقة على العزُم فيه وإنما النذر،

يحتاجان              ول ذلك، من ُيجزئ المال بعَض أن وسلم عليه الله صلى النبّى فأخبر

فأذن              ّله، ك بماله ُيوِصَى أن استأذنه وقد لسعد قال كما وهذا كله، إخراجه إلى

. ُلث    ُث ال قدر فى له

  (( )) :  :  .    : إنما           والجزاء ، ُيجزئك قوله أحدهما أمران ُعه يدف هذا قيل فإن

         : دليل    ُلث ُث ال على زاد بما الصـدقة ِمن منعه أن والثانى الواجب، فى ُيستعمل

يلزم                ل ُقربة ب ليس ما ونذر ُقَرب، ال من يمنع ل الشارع إذ ُقربة، ب ليس أنه على

. به  ُء الوفا

       (( )) :   : وليس          الرباعى، من فهو يكفيك، بمعنى فهو ، ُيجزئك قوله أما قيل

 :     :  :     (( إذا ((  عنى وجزى كفانى، إذا أجزأنى يقال عنه، قضى إذا عنه جزى من

عليه             الله صلى قوله ومنه الواجب، فى ُيستعمل الذى هو وهذا عنى، قضى

((       )) : َدَك     ْع َب ٍد َأَح َعْن َى ِز َتْج َلْن َو ْنَك َع ِزى َتْج ُلضحية ا فى ُبردة لبى وسلم

. والمستَحب     الواجب فى ُتستعمل والكفاية



بالرفق                      عليه منه إشارة فهو ُلث، ُث ال على زاد بما الصدقة ِمن ُعه من وأما

لم                ّله ُك ماله إخراج من ّكنه م لو فإنه ودنياه، دينه منفعة به له يحصل وما به،

فضربه            بها، ليتصدق بالّصرة جاءه بالذى فعل كما والعدم، الفقر على ِبْر يص

     . أرجُح          وهو يقال وقد الصبر وعدم الفقر، من عليه ًا خوف منه يقبلها ولم بها،

أراد    :            ممن ٍد واح ُكّل عامل وسلم عليه الله صلى النبى إن تعالى الله شاء إن

ّله،              ُك ِله ما إخراج من ّديق الّص بكر أبا ّكن فم حاله، من يعلم بما بماله الصدقة

    :  (( ورسوله،: ((   اللَه لهم أبقيُت فقال ؟ ِلَك ْه َل ْيَت َق ْب َأ ما وقال

من              ِة الّصر صاحب ومنع ماله، ْطِر ِبَش الصدقة على عمر وأقّر عليه، ُينكر فلم

    ((    )) : تعيين    فيه ليس وهذا ، ِلَك َما ْعَض َب ْيَك َل َع َأْمِسْك لكعب وقال بها، ّدق التص

هذا            فى الُمْخَرج ِضعفى الممَسك يكون بأن ًا جد ُعد ويب ُلث، ُث ال بأنه المخرج

      ((  )) : وعلى    الخبار، هذه بين تناقض ول ، ُلث ُث ال ُيجزئك لبابة لبى وقال ّلفظ، ال

ول              ُله، وأه هو إليه يحتاُج ما منه أمسك ّله، ُك بماله الصدقة نذر فَمن هذا،

أرض              أو َعقار، أو مال رأس من ِتهم حيا َة مد الناِس سؤال إلى معه يحتاجون

.   .. أعلم     والله بالباقى ّدق وتص بكفايتهم، ّلها َغ َم يقوُم

     : ُيمسك               و الزكاة، بقدر منه ّدُق يتص الرحمن عبد أبى بن ربيعة وقال

         : ًا،.     ألف كان وإن ُه، ُعْشَر أخرج فأكثَر، ألفين كان إن زيد بن جابر وقال الباقى

    . رحمه         حنيفة أبو وقال َفُخْمَسُه ُدون فما خمسِمائة كان وإن َعُه، ْب فُس دون فما

ففيه:              الزكاة، فيه تجب ل وما ُة، الزكا فيه تجُب الذى ماله بكّل ّدق يتص الله

.     :   : شيئ:  منه يلزمه ل والثانية ُيخرجه، أحدهما روايتان

:         : وأحمد           والّزهرى، مالك، وقال كله، بماله الصدقُة تلزمه الشافعى وقال

.     : فقط    يمين ّفارة ك يلزمه طائفة وقالت ُلثه، ُث ب ُق ّد يتص

فصل         

[ به[         والخرة الدنيا سعادة وتعليق الّصدق مقدار َظم ِع فى

         : ِمن          والنجاة والخرة، الدنيا سعادة وتعليُق الّصدق، ِر مقدا َظم ِع ومنها

إل              َلكه أه َمن أهلك ول بالصدق، إل أنجاه َمن الله أنجى فما به، شرهما



: فقال            الصادقين، مع يكونوا أن المؤمنين ِعباده سبحانه اللُه أمر وقد بالكذب،

 : ] { التوبة{        ِقيَن ِد الّصا َع َم ْا ُنو ُكو َو اللَه ْا ُقو ّت ا ْا ُنو ِذيَن آَم ّل ا َها ّي أ ].119َيا

    : السـعداء               فجعل وأشقياء، سعداء قسمين إلى الخلق سبحانه قسم وقد

تقسيم           وهو والتكذيب، الكذب أهَل هم والشقياء والتصديق، الصدق أهَل هم

       . دائرة   ُة والشقاو والتصديِق، الصدق مع دائرة ُة فالسعاد ِكس منع ّطرد م حاِصر

. والتكذيب   الكذب مع

         : وجعل            صدقهم، إل القيامة يوَم َد العبا ُع ينف ل أنه وتعالى سبحانه وأخبر

ما            ُع فجمي وأفعالهم، أقوالهم فى الكذَب هو به تميزوا الذى َنافقين الم َلم َع

ودليله،           اليمان، ُد بري فالصدق والفعل، القول فى الكذُب ُله أص عليهم نعاه

 :  . ُد         بري والكذب وروحه ّبه ل هو بل ولباُسه، وِحليته، وقائده، وسائقه، ومركبه،

ّبه،         ول ولباسه، وحليته، ُده، وقائ وسائقه، ومركبه، ودليلُه، والنفاق، الكفر

واليمان          الكذب يجتمُع فل للتوحيد، الّشرك كمضادة لليمان الكذِب فمضادة

َثَة          الثل أنجى سبحانه والله موضعه، ِقّر ويست صاحبه، أحدهما ويطُرد إل

بعد            ٍد عب على اللُه أنعم فما بكذبهم، ّلفين المخ من غيَرهم وأهلَك بصدقهم،

ببلية             ابتله ول ُته، وحيا السلم ِغذاء هو الذى الصدق من أفضل بنعمة السلم

.   . المستعان        والله وفساده السلم مرُض هو الذى الكذب من أعظَم

      } : ِر                    ْنَصا َل َوا ِريَن َهاِج َوالُم ِبّى ّن ال َلى َع اللُه ّتاَب َقد َل تعالى وقوله

َتاَب               ُثّم ُهْم ْن ّم ِريٍق َف ُلوُب ُق ُغ ِزي َي َد َكا َما ِد ْع َب ِمن ِة ُعْسَر ْل ا ِة َع َسا ِفى ُه ُعو َب ّت ا ِذيَن ّل ا

 : ]{ التوبة.     ّرِحيٌم ُءوٌف َر ِهْم ِب ّنُه إ ِهْم ْي َل قدَر]        117َع العبد َعّرُف ُي ما َظم َأع من هذا ،

هذا            أعطاهم سبحانه ّنه فإ المؤمن، كمال غاية وأنها الله، عند َلها وفض التوبة

وأموالهم،           نفوسهم، وبذلوا َبهم، نح ْوا َقَض أن بعد الغزواِت آخر بعد الكمال

الله             صلى النبى جعل ولهذا عليهم، تاب أن أمرهم غايَة وكان لله، وديارهم

ول                اليوم، ذلك إلى ُأمه، ولدته منذ عليه َمّر يوم خيَر كعب ِة توب يوَم وسلم عليه

ما             وعرف عليه، حقوَقه وعرف الله، عرف َمن إل معرفته حق هذا ِرُف يع

ِمن             به قام الذى وأن وأفعالها، ِتها وصفا نفَسه وعرف ُعبوديته، من له ينبغى

الفات              من سلم إذا هذا بحٍر، فى ْطرة َق ك عليه، ربه حق إلى بالنسبة العبودية



وتغمده           ومغفرته، عفوه غيُر َده عبا ُع يس ل َمن فُسبحان والباطنة، الظاهرة

ّذب             فع عدله، عليهم وضع فإن الهلك، أو ذلك إل وليس ورحمته، بمغفرته لهم

خير            ُته فرحم رحمهم، وإن لهم، ظالم غيُر وهو ّذبهم، ع وأرضه سماواته أهَل

. ُله        عم منهم ًا أحد ُينجى ول أعمالهم، من لهم

فصل                  

فإنه                    وآِخرها، الية أول فى مرتين عليهم َته توب سبحانه تكريَره وتأمل

وهو             منهم، بقبولها ًا ثاني عليهم تاب تابوا، فلما للتوبة، بتوفيقهم أولً عليهم تاب

وفى            وله وبه، منه كله فالخير بقبولها، عليهم وتفّضل ِلفعلها، وفقهم الذى

. وعدلً           حكمًة يشاء َمن ويحرمه وفضلً، ًا إحسان ُء يشا َمن يعطيه يديه،

فصل         

 : ]{    } : التوبة           ْا ُفو ّل ُخ ِذيَن ّل ا ِة َث ّثلَ ال َلى َع َو تعالى كعٌب]   118وقوله فّسرها قد ،

عليه             الله صلى الله لرسول حلَف َمن بين من ُفوا ّل ُخ أنهم وهو بالصواب،

دونهم،           أمرهم وأرجأ عنهم، الثلثة هؤلء ّلف فخ المتخلفين، من واعتذر وسلم،

:     : تعالى          قال كما ّلفوا، تخ لقال ذلك، أراد لو لنه الغزو، عن ّلفهم تخ ذلك وليس

{ ِه{             الل ّرُسوِل َعن ْا ُفو ّل َتَخ َي َأن ْعَراِب َل ا ّمَن ُهم َل ْو َح َوَمْن ِة َن ِدي ْلَم ا ْهِل َل َكاَن َما

 : ّلفين]         120التوبة[ المتخ أمر َعن تخليفهم بخلف بأنفسهم ّلفوا تخ لنهم وذلك ،

.. بأنفسهم            عنه ّلفوا يتخ ولم عنهم، ّلفهم خ الذى هو سبحانه الله فإن سواهم،

. أعلم  والله

فصل          

ُبوك              َت من مقدمه بعد تسع سنة عنه اللُه رضى ّديق الّص بكر أبى َحّجة فى

          : ِمن            منصَرفه وسلم عليه الله صلى الله رسوُل أقام ثم إسحاق ابن قال

سنَة              الحج على ًا أمير بكر أبا بعث ثم َقعدة، ال وذا ّوالً وش رمضاَن بقيَة ُبوك َت

من           منازلهم على الّشرك أهل من والناس َحّجهم، للمسلمين ِليقيم تسع

. والمؤمنون     بكر أبو فخرج َحّجهم،



         : رسول            معه وبعث المدينة، من رجل ثلثمائة فى فخرج سعد ابن قال

بن             ناجية عليها بيده، وأشعرها ّلدها ق بدنة، بعشرين وسلم عليه الله صلى الله

. بدنات       خمس بكر أبو وساق السلمى، ُجندب

          : الله            صلى الله رسول بين ما نقِض فى براءة فنزلت إسحاق ابن قال

أبى             بن علّى فخرج عليه، كانوا الذى العهد ِمن المشركين وبين وسلم عليه

. العضباء             وسلم عليه الله صلى الله رسول ناقة على عنه الله رضى طالب

    :        : علّى            لحقه بَضَجنان يقول عائذ وابن َعْرج بال كان فلما سعد ابن قال

  : أو             أميٌر قال بكر، أبو رآه فلما العضباء، على عنه الله رضى طالب أبى بن

.      : مضيا  ثم مأمور، بل ل قال مأموٌر؟

      :     : عليه            الله صلى ِه الل رسوُل أستعملك بكر أبو له فقال سعد ابن وقال

          : كل    إلى َأنبذ و الناس، على براءة أقرأ بعثنى ولكن ل، قال الحج؟ على وسلم

علّى               قام النحر، يوُم كان إذا حتى َحّجهم، للناس بكر أبو فأقام عهده، ٍد َعه ذى

الله              صلى الله رسول أمره بالذى الجمرة عند الناس فى ّذن فأ طالب، أبى بن

     : ّنة         الج يدُخُل ل الناس؛ َأيها وقال عهده، عهد ذى كل إلى ونبذ وسلم، عليه

عهد              له كان وَمن ُعريان، بالبيت يطوُف ول مشرك، العام بعد يحّج ول كافر،

. ّدته          ُم إلى فهو وسلم، عليه الله صلى الله رسول ِعند

     :    : زيد           َدانى،عن َهْم ال إسحاق أبو ّدثنى ح قال سفيان، ّدثنا ح الحميدى وقال

  :   :         : ْدُخُل   َي ل بأربع ِعثُت ُب قال الَحّجة؟ فى ْثَت ِع ُب شئ بأى ًا، علي سألنا قال ْيع، َث ُي بن

فى             وكافر ُمسلم ُع يجتِم ول ُعريان، بالبيت ُطوُف َي ول ُمؤِمنة، نفٌس إل ّنَة الَج

عليه             الله صلى النبّى ْين َب و َنه بي كان وَمْن هذا، عاِمه بعد الحرام المسجد

. ِر              أشه ِة أربع إلى ُله فأج عهد، له يكن لم وَمن ّدته، ُم إلى فعهده عهد، وسلم

      :     :(( الَحّجة          (( تلك فى بكر أبو بعثنى قال ُهريرة، أبى عن الصحيحين وفى

       : ول       ِرك، ُمش ِم العا هذا َد بع َيُحّج َألّ َنى بِم ّذنون يؤ النحر يوَم بعثهم ِنيَن ّذ ُمؤ فى

بِن              بعلّى َبكر أبا وسلم عليه الله صلى النبّى أردف ثم ُعريان، بالبيت ُطوَف َي

    : فى          علّى معنا ّذن فأ قال ببراءة، ّذن ُيؤ أن فأمره عنهما، الله رضى طالب أبى



ْيِت             َب بال ُطوَف َي ول ِرٌك، ُمْش ِم َعا ال َد ْع َب َيُحّج َألّ و ببراءة، ِر النح ْوَم َي َنى ِم أهل

ُعْريان.

ِلف                              ُت واخ النحر، يوُم الكبر الحج يوَم أن على دليل القصة هذه وفى

َحّجة             هى المسقطة أو الفرَض، أسقطت التى هى هل هذه، ّديق الّص َحّجة فى

   . والقولن         الثانى، أصحهما قولين على وسلم؟ عليه الله صلى النبى مع الوداع

          :  : ل؟   أو الوداع َحّجة عام ْبَل َق ِرَض ُف الَحّج كان هل ُدهما أح أصلين على مبنيان

فى:              وقعت أم الحجة، ذى فى عنه الله رضى ّديق الّص َحّجُة كانت هـل والثانى

ّدمونها؟            ُيق و الشهر له يؤّخرون الجاهليُة كان الذى النسئ أجل من َدة َقع ال ذى

      .    :  . صلى  النبى ُيؤّخر فلم هذا، وعلى وغيره مجاهد قوُل والثانى قولين على

العام              فى المتثال إلى بادر بل ًا، واحد ًا عام فرضه بعد الَحّج وسلم عليه الله

ِد              ِبي وليَس وسلم، عليه الله صلى وحاله ْديه َه ب اللئق هو وهذا فيه، ُفِرض الذى

واحد،               دليل تسع أو ثماٍن أو سبٍع أو ست سنَة الَحّج فرض ّدم تق ّدعى ا َمن

  } :      : َة      ُعْمَر َوال الَحّج ْا ِتّمو َأ َو تعالى قوله ست سنة ِرَض ُف قال َمن به احتج ما وغايُة

 : البقرة}[ ِه ُء]           196لل ابتدا فيه ليس وهذا ست، سنة بالُحديبية نزلت قد وهى ،

ابتدائه،              وجوب ِمن هذا فأين فيه، َع ِر ُش إذا بإتمامه المر فيه وإنما الَحّج، فرض

      } : َع      َطا َت اْس مِن ْيِت َب ْل ا ِحّج ّناِس ال َلى َع ِه َولل تعالى قوله وهى الَحّج فرض وآيُة

 :  ]{ عمران  آل ِبيلً َس ِه ْي َل .97إ تسع]       سنة أواخَر الوفود عاَم نزلت ،

فصل                  

. وسلم           عليه الله صلى النبى على وغيرهم العرب وفود قدوم فى

. الطائف                    غزوة سياق مع ّدم تق وقد ثقيف، ُد وف عليه ِدم َق َف

        : بن             ُة عرو وقدم َحّجهم، ِللناس بكر أبو وأقام عقبة بن موسى قال

الله            رسوَل فاستأذن وسلم، عليه الله صلى الله رسول على الثقفّى مسعود

 : فقدم            وقال تقدم، ما نحَو فذكر قومه، إلى ليرجع وسلم عليه الله صلى

   :         : أبى  بُن ُعثمان وفيهم يومئذ، رأُسهم وهو ياليل، عبد بن ِكنانة وفيهم وفدهم،

     : قومى        أنزل الله؛ رسوَل يا ْعبة ُش ابن ُة المغير فقال الوفد، أصغُر وهو العاص،

عليه            الله صلى الله رسول فقال فيهم، الجرح حديُث فإنى فأكرمهم، علّى



((          )) :، ُقْرآَن ال ُعوَن َيْسَم ْيُث َح ُهْم ْل ِز ْن أ ِكْن ول ْوَمَك، َق ِرَم ْك ُت َأْن ُعَك َن َأْم ل وسلم

ُمَضَر              ِمن أقبلوا وأنهم لثقيٍف، ًا أجير كان أنه قومه فى المغيرة ُجرح من وكان

ِلهم             بأموا أقبل ثم فقتلهم، نيام، ُهْم و عليهم عدا الطريق، ببعض كانوا إذا حتى

عليه              الله صلى الله رسوُل فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول أتى حتى

    (( ما: ((         ُيَخّمَس أن وأبى ، ِدُر ْغ َن ل ّنا فإ َفلَ، الَماُل َأّما و َبُل، ْق َن َف الْسلَُم َأّما وسلم

وبنى             المسجد، فى ثقيف َد وف وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وأنزل معه،

صلى             الله رسوُل وكان ّلْوا، َص إذا الناَس َيروا و القرآن، يسمعوا لكى ًا ِخيام لهم

 : يأُمرنا             قالوا ثقيف، ُد وف سمعه فلما نفسه، يذكُر ل خطب إذا وسلم عليه الله

: قال              ُلهم، قو بلغه فلما ُخطبته، فى به ُد يشه ول الله، رسول أنه نشهد أن

      .(( صلى((       الله رسول إلى ُدون يغ وكانوا الله رسوُل أنى شهد َمن أول فإنى

لنه             رحالهم، على العاص أبى بن عثمان ّلفوَن ويخ يوم، ُكّل وسلم عليه الله

رسول            إلى عمد بالهاجرة، وقالوا إليه الوفد رجع كلما عثمان فكان أصغُرهم،

إليه            فاختلف القرآن، واستقرأه الدين، عن فسأله وسلم، عليه الله صلى الله

الله              صلى الله رسوَل َد وج إذا وكان وعلم، الدين فى ُقه َف حتى ًا مرار عثمان

ذلك              فأعجب أصحابه، من ذلك يكتم وكان بكر، أبى إلى َد َعَم ًا، نائم وسلم عليه

رسوِل            إلى ُفون ِل يخت الوفد فمكث وأحبه، وسلم عليه الله صلى الله رسوَل

بُن             ِكنانة فقال فأسلموا، السلم، إلى يدعوهم وهو وسلم عليه الله صلى الله

   )) :         : ُتم  أقرر أنتم إن نعم، قال قومنا؟ إلى نرِجَع حتى مقاضينا أنَت هل ياليل ِد عب

  :  .(( َنى،         الّز أفرأيت قال وبينكم بينى ْلَح ُص ول قضية، فل وإل ُأقاضيكم، بالسلم

      )) : وجّل        عّز اللَه َفإّن َحَراٌم ُكم ْي َل َع َو ُه قال منه؟ لنا بد ول ِرُب، نغت قوم ّنا فإ

 : ]{ السراء: {        ِبيلً َس َء َوَسا َفاِحَشًة َكاَن ّنُه إ َنى، الّز ْا ُبو ْقَر َت َول :32يقول قالوا]  ،

     )) : تعالى      الله إن ُكم ِل أْموا ُرؤوُس ُكْم َل قال كلها؟ ُلنا أموا فإنه الّربا أفرأيَت

ِنيَن: {              } ْؤِم ّم ُتم ْن ُك إن َبا الّر ِمَن ِقَى َب َما ْا َذُرو َو اللَه ْا ُقو ّت ا ْا ُنو آَم ِذيَن ّل ا َها ّي َأ َيا يقول

 : : ((278البقرة[           : إّن]. قال منها؟ لنا بد ل أرضنا عصير فإنه الخمر، أفرأيْت قالوا

       } : ْنَصاُب    َل َوا ْيِسُر ْلَم َوا الَخْمُر ّنَما إ ْا ْو ُن آَم ِذيَن ّل ا َها ّي َأ َيا وقرأ َها، َحّرَم ْد ق الله

 : ]{ المائدة        ِلُحوَن ْف ُت ُكْم ّل َع َل ُه ُبو ِن َت َفاْج َطاِن ْي الّش َعَمِل ّمْن ِرْجٌس َلْزلَُم ]90َوا



      : ًا      يوم خالفناه إن نخاف ّنا إ ويحكم، فقالوا ببعض، بعُضهم فخل القوُم، فارتفع

عليه             الله صلى الله رسوَل ْوا َت َأ َف سألناه، ما على ُنكاتبه ُقوا ِل انط مكة، كيوم

:           : قال  فيها؟ نصنُع ماذا ّبة الّر أرأيت سألَت، ما لك نعم فقالوا وسلم

          :  .(( فقال(( أهلها، لقتلت هدمها، ُتريد أنك ّبُة الّر تعلُم لو هيهاَت قالوا ِدُموها اه

:  .           : فقالوا   حجر ّبة الّر إنما َلك، أجه ما ياليل، عبد ابَن يا ويحَك الخطاب بن عمر

 : َوّل             َت وسلم عليه الله صلى الله ِلرسول وقالوا الخطاب، ابن يا نأتك لم ّنا إ

   )) :  . ُكم        ِفي ْك َي َمْن ُكم ْي َل إ َعُث ْب أ
َ فَس قال ًا أبد ِدُمها نه ل ّنا فإ نحن، فأما هدمها، أنت

      : ابعْث))         ثم ِلك، رسو قبَل لنا ائذن ياليل عبد بُن ِكنانة فقال َفكاتبوه، ْدَمها َه

وسلم،             عليه الله صلى الله رسول لهم ِذَن َأ ف بقومنا، أعلُم ّنا فإ آثارنا، فى

          : فأّمر   قومنا، ِمن يؤمنا رجلً علينا أّمر الله؛ رسوَل يا وقالوا َباهم، وح وأكرمهم

ّلم              تع قد وكان السلم، على حرصه ِمن رأى ِلما العاِص أبى بن عثماَن عليهم

   : الناس           أعلُم أنا ياليل عبد بن ِكنانة فقال يخرج، أن قبل القرآن ِمن ًا سور

ًا         محمد أن وأخبروهم والقتال، بالحرب ّوُفوهم وخ القضية، ُهُم فاكتمو بثقيف،

الخمَر            ُنَحّرَم وأن ُعّزى، وال اللَت ِدَم ْه َن أن سألنا عليه، أبيناها ًا ُأمور سألنا

. الربا      فى أموالنا ِطَل ْب ُن وأن َنى، والّز

َنق،             َع ال ساروا قد رأوهم فلما يتلقونهم، ُد الوف منهم دنا حين ثقيٌف فخرجت

بخير،            يرجعوا َولم وكربوا، ُنوا ِز ح قد القوم كهيئة ثيابهم وتغّشوا البل، وقطروا

          : ُدوا   وقص الوفد، وترّجل به، رجعوا ول بخير، ُدكم وف جاء ما لبعض بعُضهم فقال

له             ُيهدى و ُيستر الطائف، ظهرانى بين كان وثن واللت عندها ونزلوا اللَت،

: إليها               ُد الوف نزل حين ثقيف من ناٌس فقال الحرام اللِه لبيت ُيهدى كما ْدى َه ال

منهم               ُكلً وجاء أهله، إلى منهم رجل ُكّل رجع ثم برؤيتها، لهم عهد ل ّنهم إ

  : رجلً           أتينا قالوا به؟ رجعتم وماذا به ُتم جئ ماذا فسألوهم ثقيف، ِمن ُته َخاّص

له               ودان العرب، له وداخ بالسيِف، ظهر قد ُء، يشا ما أمره ِمن يأُخذ ًا غليظ ًا فظ

       : الربا     فى الموال وترَك ُعّزى، وال اللت َدم ه ًا شداد ًا ُأمور علينا فعرض الناس،

.      : ًا        أبد هذا نقبل ل واللِه ثقيف فقالت َنى، والّز الخمر وحّرم أموالكم، رؤوس إل

        : ِحصنكم،  وُرّموا له، ّبؤوا وتع للقتال، وتهيؤوا السلح، أصلحوا ُد الوف فقال



فى              وَجّل َعّز اللُه ألقى ثم الِقتال، ُيريدون ثلثة أو يومين بذلك ثقيف فمكثت

           : ُعوا   فارج ّلها، ُك العرب له داخ وقد طاقة، به لنا ما واللِه وقالوا الّرعَب، قلوبهم

      . رغبوا،      قد أنهم الوفد رأى فلما عليه ِلُحوه وصا سأل، ما ُطوه فأع إليه،

    : وأعطيناه        قاضيناه، قد ّنا فإ الوفد قال والحرب، الخوف على المان واختاروا

وأرحمهم،          وأوفاهم، الناس، أتقى ووجدناه أردنا، ما وشرطنا أحببنا، ما

فاقبلوا            عليه، قاضيناه وفيما إليه، مسيرنا فى ولكم لنا ُبورك وقد وأصدقهم،

       : الغم؟    ّد أش َنا ُتمو وغمم الحديث، هذا كتمتُمونا ِلم ف ثقيف فقالت الله، عافية

ومكثوا:            مكانهم، فأسلموا الشيطان، نخوة قلوبكم ِمن اللُه َع ِز ين أن أردنا قالوا

عليهم.              ُأّمَر قد وسلم عليه الله صلى الله رسول ُرُسُل عليهم قدم ثم ًا أيام

اللت            إلى ُدوا َعَم ِدُموا، َق فلما ْعبة، ُش بن ُة المغير وفيهم الوليد، بن ُد خال

خرج         حتى والصبياُن، ُء والنسا الّرجاُل ّلها، ُك ثقيف ّفْت َك واست ليهدموها،

فقام             ممتنعة، أنها ّنون يظ مهدومة أنها ثقيف عامُة ترى ل الِحجال ِمن ِتق العوا

    : ثقيف،       من ّنكم ُلضحك ِه والل لصحابه وقال ِكْرِزين، ال فأخذ ْعبة، ُش بُن ُة المغير

: وقالوا           واحدة، بضّجٍة الطائف أهُل فارتّج ُكض، ير سقط ثم ِكْرِزين، بال فضرب

  : شاء          َمن وقالوا ًا، ساقط رأوه حين وفرحوا ّبة، الّر قتلته المغيرة، اللُه أبعد

بن           المغيرة فوثب ُتستطاع، ل ِه فوالل هـدمها، على وليجتهد فليقرب، منكم،

           : فاقبلوا  َدر، وَم ِحَجارة َكاع ل هى إنما ثقيف، معشر يا الله ّبحكم ق فقال ْعبة، ُش

الرجاُل            وعل سوَرها، عل ثم فكسره، الباَب ضرب ثم واعبدوه، اللِه عافيَة

صاحب           وجعل بالرض، ّوْوها س حتى ًا حجر ًا حجر ِدُمونها يه زالوا فما معه،

         : قال  المغيرة، ذلك سمع فلما بهم، َفّن فليْخِس الساس، ليغضبن يقول المفتاح

ُحليها:          وانتزعوا ُترابها، أخرجوا حتى فحفره أساسها، أحفر دعنى ِلخالد

.     : َع      الِمَصا وتركوا ُع، الّرّضا أسلمها منهم عجوز فقالت ثقيف، َتْت ِه ُب ف ولباسها،

بُحليها                     وسلم عليه الله صلى الله رسول على دخلوا حتى ُد الوف وأقبل

الله            وحمد يومه، من وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقسمه ِكسوتها، و

هذا              حرب، بن سفيان لبى أعطاه أنه ّدم تق وقد دينه، وإعزاز نبيه ُنصرة على

. عقبة    بن موسى لفظ



فى                      تبوك من قدم وسلم عليه الله صلى النبى أّن إسحاق ابن وزعم

. ثقيف        وفد الشهر ذلك فى عليه وقدم رمضان،

    :    (( ّنبى           ((   ال َلى َع ثقيٌف َطْت اشتر قال جابر عن داود أبى سنن فى وروينا

عليه              الله صلى النبى فقال َد، َها ِج ول عليها َقة َد َص َأل وسلم عليه الله صلى

.((    )) : َلُموا   أْس َذا إ ُدوَن ِه ُيَجا و ّدقون َتَص َي َس ِلَك ذ َد ْع َب وسلم

      (( أّن           ((    العاص، أبى بن عثمان عن ، الطيالسى داود أبى سنن فى وروينا

كانت             حيث ِئِف الطا َد َمْسِج يجعل أن أمره وسلم عليه الله صلى النبّى

ُتهم. طاغي

     :     (( عبد          (( بن الله عبد سمعُت قال سليمان بن لمعتِمر المغازى وفى

ْوس،             َأ بن عمرو عمه عن الله، عبد بن عثمان عن ّدث ُيح الطائفى الرحمن

       : وسلم      عليه الله صلى الله رسوُل استعملنى قال العاص، أبى بن عثمان عن

سورة             قرأُت كنُت أنى وذلك ثقيف، من عليه ُدوا وف الذين ّتة الّسـ أصغُر وأنا

           : صدرى  على َده ي فوضع ّنى، ِم ّلُت يتف القرآن إّن الله؛ رسوَل يا فقلت البقرة،

.       (( حفظه: ((      أريد بعده ًا شيئ نسيُت فما ُعثمان ِر ْد َص ِمْن اْخُرْج َطاُن ْي َش يا وقال

   :       (( الله؛          ((  رسول يا قلُت العاص، أبى بن عثمان عن مسلم صحيح وفى

:    )) : َلُه         ُيقاُل َطاٌن ْي َش َذاَك قال وقراءتى، صلتى ْيَن َب و بينى َحاَل قد َطاَن الَشي إّن

 (( ففعلُت،          ، ًا َثلث ِرَك َيَسا َعْن ِفْل ْت وا ْنُه، ِم ِه بالل ْذ ّو َع َت َف أْحَسْستُه، فإذا ِزِب، ْن ِخ

. ّنى   ع اللُه َبه فأذه

(... يتبع(

فصل@          

. الحكام       من ثقيف وفد قصة فى فيما

َدر                      َغ إذا الحرب أهل من الرجَل أّن الفقه، ِمن الوفد هذا قصة وفى

ِمن              أخذه لما ول الماُم، له يتعّرض لم ًا، مسلم ِدم َق ثم َلهم، أموا وأخذ بقومه،

النبّى               يتعرض لم كما مال، ول نفس من مجيئه قبَل أتلفه ما يضمُن ول المال،

ما             َضِمَن ول الثقفيين، أموال من ُة المغير أخذه لما وسلم عليه الله صلى

.((         )) : شىء   فى منه فلست المال، وأما فأقبُل، السلم أما وقال عليهم، أتلفه



          : يرجو                   كان إذا سيما ول المسجد، فى المشرك إنزال جواُز ومنها

. وعبادتهم         السلم، أهل ومشاهدة القرآن، سماع من وتمكينه إسلمه،

        : إبلغ                            من ّنوا تمك حتى وتلطفهم الوفد، سياسة حسُن ومنها

لهم            الموافق يكرهونه، ِلما المنكر بُصورة لهم ّوروا فتص به قدموا ما ثقيف

من             ُبد لهم ليس أنه علموا فلما واطمأنوا، إليهم، ركنوا حتى َوْونه ْه َي فيما

ولو            جاؤوهم، قد بذلك أنهم ُد الوف فأعلمهم أذعنوا، السلم دعوة فى الدخول

الدعوة،              أحسن ِمن وهذا أذعنوا، ول به، أقّروا لما وهلة أول من به فاجؤوهم

. ُعقلئهم         و الناس ِء ّبا أل مع إل ّتى يتأ ول التبليغ، ِم وتما

        : بكتاب          وأعلُمهم ُلهم أفض ِتهم وإمام القوم لمرة المستحق أن ومنها

. دينه    فى ُههم وأفق الله،

        : وهدُمها                   للطواغيت، ًا بيوت ُتتخذ التى الّشرك مواِضع هدُم ومنها

الحانات          هدم من والمسلمين للسلم وأنفُع ورسوله، الله إلى أحّب

الله،            دون ِمن ُتعبد التى القبور على المبنية المشاهد حاُل وهذا والمواخير،

َيصّح             ول هدُمها، ويجب السلم، فى إبقاؤها َيِحّل ل الله، مع بأربابها ُيْشَرك و

ويستعيَن           السلم، لجند وأوقافها ِطَعها يق أن وللمام عليها، الوقُف ول ُفها، وق

التى            والنذور والمتاع، اللت، من فيها ما وكذلك المسلمين، مصالح على بها

ُذها            أخ للمام الحرام، البيت إلى ُتساق التى الهدايا بها ُيضاهَى إليها، ُتساق

وسلم            عليه الله صلى النبى أخذ كما المسلميَن، مصالح فى وصرفها كلها،

عندها           يفعل وكان السلم، مصالح فى وصرفها الطواغيت، هذه بيوت أموال

بها،             والتمسح بها، والتبرِك لها، النذور من سواء المشاهد، هذه عند يفعل ما

          . َقِت  َل َخ أنها يعتِقدون يكونوا ولم بها، القوم ِشرَك كان هذا واستلمها وتقبيلها،

أرباب           من الّشرك أهِل كِشرك بها ُكهم ِشر كان بل والرَض، الّسمواِت

. بعينه  ِهد المشا

      : الطواغيت،                            بيوت مكاَن المساجد ِذ اتخا استحباُب ومنها

وهكذا               فيها، به ُيشَرُك كان التى المكنه فى ًا شيئ به ُيْشَرك ل َده، وح اللُه ُيعبد ف



إليها            احتاج إن َد مساِج ُتجعَل و َدَم، ُته أن المشاهد هذه مثل فى الواجُب

. وغيرهم        للمقاتلة وأوقاُفها هى الماُم أقطعها وإل المسلمون،

        : الرجيم،                                     الشيطان من بالله تعّوذ إذا َد العب أن ومنها

.. وكمالها              تمامها ِمن هذا بل صلته، يقطُع ول ذلك، يُضّره لم يساره، عن َفَل َت و

. أعلم  والله

فصل                                    

ًا       أفواج الله دين فى العرب دخول فى

         : مكة،            وسلم عليه الله صلى الله رسوُل افتتح ولما إسحاق ابن قال

كل            ِمن العرب ُفود و إليه َبْت َضَر وبايعت، ثقيف وأسلمت تبوك، من وفرغ

. وجه           كل ِمن إليه ِبون يضر ًا أفواج الله دين فى فدخلوا وجه،

فصل         

عامر     بنى وفد قدوم فى

. طيئ                ووفد تميم وفد ذكر تقدم وقد

ّطفيل              ال بن عامر على وسلم عليه الله صلى النبّى ودعاء عامر، بنى وفد ذكر

نبيه            منهما عصم أن بعد قيس بن َبد َأْر وشر شره الله وكفاية

        (( العلء،            (( أبى الله عبد بن يزيد عن للبيهقى، الدلئل كتاب فى روينا

 : أنت:              فقالوا وسلم، عليه الله صلى النبى إلى عامر بنى ِد ْف َو فى أبى َد َف َو قال

     )) : ُكُم     ّن َي ِر َتْج َيْس َول ُكْم، ِل ْو َق ِب ُلوا ُقو َمْه، َمْه فقال علينا ْول ّط ال ُذو و ُدنا، سي

.(( الله   ُد ّي الّس َطاَن، ْي الّش

        : عليه              الله صلى ِه الل رسول على قدم لما قال إسحاق، ابن عن روينا

خالد               بن جزء بن قيٍس بن ُد َب وأْر ّطفيل، ال بن عامُر فيهم عامر بنى ُد وف وسلم

َء             رؤسا َفر ّن ال هؤلء وكان جعفر، بن مالك ابن ْلَمى ُس بن ّباُر وَج جعفر، بن

صلى            الله رسول على ّطفيل ال بُن عامُر الله ّو عد فقدم وشياطينهم، القوم

     : قد          الناس إّن عامر؛ يا قوُمه له فقال به، الغدَر يريد ُهَو و وسلم عليه الله

            : ُع  أتب وأنا َبى، ِق َع العرب تتبع ّتى ح أنتهَى أل آليُت كنُت لقد ِه والل فقال أسلموا،

      : شاغل        فإنى الرجل، على ِدمنا َق إذا َبد لْر قال ثم قريش، ِمن الفتى هذا ِقَب َع



الله            رسول على ِدُموا َق فلما بالّسيف، ُلُه ْع فا ذلك، فعلُت فإذا وجهه، عنك

   )) :  .     : ُتؤِمَن      حتى ِه والل ل قال ّلنى خا محمد؛ يا عامر قال وسلم، عليه الله صلى

     )) :  .    :  .(( شريك  ل وحده بالله تؤمَن حتى قال ّلنى خا محمد؛ يا قال ّده وح بالله

  : ِه))            والل أما له قال وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل عليه أبى فلما ، له

:          . وسلم    عليه الله صلى الله رسوُل قال ّلى، و فلما ِرجالً و خـيلً عليَك لملنها

        (( الله((     صلى الله رسوِل عند ِمن خرجوا فلما ، ْيل َف ّط ال ْبَن َعاِمَر ْكِفنى ا ُهّم ّل ال

          : ما     ِه والل ِبه؟ ُتك أَمْر ْنُت ُك ما أين أربد، يا ويحك َبد لْر عامر قال وسلم، عليه

بعد              ُفك أخا ل ِه الل وايُم منك، نفسى على عندى أخوُف الرض وجه على كان

             :  . إل  به، أمرتنى بالذى هممُت ما ِه فوالل علّى، ْعَجْل َت ل لك، أبا ل قال ًا أبد اليوم

بالسيف؟      ُبك ِر أفأض الرجل، وبين بينى دخلَت

الله                     بعث الطريق، ببعض كانوا إذا حتى بلدهم، إلى راجعين خرجوا ثم

بنى              من امرأة بيت فى الله فقتله عنقه، فى الطاعوَن ّطفيل ال بن عامر على

قوُمهم             أتاهم عامر، بنى أرض ِدُموا َق حتى رأوه حين ُبه أصحا خرج ثم َسلول،

        : عندى:      أنه لوددُت شىء عبادة إلى دعانى لقد فقال َبد؟ أر يا وراءك ما فقالوا

جمل             معه بيومين أو بيوم مقالته بعد فخرج َله، ُت أق حتى هذه بنبلى َيه فأرِم

بن             لبيد أخا أربد وكان فأحرقتهما، صاعقة جمله وعلى عليه الله فأرسل يتبعه،

. ورثاه    فبكى ُلمه، ربيعة

         (( عليه          ((  الله صلى النبى أتى ّطفيل ال بَن عاِمَر أّن البخارى صحيح وفى

       :     : المدر،  أهُل ولى السهِل، أهُل لك يكوُن ِخصال َثلِث ْيَن َب ّيُرك ُأخ فقال وسلم،

شقراء،            وألف أشقر، بألف َفان َط َغ ب أغزوك أو بعدك، من َفتك خلي أكوُن أو

         : فلن؟     بنى من امرأة بيت فى ْكر َب ال ِة ّد ُغ َك ّدة ُغ أ فقال امرأة بيت فى ِعَن ُط ف

. فرسه       ظهر على فمات ِكَب، فر بفرسى، ائتونى

فصل         

الفوائد          من قصتهم فى وما القيس عبد وفد قدوم فى

     :     (( ِدُموا          (( َق القيس عبد َد وف أّن عباس ابِن حديث ِمن الصحيحين فى

.   :  ((  )) : َربيعة       ِمن فقالوا ؟ ْوُم َق ال ِمّمِن فقال وسلم، عليه الله صلى النبى على



     :  .(( بيننا: ((      إن الله؛ رسول يا فقالوا َداَمى َن َولَ َيا َخَزا ْيَر َغ ِد ْف َو ِبال ًا َمْرَحب فقال

فُمرنا               حرام، ٍر شه فى إل إليك ِنِصُل ل ّنا وإ ُمَضَر، كفار ِمن الحّى هذا وبينك

 )) : َبٍع،            َأْر ب ُكم آُمُر فقال ّنة، الج به وندُخل وراءنا، َمن به ونأمر به ُذ نأخ َفْصٍل ٍر َأْم ب

         : ُة   َد َها َش بالله؟ اليمان َما ْدُروَن َت َأ ُه، َد َوْح ِه بالل باليَماِن ُكم آُمُر َبع َأْر َعْن ُكم ْنها َأ و

ْوم              وَص ِة، َكا الّز َتاء وإي ِة، الّصل َقام وإ الله، َرُسوُل ًا ُمَحّمد َأّن و اللُه، إل َله إ ل َأْن

  :    . ِء،      ّبا ّد ال َعِن َبع أْر َعْن ُكْم َها ْن َأ و َنم ْغ الَم ِمَن الُخْمَس ُطوا ُتع َأْن َو َرَمَضاَن،

 .(( زاد        ُكم َء َوَرا َمْن ِهّن ْي َل إ ُعوا ْد وا ُهّن ُظو َف َفاْح ّفِت، والُمَز ّنِقير، وال َتم، ْن والَح

   )) :        : ثّم:  َنُه، ُقُرو َتن ِجذع بلى قال ّنِقير؟ ِبال ِعلُمَك ما الله؛ رسول يا قالوا مسلم

ُه،             ُتُمو ْب ِر َش َكَن، َس َذا فإ ِلَى، َيغ ّتى َح َء الَما ِه ْي َل َع ّبوَن َتُص ُثّم ِر، ّتْم ال ِمن فيه ُقوَن ْل ُت

     (( ضربة       به رجل القوم وفى ، بالّسيِف ِه َعّم ْبَن ا ِرَب َيْض َأْن ُكم ُد أَح فعسى

:            : قالوا.  وسلم عليه الله صلى الله رسول من ًء َحيا أخبؤها وكنت قال كذلك

      )) : َلى       َع ُيلُث التى ِم َد ال ِة َي ِق أْس فى ُبوا اْشَر قال الله؟ رسـول يا نشَرُب ففيم

           : أسقية)).  فيها تبقى ل الِجرذان ُة كثير َنا أرَض إّن الله؛ رسوَل يا قالوا ِهها َوا ْف أ

         ((   )) : الله  صلى الله رسول قال ثم ًا، ثلث أو مرتين َذاُن الِجْر أكلها وإن قال َدم، َل ا

.((   :     )) : ُة     َنا َل وا ْلُم الِح الله ّبُهما ُيِح ْيِن َت َل َخْص ِفيَك إّن القيس عبد لشج وسلم عليه

         : الجارود            وسلم عليه الله صلى الله رسول على قدم إسحاق ابن قال

فى              وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فجاء ًا، نصراني وكان ّلى المع بن بشر بن

           : ِلدينك،    ِنى ِدي تارٌك وإنى ديٍن، على إنى الله؛ رسوَل يا فقال القيس، عبد وفد

         )) : ِمَن     ْيٌر َخ ِه ْي َل إ ُعوَك ْد أ ّلذى ا إّن ِلك، ِلذ َضاِمٌن َأنا نعم قال فيه؟ بما لى فتضمُن

.     :      (( احملنا   الله؛ رسوَل يا قال ثم أصـحابه، وأسلَم فأسلَم ، ِه ْي َل َع ْنَت ُك ِذى ّل ا

      :  (( ْيَن: ((      َب و َنا َن ْي َب إّن الله؛ رسوَل يا فقال ْيِه َل َع ُكْم ُل َأْحِم َما ِعندى َما ِه والل فقال

.((    )) : ِر        ّنا ال ُق َحَر ْلَك ِت ل، قال عليها؟ أفنتبلُغ الناس، ضواّل من َواّل َض ِدنا بل

فصل         

الفوائد      من القصة هذه فى ما

         : القول            ِمن الخصاِل هذه ُع مجمو هو ِه بالل اليماَن أن القصة هذه ففى

والتابعون،            وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاُب ذلك على كما والعمل،



     (( مائة      (( ُيقارب ما ذلك وعلى ، المبسوط فى الشافعى ذكره ّلهم، ُك وتابعوهم

. ّنة    والّسـ الكتاب ِمن دليل

           : سنة                   فى قدوُمهم وكان الخصال، ِذِه َه فى الحّج ّد ُع َي لم أنه وفيها

ِرض                ُف إنما وأنه بعد، ِرَض ُف يكن لم الَحّج أن على به ُيحتج ما ُد أح وهذا ِتسع،

والصلة            الصوم ّد ع كما اليمان، من ّده لع ِرَض ُف كان ولو العاشرة، فى

والزكاة.

   (( )) :      : لمن                            ًا خلف للشهر رمضان ُيقال أن ُيكره ل أنه وفيها

.      : رمضان   شهر إل ُيقال ل وقال ذلك، كره

        )) :(( ّدَم          (( َق َت َما لُه ِفَر ُغ ًا، ِتَساب واْح ًا إيَمان رمضان َصاَم َمن الصحيحين وفى

.(( ِه  ِب ْن َذ ِمْن

.         : اليمان          من وأنه الغنيمة، من الُخمس ِء أدا وجوُب وفيها

          : أو                   باٍق تحريُمه وهل الوعية، هذه فى النتباذ عن النهُى وفيها

    . بحديث       نسخه على والكثرون أحمد عن روايتان وهما قولين، على منسوخ؟

      )) : َدا      َب ِفيَما ُذوا ِب َت ْن َفا ِة َي ْوِع َل ا َعن ُكم ُت ْي َه َن ْنُت ُك و فيه وقال مسلم رواه الذى ُبَريدة

     :   .(( غير    وأنها النهى، أحاديث بأحكام قال وَمن ًا ِكر ُمْس ُبوا َتْشَر ول ُكْم، َل

          : وحديُث  ُطرقها، وكثرة تعددها فى التواتر تبلغ ُد تكا أحاديث هى قال منسوخة،

المذكورة             الوعية عن ّنهى ال أن المسألة وسر َتها، مقاوم ْغ ُل يب فل فرد، الباحة

  :  . النهى          بل وقيل فيها السكاُر إليه ُيسرع الشراُب إذ الذرائع، ّد س باب من

غير            الظروف بخلف به ُيعلم ول فيها، ُيسكر الشراب وأن لصلبتها، عنها

مسكر،           بأنه ُيعلم، ف انشقت، وأسكر، فيها غل متى الشراَب فإن المزفتة،

وعلى           بالتحريم، أولى والّصفر الحجارة، فى النتباذ يكون ّلة ِع ال هذه فعلى

المذكورة،             الربعة فى كإسراعه فيها، إليه السكار ُع ِر ُيس ل إذ يحرم، ل الول

ًا              سد القبور زيارة أولًعن كالنهى الذريعة، ّد س باب من فهو ّلتين، ِع ال كل وعلى

فى           ِذن أ عندهم، َى وقو نفوسهم، فى ُد التوحي استقر فلما الّشرِك، لذريعة

         . إنه      الوعية هذه فى النتباذ فى يقال قد وهكذا ًا ُهجر يقولوا ل أن غير ِتها، زيار

بشربه،            عهد حديثى كانوا إذ إليه الذريعة ّد وس وأوعيته، المسكر عن فطمهم



غير            ّلها ُك الوعية لهم أباح نفوُسهم، إليه واطمأنت عندهم، تحريُمه استقر فلما

. وِسّرها        المسألة ِفقه فهذا ًا، مسكر يشربوا ل أن

        : وِضدهما                            يحبهما، الله وأّن والناة، الِحلم صفتى مدح وفيها

. والعمال        للخلق مفسدان مذموماِن َقاِن ُل ُخ وهما َعَجلة، وال الطيُش

الخير،                       خصال من عليه جبله ما عبده من ُيِحّب اللَه أن على دليل وفيه

. والِحلم   والشجاعة، كالذكاء،

فى                             لقوله والتكلف، ّلق بالتخ يحصل قد ُلَق الُخ أن على دليل وفيه

)) :  ((       )) : َبْل  فقال ؟، ْيِهما َل َع اللُه َلنى َب َج ْو َأ ِهَما، ِب ْقُت ّل َتَخ ْيِن َق ُل ُخ الحديث هذا

(( ِهَما  ْي َل َع ْلَت ِب ُج

ِهم،                                     ِق وأخل العباد أفعاِل ُق خال ُسبحانه أنه على دليل وفيه

وَمن            ُله، وأفعا ُته وصفا ُته ذا مخلوق ّله ُك ُد فالعب ِهم، ِت وصفا ِهم ِت َوا َذ ُق خال هو كما

َلُف              الّس ّبه ش ولهذا الله، مع ًا خالق فيه جعل فقد الله، خلق عن َله أفعا أخرج

        : ابن    عن ذلك صّح ُلّمة، ا هذه مجوُس هم وقالوا بالمجوس، النفاة ّية ِر َد َق ال

عباس.

عبده                                               ِبل َيْج وأنه تعالى، للِه ِر ْب الَج ل ْبِل الَج إثباُت وفيه

عن             ناشئان ِفعلن وهما والناة، الِحلم على الشّج جبل كما يريد، ما على

ولهذا            وأفعاله، أخلقه على َد العب جبل الذِى سبحانه فهو النفس، فى ُلقين ُخ

     :  : على      َد العبا جبَل الله إن نقول َلف الّس أئمة من وغيُره الوزاعى قال

       .   : نظرهم،   ودقيِق الئمة، علم كمال من وهذا عليها َبَرهم َج نقول ول أعمالهم،

على            الصغيرة ْكر ِب ال كجبر مراده، خلف على العبد ُيْحَمل أن الجبر فإن

أن             من أقدُر سبحانه والله أدائه، على الحق عليه َمن الحاكم وجبر النكاح،

عبده              بإرادة الرب يشاء ما يفعل أن على ُله ُب يج ولكنه المعنى، بهذا عبده يجبر

. لون      والجبر لون، فهذا ومشيئته، واختياره

        : بالضالة                                               ينتفع أن له يجوُز ل الرجَل أّن وفيها

ّوْز             يَج لم وسلم عليه الله صلى ِبّى ّن ال فإّن كالبل، ُطها، التقا يجوز ل التى

  ((    )) : لنه     وذلك ، ِر ّنا ال ُق َحَر ِم ْل الُمس ّلُة ضا وقال الضالة، البل ركوب للجارود



فلو              طلبها، إذا َدها َيِج حتى ّبها ر على ًا حفظ يلتقطـها ل وأن بتركها، ُأِمَر إنما

تطمع              ًا وأيض ّبها، ر عليها يقدر ل أن إلى لفضى بها، َع والنتفا َبها ركو له ّوز ج

. ذلك       من الشارع فمنع وتتملكها، النفوس، فيها

فصل                                              

حنيفة     بنى وفد قدوم فى

          : بنى            وفد وسلم عليه الله صلى الله رسول على قدم إسحاق ابن قال

من            النصار من امرأة دار فى ُلهم منز وكان ّذاب، الك ِلمُة ْي ُمَس فيهم حنيفة،

َتُر            ُيْس وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى ِلَمَة ْي بُمَس فأتوا النّجار، بنى

يده            فى أصحابه، مع جالس وسلم عليه الله صلى الله ورسوُل بالثياب،

وسلم             عليه الله صلى الله رسول إلى انتهى فلما النخل، َعِف َس من َعِسيٌب

عليه            الله صلى الله رسول له فقال وسأله، ّلمه ك بالثياب، يسترونه وهم

.(( ُتك: ((         ْي َط ْع َأ َما يدى فى ِذى ّل ا َعِسيَب ال هذا َألتنى َس ْو َل وسلم

 :          : إّن            حنيفة بنى من اليمامة أهِل من شيخ لى فقال إسحاق ابن قال

الله               صلى الله رسول َتْوا أ حنيفة بنى وفد أن زعم هذا، غير على كان حديثه

         . مكانه،  له ذكروا أسلموا، فلما رحالهم، فى ِلَمَة ْي ُمَس ُفوا ّل وخ وسلم عليه

لنا،:              ُظها يحف وركابنا رحالنا فى لنا ًا صاحب ّلفنا خ قد ّنا إ الله؛ رسول يا ُلوا فقا

 )) : إنه             أما وقال للقوم، به أمر بما وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل له فـأمر

         (( الله   رسول يريد الذى وذلك ِبه، أصحا َعة ْي َض َظه ِحف يعنى ، ًا مكان ُكم ِبَشّر ليس

. وسلم    عليه الله صلى

ِه                    الل ّو عد ّد ارت اليمامه، قدموا فلما أعطاه، بالذى وجاؤوه انصرُفوا ثم

)) :            : أما  له ذكرتمونى حين لكم ُقْل َي ألم معه، المر فى ْكُت ِر ُأْش إنى وقال ّبأ، وتن

           (( المر    فى ُأشركت قد أنى يعلم كان لما إل ذاك وما ؟، ًا مكان بشّركم ليس إنه

 : لقد           للقرآن مضاهاة يقول فيما لهم فيقول السجعات، يسجع جعل ثم معه،

 . ووضع            َوَحشا َفاٍق ِص بين من تسعى، نسمة منها أخرج الُحبلى، على اللُه أنعم

صلى             الله لرسول يشهد ذلك مع وهو َنى، والّز الخمر لهم وأحّل َة، الصل عنهم

. ذلك           على حنيفة بنو معه فأصفقت نبّى، أنه وسلم عليه الله



 :          : ِمن            وسلم عليه الله صلى الله لرسول كتب كان وقد إسحاق ابن قال

    : المر         فى ْكُت ِر ُأْش فإنى بعد أما الله، رسوِل محّمد إلى الله رسول ِلَمة ْي ُمَس

. ُلون            ِد ْع َي ًا قوم قريش وليس المر، نصَف ولقريٍش المر، ِنصَف لنا وإن معك،

: وسلم             عليه الله صلى الله رسوُل إليه فكتب الكتاب، بهذا ُله رسو عليه ِدم فق

       : ّذاب،((    الك ِلَمة ْي ُمَس إلى الله، رسوِل ٍد محّم ِمْن الرحيم الرحمن الله بسم

        :   . عباده،     من يشاء َمن ُيورثها ِه لل الرض فإن بعد أما الُهدى ّتبع ا َمن على سلٌم

.       (( عشر  سنة آخر فى ذلك وكان ، للمتقين والعاقبة

         : بن            ُنعيم بن سلمة عن طارق، بُن ُد سع ّدثنى فح إسحاق ابن قال

         : جاءه    حين وسلم عليه الله صلى اللِه رسول سمعُت قال أبيه، عن مسعود،

((     )) : ؟      ُقوُل َي َما ْثِل ِبِم ُقولَِن َت ُتَما ْن َأ و لهما يقوُل بكتابه ّذاب الك ِلَمة ْي ُمَس َرُسول

.((         )) :  . ُكما:  َق َنا ْع َأ ْبُت َلَضَر َتُل، ْق ُت لَ الّرُسَل أّن ْولَ َل ِه والل أَما فقال نعم قال

      (( الله،           ((    عبد عن وائل، أبى عن الطيالسى داود أبى مسند فى وروينا

الله:            رسوِل إلى ّذاب الك ِلَمة ْي لُمَس رَسولين َثال ُأ وابُن ّواحة ّن ال ابُن جاء قال

: وسلم            عليه الله صلى الله رسوُل لهما فقال وسلم، عليه الله صلى

 .      :  (( فقال((    الله رسوُل ِلَمَة ْي ُمَس أن نشهد فقال ؟ الله َرُسول ّنى ّأ َداِن تشه

      )) : َرُسولَ      ِتلً َقا ْنُت ُك ْو َل َو ِه، ِل وَرُسو ِه ِبالل ْنُت آَم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

.       : ُتقتل)).    ل الّرُسل بأن ّنة الّسـ فمضت الله عبد قال ُكما ُت ْل َت َق َل

   :      (( النبّى          ((  ِعَث ُب لما قال َطاِردى، ُع ال رجاء أبى عن البخارى صحيح وفى

وكنا            بالنار، فلحقنا ّذاب، الك ِلَمة ْي بُمَس لحقنا به، َنا ْع َفَسِم وسلم، عليه الله صلى

وأخذناه،             ذلك ألقينا منه، أحسُن هو ًا حجر وجدنا فإذا الجاهلية، فى الحجَر ُد ُب نع

ثم              عليه، فحلبناها بالشاِة جئنا ثم تراب، من ًة َو ْث ُج جمعنا ًا، حجر نجد لم فإذا

       : فيه       ًا ُرمح ُع َد َن فل ّنة، الِس ْنِصُل ُم جاء قلنا رجب، دخل إذا وكنا به، ُطفنا

. وألقيناها        نزعناها إل حديدة فيه ًا سهم ول حديدة،

:          (( ))  : قال          عباس، ابن عن ُجبير، بن نافع حديث من الصحيحين وفى قلت

المدينَة،            وسلم عليه الله صلى الله رسوِل عهد على ّذاُب الك ِلَمُة ْي ُمَس ِدَم َق

            : كثير  ٍر َبَش فى ِدَمها َق و ُته، تبع بعده، ِمن المَر ٌد محم لى جعل إن يقوُل فجعل



َشّماس،              بن قيس بُن ثابُت ومعه وسلم عليه الله صلى النبّى فأقبل قومه، من

فى              ِلَمة ْي ُمَس على وقف حتى جـريد ِقطعُة وسلم عليه الله صلى النبّى ِد ي وفى

         )) : ِه  الل أْمَر َو ُد ْع َت َلْن و َها، َك ُت ْي َط ْع َأ َما َعَة ِقط ال ِه ِذ ه َتنى ْل َأ َس إن فقال أصحابه،

وهذا             ُأريُت، ما ِه في ُأريُت ِذى ّل ا ُأَراَك ّنى وإ اللُه، ّنَك ِقَر ْع َي ل َبْرَت، ْد أ ِئْن َل َو ِفيَك،

   :    .   (( قول     عن فسألُت عباس ابُن قال انصرف ثم عنى ُيجيبك قيس بن ثابت

  ((      )) : أبو     فأخبرنى ُأريُت ما فيه ُأريُت ِذى ّل ا ّنك إ وسلم عليه الله صلى النبى

     )) : ّى        َد َي فى ْيُت َأ َر ِئٌم َنا َنا َأ َنا ْي َب قال وسلم عليه الله صلى النبى أّن هريرة،

ُهما،           ُفخ ْن ا َأن ِم الَمنا فى إلّى ُأوِحَى ف ُهما، ُن شأ َهّمنى َأ َف َهب، َذ ِمْن ْيِن َواَر ِس

ُهما          ُد َأَح ُهما، َفهذاِن ِدى، ْع َب ِمْن َيْخُرَجاِن ْيِن َب ّذا َك ُهما ُت ْل ّو َفأ َطاَرا، َف ُهَما ُت َفْخ َن َف

  .(( أصح        وهذا ِة َيَماَم ال َصاِحُب ّذاُب َك ال ِلَمُة ْي ُمَس والَخُر َء، َعا ْن َص َصاِحُب َعنِسى ال

. المتقدم     إسحاق ابن حديث من

    :      (( صلى          (( الله رسول قال قال هريرة، أبى حديث ِمن الصحيحين وفى

          )) : َواَراِن   ِس ّى َد َي فى َع ُوِض ف الْرِض، ِئِن ِبَخَزا ُأتيُت إذ ِئٌم َنا َأنا َنا ْي َب وسلم عليه الله

َبا،           َه َذ َف ُهَما ُت َفْخ َن َف ُهما، ُفْخ ان َأن إلّى ْوحى ُأ ف َهّمانى، َأ و َعلّى ُبَرا َك َف َهٍب َذ ِمْن

.(( ِة         َيَماَم ال وَصاِحَب َء َعا َصن َصاِحَب ُهَما، َن ْي َب أنا ْيِن َذ ّل ال ْيِن َب ّذا الك ُهَما ُت ْل ّو َأ َف

فصل         

القصة    هذه فقه فى

           : لهم          ويكتب َشْوكة، لهم كان إذا ّدة الّر لهل المام ِة مكاتب جواُز فيها

.      : َدى   ُه ال ّبع ات َمن على سلٌم الكفار من ولخوانهم

.          : ّنة          الّسـ هذه ًا، مرتد كان ولو ُيقتل ل الرسول أّن ومنها

.             : الكفار          من لقاءه ُيريد قدم َمن إلى بنفسه يأتَى أن للمام أّن ومنها

             : أهَل   عنه ُيجيب العلم أهل من برجل يستعيَن أن له ينبغى المام أّن ومنها

. ِعناد  وال العتراض

.          : عنه          ُيجيب و عنه، ّلم يتك أن ِبه أصحا لبعض ِلم العا توكيُل ومنها



          : صلى                   النبى فإّن ّديق، الّص فضائِل ِر أكب من الحديَث هذا أّن ومنها

الّروح            ذلك هو ّديق الّص وكان فطارا، بروحه الّسوارين نفخ وسلم عليه الله

. وأطاره    ِلَمة ْي ُمَس نفخ الذى

: الشاعر           قال

ْدَرا                           َق َتًة ِقي َها َل ْتُه َت ْق وا ِبُروِحَك َها ِي َأْح َف ْيَك َل إ َها ْع َف اْر َلُه ْلـــُت ُق َف

وأنبأنى                     يناله، وهّم يلحقه ٍد َك ن على للرجل الحلى لباس دّل هاهنا ومن

المقدسى              سرور بن ِنعمة بن المنعم عبد بن الرحمن عبد بن أحمد العباس أبو

     :    :  . فقلُت   ِخلخالً، رجلى ِفى رأيُت رجل لى قال قال ِبر العا بالشهاب المعروف

. كذلك:      وكان بألم، رجلك تتخلخل له

          : أحمر،             مليح حب وفيها ذهٍب، حلقَة أنفى فى كأن رأيُت آخر لى وقال

.       : كذلك  فجرى شديد، رعاف بك يقع له فقلت

     :       : إلى           يحتاج ألم بك يقع قلت شفتى، فى ًا معلق ًا ُكلب رأيُت آخر وقال

. كذلك     فجرى شفتك، فى الفصد

 :         : سوء             له فقلُت ُيبصرونه، والناس ًا ِسوار يدى فى رأيُت آخر لى وقال

. طلوع          يده فى طلع قليل فعن يدك، فى الناس ُيبصره

   : حسنة،                  ًة امرأ تتزوُج له فقلت الناس، ُيبصره يكن لم آخر ذلك ورأى

. رقيقة  وتكون

          : ووصفها          الناس، عن وستره أخفاه، لما بالمرأة الّسوار له ّبر ع قلُت

. السوار        لشكل وبالّرقة وبهجته، الذهب منظر لُحسن بالُحسن

     . ُعّزاب              ال تزويج على ّلت د فربما وجـوه على تنصرف للرجل والحلية

الغناء،           وعلى والسرارى، الماء على ّلت د وربما التزويج، آلت من لكونها

يليق            وما الرائى حال بحسب وذلك الجهاز، وعلى الخدم، وعلى البنات، وعلى

به.

      :    : ًا             منفوخ ًا سوار يدى فى كأّن رأيُت رجل لى وقال العابر العباس أبو قال

        : ّبر     ع كيف فتأمل الستسقاء، مرُض بها امرأة عندك له فقلت الناس، يراه ل



مرض           وأنه الّسوار، لُصفرة بالمرض عليها حكم ثم بالمرأة، الّسوار له

. البطن     معه ينتفخ الذى الستسقاء

        :    : وأنا                   آخر، أمسكه وقد خلخالً يدى فى رأيُت آخر لى وقال قال

 :      : فكان     له فقلُت فتركـه، خلخالى، اترك وأقول عليه وأصيُح له، ممسك

         : وفيه     ًة، مر بعد ًة مر منه تألمُت ًا خشن كان بل فقال أملس؟ يدك فى الخلخاُل

       : عبد   واسُمك بشريف، ولسَت شريفان، ُلك وخا ُأمك له فقلت شراريف،

يدك،            فى مما ويأخذ ِعرضك، فى يتكلم ردىء نجس لسانه وخالك القاهر،

:             : وتقوُل:   منه، ّد فتش بك، ويحتمى متعد، ظالم يد فى يقع إنه ثم قلت نعم، قال

. قليل      عن ذلك فجرى خالى، خّل

     (( ))      : بتمامه           اللفظ إلى عاد ثم ، الخلخال لفظ من الخال َذه َأْخ تأمل قلت

على            ودّل الخلخال، شراريف من شرفه وأخذ خالى، خّل منه، أخذ حتى

شـرفات             إذ بشريف، ليس بأنه عليه وحكم خاله، شقيقة هى إذ ُأمه، شـرف

على             واستدل ذاته، عن خارج أمر فى هى ًا اشتقاق الشرف على الدالة الخال

بخشونة             له حصل الذى باللم ِعرضه فى يتكلم ردىء لسان خاله لساَن أن

أخذ             على واستدل حقه، فى خاله لسان خشونُة فهى مرة، بعد مرة الخلخال

واستدّل             بخشونته، النوم فى يديه من وبأخذه به، بتأذيه يديه فى ما خاله

يد           فى الخال وقوع على عليه الرائى ومجاذبة للخلخال، الجنبى بإمساك

: وقوله             له، المجاذب على بصياحه واستدّل له، ليس ما منه يطلب متعد ظالم

قهره             على واستدل منه، ّد ويش ظالمه، على خاله يعين أنه على خالى خّل

وهذه             القاهر، عبد اسمه أنه على عليه يده القاهر وأنه له، المجاِذب لذلك

أجزاء،            عدة ِه علي وسمعُت التعبير، علم فى ورسوخه هذا، شيخنا حاَل كانت

الله              رحمه له المنية واخترام السن لصغر عليه العلم هذا ُة قراء لى يتفق ولم

تعالى.

فصل          

وسلم          عليه الله صلى النبى على طيئ وفد قدوم فى



         : وفد            وسلم عليه الله صلى الله رسوِل على وقدم إسحاق ابن قال

عليهم            وعرض ّلمهم، ك إليه، ْوا َه َت ان فلما ُدهم، ّي س وهو الخيل، ُد زي وفيهم طيئ،

: وسلم           عليه الله صلى الله رسول وقال إسلمهم، وَحُسن فأسلموا السلم،

إلّ((                فيه ُيقاُل ما ُدوَن ُته ْي َأ َر إلّ َءنى َجا ُثّم َفْضٍٍل ِب َعَرِب ال ِمَن َرُجٌل لى ِكَر ُذ ما

     :   ((       : ًا  فيد له وقطع الخير، زيد سّماه ثم ، ِه ِفي ما ُكّل ُلغ ْب َي َلْم ّنه َفإ ْيِل الَخ َد ْي َز

عليه             الله صلى الله رسوِل عند من فخرج بذلك، له وكتب معه، وأرضين

  )) : ٌد           ْي َز ْنَج ُي إْن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال قومه، إلى ًا راجع وسلم

        :   (( وسلم   عليه الله صلى الله رسوُل سّماها وقد قال ّنُه فإ ِة َن ِدي الَم ُحّمى ِمْن

نجد               مياه ِمن ماء إلى انتهى فلما ُيثبته، فلم َدم، ْل َم ُأّم وغير الُحّمى غير باسم

:          : أنشد  بالموت أحس فلما فمات، بها، الُحّمى أصابته َدة، َفْر له يقال

َة                                  َد َفـْر ب ْيٍت بـ فى ْتَرُك ُأ َو ًة َو ْد َغ َق ِر الَمَشـا ْوِمى َق َتِحٌل أُمْر

ُمنِجد

ِد                               َهــ َيْج ُهّن ْن ِم ْبَر ُي َلْم َمْن ُد ِئ َوا َع َدنى َعا َل ِرْضُت َم ْو َل ٍم ْو َي ُرّب أل

         :  : وله             عنه، الله رضى عمر خلفة آخر فى مات وقيل البر عبد ابن قال

وسلم،:           عليه الله صلى الله رسول وصحبا أسلما، وُحريث، ِنف، ْك ُم ابنان

. الوليد         بن ِد خال مع ّدة الّر أهل ِقتال وشهدا

فصل         

وسلم           عليه الله صلى الله رسول على ِكندة وفد قدوم فى

(... يتبع(

@

     :    : على            قيس بُن الشعُث قدم قال الّزْهرى، حدثنى إسحاق ابن قال

ُلوا              فدخ ِكندة، من ًا راكب ستين أو ثمانين فى وسلم عليه الله صلى الله رسول

ولبسوا           ّلحوا، وتس ُجَمَمهم، ُلوا َرّج قد مسجده وسلم عليه الله صلى عليه

عليه            الله صلى الله رسول قال دخلوا، فلما بالحرير، ّففة مك َبَراِت الِح َباَب ِج

    )) :  .  :   (( فى: ((  الَحرير هذا باُل َفما قال بلى قالوا ؟ ِلموا ُتْس َلْم َو أ وسلم

    :       . نحُن)) الله؛ رسول يا الشعث قال ثم َقْوه، وأل ونزعوه، ُه، ّقو فش ؟ ُكم ِق َنا ْع أ



عليه             الله صلى الله رسوُل فضحك الـُمرار، آكِل ابُن وأنت الـُمرار، آكـِل بنو

        )) : ْبد   َع بن ّباس َع وال الحارث، بن َعَة ِبي َر ّنَسِب ال بهذا ُبوا ناِس قال ثم وسلم،

ّطلب)). الُم

        : العرب،             أرض فى سارا إذا وكانا تاجرين، كانا إسحاق وابن الّزْهرى قال

        : العرب،    فى بذلك يتعّززون الـُمرار، ِكِل آ بنو نحن قال ُتما؟ أن َمن ِئل فُس

 . قال            ًا ملوك كانوا ِكندة من الـُمرار آكل ِنى ب لن أنفسهم، عن به ويدفعون

        )) : ول      ُأّمنا، ُفو ْق َن ل َنة َنا ِك بن ِر ّنْض ال ُنو َب َنْحُن وسلم عليه الله صلى الله رسول

.(( َنا   ِبي أ ِمْن َتِفى ْن ن

          (( عن          (( طلحة، بن عقيل عن سلمة، بن حّماد حديث من المسند وفى

     : صلى        الله رسول على قدمنا قال قيس، بن الشعث عن هيضم، ابن مسلم

   : الله؛           رسول يا قلُت ُلهم، أفض أنى إل َيرون ول ِكندة، َد ْف َو وسلم عليه الله

           )) : ِمْن   َتفى ْن َن ول ُأّمنا ُفو ْق َن ل َنة، َنا ِك بن ّنْضر ال ُنو َب َنْحُن ل، قال منا؟ ُتم ألس

          : بن))    ّنْضر ال من قريش ِمن رجلً نفى برجل ُأوتى ل يقول الشعث وكـان ، أبينا

. الحد    ُته جلد إل ِكنانة

من                       فهو ِكنانة، بن ّنْضر ال ولد ِمن كان َمن أّن الفقه، من هذا وفى

قريش.

         : الرجال،          على الحرير كثياب ُله، استعما المحّرم الماِل إتلف جواُز وفيه

. بإضاعة    ليس ذلك وأّن

   :        : بن          الحارث هو الـُمرار وآكل البوادى، شجر من شجر هو والـُمرار

وسلم              عليه الله صلى وللنبى كندة، بن معاوية بن َعْمرو بن ِحجر ابن َعْمرو

. الشعث            أراد وإياها ُمّرة، بن ِكلب ُأم وهى مذكورة، كندة ِمن جدة

:              : أى          ُأمه، وقفى أبيه، من انتفى فقد أبيه، غير إلى انتسب َمن أّن وفيه

. بالفجور  رماها

.         : ِكنانة          بن ّنْضر ال ولد من ليسوا ِكندة أّن وفيها

.           : القذف          ّد َح َد ِل ُج المعروف، نسبه رجلًعن أخرج َمن أّن وفيه

فصل         



اليمن      وأهل الشعريين وفد قدوم فى

عليه                      الله صلى النبى أّن أنس، عن ُحَميد، عن هارون، بن يزيد روى

   ((      )) : فجعلوا  الشعريون، ِدم فق ، ًا ُلوب ُق منكم ّق أَر هم ْوٌم َق َدُم ْق َي قال وسلم

يرتجزون:

َبه                      وِحـْز ًا ُمَحّمد ّبة َلِح ا َقى ْل َن ًا َغد

    :     (( صلى          ((  الله رسول سمعُت قال هريرة، أبى عن مسلم صحيح وفى

       )) : ًا،    قلوب َعُف َأْض و ًة َد ِئ ْف َأ ّق أَر ُهْم َيَمِن، ال ْهُل َأ َجاء يقول وسلم عليه الله

فى           ُء َيل والُخ َفْخُر ال َنم، َغ ال ْهل أ فى ِكينُة والّس ِنيٌة، َيَما ْكَمة والِح َيماٍن، واليماُن

.(( الّشْمِس       ِلِع ْط َم َبَل ِق َبر َو ال ْهِل أ ِمْن ِدين ّدا َف ال

عبد                      بن الحارث عن ذئب، أبى ابُن أنبأنا هارون، بن يزيد عن وروينا

    : الله          رسول َمع كنا قال أبيه، عن مطعم، بن ُجبير ابن محمد عن الرحمن،

     )) : ُهْم       الّسَحاُب، ُهم ّن َأ َك َيَمِن ال ْهُل أ ُكم َتا أ فقال سفر، فى وسلم عليه الله صلى

      :     (( فسكت،    الله، رسوَل يا نحُن إل النصار من رجٌل فقال ، الْرِض فى َمْن َياُر ِخ

.   ((  )) :         : َفًة  ِعي َض ِلَمًة َك ُتم ْن أ إلّ قال ثم فسكَت، الله، رسوَل يا نحُن إل قال ثم

         :(( الله          ((  رسوِل إلى جاؤوا تميم، بنى من ًا َفر َن أّن البخارى صحيح وفى

  :  ((    )) : َأعطنا،     ف َنا َت َبّشْر فقالوا ، َتِميم بنى يا ْبِشُروا َأ فقال وسلم، عليه الله صلى

: فقال              اليمن، أهل من َفٌر َن وجاء وسلم، عليه الله صلى الله رسول وجُه ّير فتغ

  :     :  (( رسول((       يا ُلوا قا ثم َنا، ْل ِب َق قد قالوا ، َتِميم ُنو َب َها َبل ْق َي َلْم ْذ إ ُبْشرى ال ُلوا َب ْق ا

  )) : َلْم           و اللُه، َكاَن فقال المر، هذا أول عن ونسألك الدين، فى لنتفقه جئنا الله؛

.(( َشْىء            ُكّل ِر ْك ّذ ال فى َتَب َك و ِء، الَما َعلى َعْرُشُه َكاَن َو ْيره، َغ ٌء َشْى ُكْن َي

فصل         

وسلم           عليه الله صلى الله رسول على ِد الز وفد قدوم فى

          : بُن            ُد ُصَر وسلم عليه الله صلى الله رسول على وقدم إسحاق ابن قال

الله             رسوُل فأّمره َلْزد، ا من وفد فى إسلُمه وَحُسن فأسلم الْزدى، الله عبد

أسلم              بمن ُيجاهد أن وأمره قومه، ِمن أسلم َمن على وسلم عليه الله صلى

رسول              بأمر يسيُر ُد ُصَر فخرج اليمن، قبائل من الّشرِك أهل ِمن يليه كان َمن



وبها             مغلقة، مدينة يومئذ وهى ِبُجَرَش، نزل حتى وسلم عليه الله صلى الله

سمعوا            حين معهم فدخلوها َعُم، ْث َخ إليهم ضوت وقد اليمن، قبائل من قبائُل

فرجع           فيها، وامتنعوا شهر، من ًا قريب فيها فحاصُروهم إليهم، المسلمين بمسير

    (( )) : أنه          ُجَرَش أهُل ظن ، َكَر َش له يقال لهم جبل فى كان إذا حتى قافلً، عنهم

عليهم،            عطف أدركوه، إذا حتى طلبه فى فخرُجوا ًا، منهزم عنهم ّلى و إنما

صلى             الله رسول إلى ُثوا بع ُجَرَش أهُل كان وقد ًا، قتلًشديد فقتلهم فقاتلهم،

الله            رسوِل عند هما فبينا ُظران، وين يرتادان منهم رجلين وسلم عليه الله

عليه              الله صلى الله رسوُل قاَل إذ العصر، َد بع عشيًة وسلم عليه الله صلى

    :    (( ببلدنا: ((    الله؛ رسول يا فقال الُجرشياِن، فقام ؟ َكر شـ ِه الل بلد ّى بأ وسلم

  )) :      (( )) : َكَشر،   ِب ْيَس َل ّنُه إ فقال ُجرش، أهُل ُتسميه وكذلك ، كشر له ُيقال جبل

   )) :  :       :  (( ْنَحُر  ُت ل ِه الل ْدَن ُب إّن فقال قال اللِه؟ رسوَل يا ُنه شأ فما قال ، شكر ّنُه ِك ول

:          :  (( لهما  فقال عثمان، وإلى بكـر، أبى إلى الرجلِن فجلس قال ، الن ُه َد ْن ِع

إليه،             فقوما قوَمكما، ُكما ل َعى َين ل وسلم عليه الله صلى الله رسوَل إّن ويحكما،

: فقال             ذلك، فسأله إليه، فقاما قومكما، عن يرَفع أن الله َو يدع أن فاسأله

         (( وسلم((   عليه الله صلى الله رسول عند ِمن فخرَجا ، ُهْم ْن َع ْع َف اْر ُهّم ّل ال

رسول            فيه قال الذى ِم اليو فى ُبوا ُأصي قوَمهما فوجدا قومهما، إلى راجعين

فخرج               ذكر، ما فيها ذكر التى الساعة وفى قال، ما وسلم عليه الله صلى الله

فأسلموا،            وسلم، عليه الله صلى الله رسول على ِدُموا َق حتى ُجرش ُد وف

. قريتهم     حول ِحمى لهم وحمى

فصل         

وسلم              عليه الله صلى الله رسول على كعب بن الحارث بنى وفد قدوم فى

          : بَن            َد خال وسلم عليه الله صلى الله رسوُل بعَث ثم إسحاق ابن قال

بن              الحارث بنى إلى عشر سنة ُلولى ا َدى ُجَما أو الخر، ربيع شهر فى الوليد

فإن            ًا، ثلث ِتلهم ُيقا أن قبل السلم إلى ُعَوهم يد أن وأمره بنجران، كعب

عليهم،            ِدَم َق حتى ٌد خال فخرج ْلهم، ِت فقا يفعلوا، لم وإن منهم، فاقبْل ُبوا، استجا

 : أيها          ويقولون السلم، إلى ُعون ويد وجه، ُكّل فى ُبون ِر يض الّركبان فبعث



فيهم           فأقام إليه، َعْوا َد فيما ُلوا ودخ الناُس، فأسلم ِلتسلموا، أسلموا الناُس؛

بذلك،            وسلم عليه الله صلى الله رسوِل إلى وكتب السلَم، ّلمهم ُيع ٌد خال

فأقبل              وفدهم، معه ِبَل ْق ُي و ِبَل ْق ُي أن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل له فكتب

         : المدان،    عبد بن ويزيد َغّصة، ال ذى الحصين بُن قيُس فيهم ُدهم، وف معه وأقبل

رسوُل              لهم وقال الله، عبد بن ّداد وَش ُقراد، ابن الله وعبد المحّجل، بن ويزيد

:  ((       )) : قالوا     ؟ ّية ِل ِه الَجا فى ُكْم َل َت َقا َمْن ُبوَن ِل ْغ َت ُتم ْن ُك ِبَم وسلم عليه الله صلى الله

       :  .(( )) :  . ًا    أحد نبدأ ول نتفّرق، ول ُع نجتِم كنا قالوا بلى قال ًا أحد ِلُب نغ نكن لم

        (( )) : قومهم.  إلى فرجعوا الُحصين، بن قيَس عليهم وأّمر ، صدقتم قال بظلم

توفى               حتى أشهر أربعة إل ُثوا يمك فلم َقعدة، ال ذى من أو شّوال، من ٍة بقي فى

. وسلم      عليه الله صلى الله رسوُل

فصل         

وسلم           عليه الله صلى الله رسول على َداَن َهْم وفد قدوم فى

       : وِضمام              أيفع، بن ومالك ّنَمط، ال بن َمالك منهم َداَن، َهْم ُد وف عليه وقدم

َعه             مرِج وسلم عليه الله صلى الله رسوَل ُقوا فل مالك، بن َعْمرو و مالك، بن

ِرية          ْه الَم الرواحل على َدنية َع ال والعمائم َبَراِت ْلِح ا َعاُت ّط َق ُم وعليهم ُبوك، َت ِمن

وسلم             عليه الله صلى الله رسول يدى بين يرتجُز ّنمط ال بن ومالك ّية، ِب َلْرَح وا

ويقول: 

ِريِف                           والَخ ْيِف الّص َواِت َب َه فى الّريِف َد َوا َس َوْزَن َجـــا ْيَك َل إ

ّليِف   ال َباِل ِبِح ّطَمــــاٍت ُمَخ

عليه                     الله صلى الله رسوُل لهم فكتب ًا، فصيح ًا حسن ًا كلم له وذكروا

واستعمله            ّنمط، ال بن مالك عليهم وأّمر سألوه، ما فيه أقطعهم ًا كتاب وسلم

إل              سرٌح لهم يخُرج ل وكان َثقيف، بقتال وأمره قومه، من أسلم َمن على

. عليه  أغاُروا

أّن                     البراء، عن إسحاق، أبى حديث من صحيح، بإسناد البيهقى روى وقد

إلى              ُعوهم يد اليمن أهِل إلى الوليد بن َد خال بعث وسلم عليه الله صلى النبّى

          : أشهر   ستَة فأقمنا الوليد، بن خالد مع خرَج فيمن فكنُت البراء قال السلم،



بعث             وسلم عليه الله صلى النبّى إّن ثم ُيجيبوه، فلم السلم، إلى يدعوهم

كان               رجلًممن إل ًا خالد ِفَل ْق ُي أن فأمره عنه، الله رضى طالب أبى بَن علّى

: َبراء              ال قال معه، ُيعقب فل عنه، الله رضى علّى مع ِقَب ُيع أن أحّب خالد مع

علّى              بنا ّلى فص إلينا، خرجوا القوم، ِمن دنونا فلما علّى، مع عقب فيمن فكنُت

كتاَب              عليهم وقرأ أيدينا، بين ّدم تق ثم ًا، واحد ًا صف ّفنا ص ثم عنه، الله رضى

رضى            علٌى فكتب ًا، جميع َداُن َهْم فأسلمت وسلم، عليه الله صلى الله رسول

رسوُل             قرأ فلما بإسلمهم، وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى عنه الله

)) : الّسلَُم             فقال رأسه رفع ثم ًا، ساِجد َخّر الكتاب، وسلم عليه الله صلى الله

.      (( البخارى     صحيح فى الحديث وأصل ، َداَن َهْم َعلى الّسلُم َداَن، َهْم َعلى

على                      ُتغير ول ًا، ثقيف ُتقاتل أن َداُن َهْم تكن ولم ّدم، تق مما أصّح وهذا

. بالطائف      ًا وثقيف باليمن، َدان َهْم فإن سرحهم،

فصل         

وسلم           عليه الله صلى الله رسول على ُمزينة وفد قدوم فى

  : على                  ِدمنا َق قال َقّرن، ُم بن ّنعمان ال عن البيهقى، طريق من روينا

أن             أردنا فلما ُمزينة، من رجل أربعمائة وسلم عليه الله صلى الله رسول

        :  ((    )) : ّنه  أظ ما تمر، من شٌئ إل عندى ما فقال ْوَم َق ال ِد ّو َز ُعَمُر؛ يا قال ننصرف،

   :  ((  )) : عمر،     بهم فانطلق قال ْدُهم ّو َفَز ِلق انط قال ًا، موقع القوم من يقُع

ْثُل             ِم التمر ِمن فيها إذا دخلنا، فلما ّيـة، ّل ُع إلى أصعدهم ثم منزله، فأدخلهم

    : َمن        آخر فى فكنت ّنعمان ال قال َتهم، حاَج منه القوُم فأخذ ْوَرق، ال الَجَمِل

. مكانها        ِمن تمرة موضع أفقد فما فنظرُت خرج،

فصل         

بخيبر              ذلك قبل وسلم عليه الله صلى الله رسول على َدْوس وفد قدوم فى

         : مكة،            ِدَم َق أنه ّدث ُيح ّدوسى ال َعْمرو بن ّطفيل ال كان إسحاق ابن قال

وكان             قريش، من رجال إليه فمشى بها، وسلم عليه الله صلى الله ورسوُل

      : الرجَل       هذا وإّن بلدنا، ِدْمَت َق إنك له قالوا ًا، لبيب ًا شاعر ًا رجلًشريف َفيُل ّط ال

ُق             َفّر ُي كالّسحر قوله وإنما أمرنا، ّتَت وش جماعتنا، َق َفّر أظهرنا بين الذى وهو



عليك            نخشى وإنما وزوجه، ِء المر وبين وأخيه، ِء المر وبيَن وابنه، ِء المر بين

   : ُلوا            زا ما ِه فوالل قال منه، َتْسَمْع ول ّلمه، َك ُت فل علينا، حّل قد ما قومك وعلى

حين               أذنّى فى حشوُت حتى ّلَمه َك ُأ ول ًا، شيئ منه َع أسم ل أن أجمعُت حتى بى

 :  . فغدوُت           قال قوله من ٌء شْى َغنى ُل ْب َي أن من ًا َفَرق ًا ُكرُسف المسجد إلى غدوَت

الكعبة،             عند ّلى ُيص قائٌم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فإذا المسجد، إلى

ًا،             حسن ًا كلم فسمعُت قوله، بعَض َعنى ُيسِم أن إل اللُه فأبى منه، ًا قريب فقمُت

          : علّى   َيخفى ما شاعر، لبيب لرجل إنى واللِه ُأّمياه، واثكل نفسى فى فقلُت

ما               كان فإن يقول؟ ما الرجل هذا من أسمع أن يمنُعنى فما القبيح، من الَحسُن

    : رسوُل        انصرف حتى فمكثُت قال تركُت، ًا، قبيح كان وإن قبلُت، ًا، حسـن يقوُل

ُته        فتبع بيته، إلى وسلم عليه الله صلى الله

        : كذا        لى ُلوا قا قد قوَمك إن محمد؛ يا فقلُت عليه، دخلُت َته بي دخل إذا حتى

َع            أسم لئل ِبكْرُسٍف ُأذنى سددُت حتى أمَرك ُيخوفونى ِرُحوا َب ما ِه َفوالل وكذا،

أمرك،              علّى فاعرض ًا، قولًحسن فسمعُت َعنيه، ُيسِم أن إل الله أبى ثم َلك، قو

فل             القرآن، علّى وتل السلَم، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل علّى فعرض

وشهدُت             فأسلمُت، منه، أعدَل ًا أمر ول منه، أحسَن قّط قولً سمعُت ما ِه والل

          : راجع   وإنى قومى، فى ُمطاع امرؤ إنى الله؛ نبى يا وقلُت الحق، َة شهاد

لى              ًا ْون َع تكون آية لى يجعل أن لى الله ُع فاد السلم، إلى فداعيهم إليهم،

  :  ((    )) : إلى     فخرجُت قال َيًة آ َلُه َعْل اْج ُهّم ّل ال فقال إليه، أدعوهم فيما عليهم

مثَل             َنّى ْي َع بين نوٌر وقع الحاضر، على ُتطلعنى بثنية كنُت إذا ّتى ح قومى

            : فى  وقعت ُمثلة أنها يظنوا أن أخشى إنى وجهى غير فى ُهّم ّل ال قلُت المصباح،

       : ّلق،    المع كالقنديل َسوطى رأس فى فوقع فتحّول، قال دينهم، ِلفراقى وجهى

أتانى            نزلُت، فلما فيهم، وأصبحُت ُتهم، جئ حتى ّية ِن ّث ال من إليهـم أنهبُط وأنا

        : منك،     ولسُت منى فلسَت أبِت، يا عنى إليك فقلُت ًا، كبير ًا شيخ وكان أبى،

   :  .      : فدينى:     َنّى ُب يا قال محمد ديَن وتابعُت أسلمُت، قد قلُت َنّى؟ ُب يا ِلَم قال

         :  : ما.  ّلمك ُأع حتى َتعاَل ثم َبك، ثيا ّهْر وط فاغتِسْل، اذهب فقلت قال ُنك دي

         : السلم.  عليه فعرضُت جاء ثم ثيابه، ّهْر وط فاغتسل، فذهب قال ِلْمُت َع



.       : منى      ولسِت منِك فلسُت ّنى، ع إليِك لها فقلُت صاِحبتى، أتتنى ثم فأسلم،

      : وتابعُت:      أسلمُت َنِك، وبي بينى السلُم فّرق قلُت ُأمى؟، و أنت بأبى ِلَم قالت

    :  :    :  . ثم  ففعلت، فاغتسلى، فاذهبى قلُت قال ُنك، دي فدينى قالت محمد دين

السلم          إلى ًا ْوس َد دعوُت ثم فأسلمت، السلم عليها فعرضُت جاءت،

   : الله؛          رسول يا فقلُت وسلم، عليه الله صلى الله رسول فجئُت علّى، فأبطؤوا

((   )) :          ، ًا ْوس َد ِد ْه ا ُهّم ّل ال فقال عليهم، الله ُع فاد َنى، الّز ْوس َد على غلبنى قد إنه

   ((        )) : فلم  إليهم، فرجعُت بهم ُفق وار الله، إلى ُعهم فاد قوِمك إلى ارجع قال ثم

عليه              الله صلى الله رسول على قدمُت ثم الله، إلى أدعوهم َدْوس بأرض أزل

أو            بسبعين المدينة فنزلُت َبر، ْي ِبَخ وسلم عليه الله صلى الله ورسول وسلم

َبر،             ْي بَخ وسلم عليه الله صلى الله برسوِل لحقنا ثم َدْوس، ِمن ًا بيت ثمانين

. المسلمين    مع لنا فأسهم

         : ّدت            وارت وسلم عليه الله صلى الله رسوُل ِبَض ُق فلما إسحاق ابن قال

مع            سار ثم ُطليحة، ِمن فرغوا حتى المسلمين مع َفيُل ّط ال خرج العرُب،

  : قد          إنى لصحابه فقال ْيل، َف ّط ال بن َعْمرو ابنه ومعه ِة، اليماَم إلى المسلمين

فمى              ِمن خرج قد وأنه ِلَق، ُح قد رأسى أّن رأيُت لى؛ ُبروها فاع رؤيا رأيُت

ًا            طلب ُبنى يطل ابنى أّن ورأيُت َفْرجها، فى فأدخلتنى لقيتنى، امرأة وأن طائر،

.      :  .   : ُتها      ّول أ قد إنى ِه والل أما قال رأيت ًا خير قالوا عنى، ِبَس ُح ُته رأي ثم ًا، حثيث

         : من:    خرج الذى الطائر وأما فوضُعه، رأسى، حلق أما قال َتها؟ ّول أ وما قالوا

فأغيب           ُتحفر، فالرض َفْرجها، فى أدخلتنى التى المرأة وأما فروحى، فمى،

من             يصيبه لن سيجاهد، أراه فإنى عنى، وحبُسه إياى ابنى طلب وأما فيها،

        . ًا   جرح َعْمرو ابنه ِرح وُج باليمامة، ًا شهيد ْيل َف ّط ال ِتل ُق ف أصابنى ما الشهادة

. عنه            الله رضى عمر زمن فى ًا شهيد اليرموك عام ِتل ُق ثم ًا، شديد

فصل         

القصة    هذه فقه في



           : صح          وقد فيه، دخولهم قبل ِم السل ُغْسَل كانت المسلمين عادة أّن فيها

     : فى         أجنب َمن على ُبه وجو القوال وأصح به، وسلم عليه الله صلى النبى أمُر

. ُيجنب     لم وَمن كفره حال

           : ول                   والذم، المدح فى الناَس ّلد َق ُي أن للعاقل ينبغى ل ّنه أ وفيها

وبين              ُلوب ُق ال بيَن ُد التقلي هذا َحاَل فكم بهوى، ُذّم وي بهوى َيمدح َمن َد تقلي سيما

. َنى           الُحْس الله ِمن له سبقت َمن إل منه ينُج ولم الُهدى،

.           : لهم          أسهم الحرب، انقضاء قبل بالجيش لحق إذا المدد أّن ومنها

          : أو                   ّدين، ال فى لحاجة تكون إنما وأنها الولياء، كرامات ُع وقو ومنها

متابعة         ُبها سب الرحمانية، الحوال هى فهذه والمسلمين، للسلم لمنفعٍة

ّدها         ِض الشيطانية والحوال الباطل، وكسُر الحق، إظهاُر ُتها ونتيج الرسول،

. ونتيجة  ًا َبب س

         : ُيعجل                            ل وأن الله، إلى الدعوة فى والصبُر التأنى ومنها

حلق            لن فهذا بوضعه، رأسه حلق تعبيُره وأما العصاة، على والدعاء بالعقوبِة

فإنه             رأسه، وضع على بمجرده ُدّل ي ل وهو الرض، على شعره وضُع الرأس

فقر               وعلى ذلك، به يليُق لمن شدة أو مرض، أو هم، من خلص على دال

قرائن              ْيل َف ّط ال منام فى ولكن ذلك، به يليق ل لمن وجاه رياسة وزواِل ٍد، َك َن و

ْوكة             الَش ذى العدو ومقاتلة الجهاد، فى كان أنه منها رأسه، وْضُع ّنه أ اقتضت

والبأس.

        : وهى                                     رآها، التى المرأة بطن فى دخل ّنه أ ومنها

منه،              خرج الذى الموضع فى دخل قد ّنه أ ورأى ُأمه، بمنزلة هى التى الرض

    } : َها        ْن َوِم ُكْم ُد ِعي ُن َها ِفي َو ُكْم َنا ْق َل َخ َها ْن ِم تعالى قال كما الرض، إلى إعادته هو وهذا

 : طه}[ ُكْم ِرُج َله]         55ُنْخ دخو ّوَل وأ الوطء، محُل كلهما إذ بالرض المرأة ّوَل فأ ،

بروحه،              ِفيه ِمن خرج الذى الطائر ّوَل وأ منها، َق ِل ُخ كما إليها ِده بعو َفْرجها فى

فارق            الذى كالطائر كانت منه خرجت فإذا البدن، فى المحبوس كالطائر فإنها

 )) : َنْسَمَة           أّن وسلم عليه الله صلى النبّى أخبر ولهذا شاء، حيُث فذهب حبسه،

        (( قبر      داخلًفى ُرؤى الذى الطائُر هو وهذا ، ّنة الَج ِر َشَج فى ُق َل ْع َي ِئٌر َطا ْؤِمِن الُم



     } : َلى       إ ِعى اْرِج ّنُة ِئ ْطَم الُم ْفُس ّن ال َها ُت ّي َأ َيا يقرأ قارئ َع وُسِم ِفَن، ُد لما عباس ابن

 : ]{ الحجر   ّيًة ّمْرِض َيًة َراِض ّبِك وسواده].      27َر الطائر هذا بياض حسب وعلى

طيور            صورة فى فرعون آِل أرواُح كانت ولهذا الروح، تكوُن ِه، ُقبح و ِنه وُحْس

فى               به يلحق أن فى باجتهاده له ابنه طلَب ّوَل وأ وعشيًة، بكرة الناَر ُد ِر َت سود

.   .. أعلم          والله واليرموك اليمامة وقعة بين حياته مدة هو عنه وحبسه الشهادة،

فصل                                    

وسلم           عليه الله صلى الله رسول على نجران وفد قدوم فى

         : ُد            وف وسلم عليه الله صلى الله رسول على وفد إسحاق ابن قال

   : وفد          قدم لما قال الزبير، بن جعفر بن محمد ّدثنى فح بالمدينة، نجران نصارى

صلة             بعد َده مسج عليه ُلوا دخ وسلم، عليه الله صلى الله رسول على نجـراَن

منعهم،          الناُس فأراد مسجده، فى ّلون ُيَص فقاموا ُتهم، صل فحانت العصر،

  (( )) : َق،       ِر الَمْش ُلوا َب ْق َت فاْس ُهم ُعو َد وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

. ُهْم  َت َصلَ ّلوا َفَص

           : علقمة،          بن ُكرز عن البيلمانى، ابن عن سفيان، بُن ُد يزي ّدثنى وح قال

ستون:             نجران نصارى ُد وف وسلم عليه الله صلى الله رسوِل على قدم قال

        : منهم  والعشرون، والربعة أشرافهم، رجلًمن وعشرون أربعة منهم ًا، راكب

      : وصاِحُب     رأيهم، وذو القوم، أميُر ِقُب العا أمُرهم يؤول إليهم َفر َن ثلثُة

المسيح،           عبد واسُمه وأمره، رأيه عن إل ُدرون َيْص ل والذى مشورتهم،

بن:          حارثة وأبو اليهم، واسمه ومجتمعهم، َرْحلهم، وصاِحُب ُلهم، ِثما والسيد

. ِهم           ْدَراِس ِم وصاِحُب وإماُمهم، ْبُرهم وَح ُقفهم ُأس وائل بن بكر بنى أخو علقمة

ِمن                     الروم ملوُك وكانت َبهم، كت َدَرَس و فيهم، َشُرَف قد حارثة أبو وكان

وبسطوا          ِئَس، الكنا له َنْوا َب و َدموه، وأخ ُلوه، ّو وم شّرفوه، قد النصرانية أهل

. دينهم          فى واجتهاده علمه ِمن عنه يبلغهم ِلما الكراماِت عليه

أبو                      جلس نجران، ِمن وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى وّجهوا فلما

أٌخ               جنبه وإلى وسلم عليه الله صلى الله رسوِل إلى ًا ُموّجه له بغلة على حارثة

:    .          : ُكرز   له فقال حارثة أبى بغلُة عثرت إذ يسايره، علقمة بن ُكرز له يقال له



 : بل               حارثة أبو له فقال وسلم عليه الله صلى الله رسوَل ُد يري ُد البع تعس

.        :     :  . ننتظُره  كنا الذى ُلمّى ا النبّى إنه ِه والل فقال أخى؟ يا ِلَم و فقال ِعْسَت َت أنت

    :         : هؤلء   بنا صنع ما فقال هذا؟ تعلُم وأنت ّتباعه ا من ُعك يمن فما ُكرز له فقال

منا:            نزعوا فعلُت ولو َفه، ِخل إل ْوا َب أ وقد وأكرمونا، ومّولونا، شّرفونا، القوُم

. ذلك              بعد أسلم حتى علقمة ابن ُكرز أخوه ِمنه عليها فأضمر ترى، ما ُكّل

:           : قال            ثابت، بن زيد مولى محمد أبى بن محمد ّدثنى وح إسحاق ابن قال

  : نصارى         اجتمعت قال عباس، ابن عن وِعكرمة، ُجبير، بن سعيد ّدثنى ح

عنده،            ُعوا فتناز وسلم، عليه الله صلى الله رسول عند يهود وأحباُر نجران،

    :        : ًا،  نصراني إل كان ما النصارى وقالت ًا، يهودي إل إبراهيُم كان ما الحباُر فقالت

        } : َلِت     ِز ُأن َوَما ِهيَم ْبَرا إ ِفى ُتَحاّجوَن ِلَم َتاِب ِك ْل ا ْهَل َأ َيا فيهـم وَجّل َعّز الله فأنزل

ِه       *        ِب ُكم َل ِفيَما ُتْم َحاَجْج ِء ُؤل َه ُتْم َأن َها ُلوَن ِق ْع َت َفلَ َأ ِه ِد ْع َب ِمن إلّ ْنِجيُل َوال ُة ْوَرا ّت ال

َكاَن             *   َما َلُموَن ْع َت ل ُتْم ْن َأ و َلُم ْع َي َواللُه ْلٌم ِع ِه ِب ُكم َل ْيَس َل ِفيَما ُتَحاّجوَن ِلَم َف ْلٌم ِع

ِكيْن            * ِر الُمْش ِمَن َكاَن وَما ًا ِلم ّمْس ًا ِنيف َح َكاَن ِكن َل و ًا ّي ِن َنْصَرا ول ًا ّي ِد ُهو َي ِهيُم ْبَرا إ

ِلّى            َو واللُه ْا ُنو آَم ِذيَن ّل َوا ِبّى ّن ال َذا َه َو ُه ُعو َب ّت ا ِذيَن ّل َل ِهيَم ْبَرا ِبإ ّناِس ال َلى ْو َأ إّن

 : عمران}[  آل ِنيَن ْؤِم ْلُم :     68-65ا أن]      محمد يا منا أتريد الحبار من رجل فقال

 : َو            َأ نجران نصارى ِمن رجل وقال مريم؟ ابن عيسى ّنصارى ال ُد ُب تع كما َدك ُب نع

: وسلم             عليه الله صلى الله رسول فقال تدعونا؟ وإليه محمد، يا ُد تري ذلك

((               ))، َأَمَرنى ول َثنى َع َب ِلَك َذ ِب َما ِه، ِر ْي َغ ِة َد َبا ِع ِب آُمَر ْو أ الله، ْيَر َغ َد ُب ْع أ أْن الله َذ َعا َم

       } : ْكَم      ْلُح َوا َتاَب ِك ْل ا اللُه َيُه ِت ْؤ ُي َأن ٍر َبَش ِل َكاَن َما ذلك فى وَجّل َعّز اللُه فأنزل

ِبَما              ّييَن ِن ّبا َر ْا ُنو ُكو ِكن َل َو ِه الل ُدوِن ِمن ّلى ًا َباد ِع ْا ُنو ُكو ّناِس ِلل ُقوَل َي ُثّم َة ّو ُب ّن َوال

َكَة           ِئ الَمل ْا ُذو ّتِخ َت َأن ُكْم ْأُمَر َي َول ْدُرُسوَن َت ُتْم ْن ُك ِبَما َو َتاَب ِك ْل ا ّلُموَن َع ُت ُتْم ْن ُك

 :  ]{ عمران        آل ِلُموَن ّمْس ُتم ْن َأ ْذ إ َد ْع َب ِر ْف ُك ْل ِبا ُكم ْأُمُر َي َأ ًا، َباب َأْر ّييَن ِب ّن ذكر]  79َوال ثم ،

أنفسهم،            على به وإقرارهم بتصديقه، الميثاق من آبائهم وعلى عليهم أخذ ما

:  ]{  } :   { عمران: {     آل ِديَن ِه الّشا ِمَن قوله إلى ّييَن ِب ّن ال َق َثا ِمي اللُه َذ َأَخ ْذ َوإ فقال
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     : على                 نجران ُد وف قدم لما قال أمامة، أبى بن سهل بن محمد ّدثنى وح

فيهم             نزل مريم، ابن عيسى عن يسألونه وسلم عليه الله صلى الله رسول

. منها       الثمانين رأس إلى عمران آل فاتحُة

الجبار،                      عبد بن أحمد عن الصم، عن الحاكم، الله عبد أبى عن وروينا

يونس               قال جده، عن أبيه، عن يسوع، عبد بن سلمة عن بكير، ابن يونس عن

أهل   :           إلى كـتب وسلم عليه الله صلى الله رسول إّن فأسلم ًا نصراني وكان

   .. إلى: ((       ُكم ُعو ْد أ َفإنى ُد ْع َب أّما ويعقوب، وإسحاق إبراهيم إله باسم نجران

ُتْم              ْي َب َأ فإْن ِد، َبا ِع ال ِة َي ِولَ ِمْن ِه الل ِة َي ِولَ إلى ُكم ُعو ْد َأ و ِد، َبا ِع ال ِة َد َبا ِع ِمْن الله ِة َد َبا ِع

    .(( الكتاُب       السقف أتى فلما والّسلم ِبَحرٍب، ُكْم ُت ْن َذ آ ْد َق َف ُتْم ْي َب َأ َفإْن َيُة، َفالِجْز

ُيقال              نجراَن أهل من رجل إلى فبعث ًا، شديد ًا ذعر به وذعر به، َع ِظ َف فقرأه،

         (( نزل: ((   إذا ُيدعى أحد يكن ولم همدان، من وكان ، وداعة ابن ُشرحبيل له

الله             رسول ِكتاَب السقف فدفع ِقُب، العا ول ُد، السي ول اليهم، ل قبله، ُمعِضلة

       : فقال        ُيك؟ رأ ما مريم؛ أبا يا السقف فقال فقرأه، إليه، وسلم عليه الله صلى

فما:             النبوة، من إسماعيل ُذّرية فى إبراهيم الله وعد ما علمَت قد ُشرحبيل

أمر                من كان لو رأى، النبوة فى لى ليس الرجل، ذلك هو هذا يكون أن يؤَمن

  : فاجلس،          تنح السقف فقال فيه، لك وجهدُت برأى فيه عليك أشرُت الدنيا

يقال            نجران أهل ِمن رجل إلى السقف فبعث ناحية، فجلس ُشرحبيل فتنّحى

        (( الكتاب،: ((    فأقرأه َير، ِحْم من أصبح ذى من وهو ، ُشرحبيل ابن الله عبد له

 :    . تنح         السقف له فقال ُشرحبيل قول مثَل له فقال فيه، الرأى عن وسأله

يقال            نجران أهل من رجل إلى السقُف فبعث ناحية، فجلس فتنّحى، ِلس، فاج

          (( عن: ((   وسأله الكتاب، فأقرأه كعب، بن الحارث بنى من فيض بن جبار له

فتنّحى،            السقف فأمره الله، وعبد ُشرحبيل قوِل مثَل له فقال فيه، الرأى

بالناقوس،           السقُف أمر ًا، جميع المقالة تلك على منهم الرأُى اجتمع فلما

ُعوا           ِز ف إذا يفعلون ُنوا كا وكذلك الصوامع، فى المسوُح َعِت ِف وُر به، ِرَب فُض

الصوامع،           فى النيران َعت ِف وُر الناقوس، ِرَب ُض بالليل ُعهم فَز كان وإذا بالنهار،

وأسفله،            أعله الوادى أهُل المسوح َعت ِف وُر بالناقوس، َِرَب ُض حين َع فاجتم



قرية،          وسبعون ثلٌث وفيه السريع، للراكب يوم ُة مسير الوادى وطوُل

عليه            الله صلى الله رسول كتاَب عليهم فقرأ مقاتل، ألف ومائة وعشرون

يبعثوا             أن على منهم الوادى أهِل ُى رأ فاجتمع فيه، الرأى عن وسألهم وسلم،

فيض           بن وجبار ُشرحبيل، بن الله وعبد َدانى، َهْم ال وداعة بن ُشرحبيل

. وسلم         عليه الله صلى الله رسول بخبر فيأتوهم الحارثى،

عنهم،                   السـفر ثياَب ُعوا وض بالمدينة، ُنوا كا إذا حتى ُد الوف فانطلق

ْوا            َت َأ حتى انطلقوا ثم الذهب، وخواتيم َبَرِة، الِح من يجّرونها لهم ُحللً ولبسوا

السلَم،            عليهم ّد َيْر فلم عليه، ّلموا فس وسلم، عليه الله صلى اللِه رسوَل

والخواتيم          الُحلل ِتلك وعليهم ّلمهم، ُيك فلم طويلً، ًا نهار ِلكلمه ّدوا وتص

وكانا           َعْوف، بن الرحمن وعبد عفان، بن عثماَن يتبعون فانطلقوا الذهب،

ِمن            لهما ُيشتَرى ف نجراَن، إلى الجاهلية فى ِعيَر ال ِرجان ُيخ كانا لهم، معرفًة

مجلس،           فى والمهاجرين النصار من ناس فى فوجدوهما وذرتها، وثمرها ُبّرها

مجيبين:             فأقبلنا بكتاب، إلينا كتب نبيكم إن الرحمن؛ َد عب ويا عثمان، يا فقالوا

طويلً،            ًا نهار ِلكلمه َنا ْي ّد وتص سلمنا، علينا ّد َيُر فلم عليه، ّلمنا فس فأتيناه له،

فى              وهو طالب أبى بن لعلى فقال أنعود؟ منكما، الرأُى فما ّلمنا، ُيك أن فأعيانا

وعبد:             لعثمان علّى فقال القوم؟ هؤلء فى الحسن أبا يا ترى ما القوم

       : ويلبسوا    وخواتيَمهم، هذه حللهم يضعوا أن أرى عنهما الله رضى الرحمن

ثم            وخواتيمهم، ُحللهم فوضعوا ذلك، ُد الوف ففعل إليه، يأتوا ثم سفرهم، ثياَب

ثم             سلمهم، ّد فر عليه، ّلُموا فس وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى ُدوا عا

    : عيسى          فى تقوُل ما له ُلوا قا حتى المسألُة وبهم به تزل فلم وسألوه، سألهم

أن             ًا نبي كنت إن فيسّرنا نصارى، ونحُن قومنا، إلى نرجع ّنا فإ السلم؟ عليه

  )) : ِه           ِفي ِدى ْن ِع َما وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال فيه؟ تقول ما نعلم

((             ، الّسلم ِه ْي َل َع ِعيسى فى لى َقاُل ُي ِبَما ِبَركم ُأْخ َحتى ِقيُموا َفأ هذا، ْوِمى َي َشْىٌء

       } : َقُه       َل َخ َدَم آ َثِل َكَم ِه الل َد ْن ِع ِعيَسى َثَل َم إّن وَجّل َعّز الله أنزل وقد ُد الغ فأصبح

َفَمْن       *        *  ِريَن َت ْلُمْم ا ّمَن ُكن َت َفل ّبَك ّر ِمن ّق ْلَح ا ُكوُن َي َف ُكن َلُه َقاَل ُثّم ُتَراٍب من

َنا              ِنَساء َو ُكْم َناء ْب َأ َو َناءنا ْب أ ُع ْد َن ْوا َل َعا َت ُقْل َف ِم ْل ِع ْل ا ِمَن َجاءَك َما ِد ْع َب ِمن ِه ِفي َحاّجَك



] { آل          ِبيَن ِذ َكا ْل ا َلى َع ِه الل َنَت ْع ّل َعل َفنْج ِهْل َت ْب َن ُثّم ُكْم ُفَس ْن َأ َو َنا ُفَس ْن َأ و ُكْم ِنَساء و

عليه]           61-59عمران:  الله صلى الله رسوُل أصبح فلما بذلك، ِقّروا ُي أن فأبوا

رضى           والحسين الحسن مشتملًعلى أقبل الخبر، أخبرهم بعدما الَغد وسلم

للُمباهلة،             ظهره عند تمشى عنها الله رضى وفاطمُة له، خميل فى عنهما الله

      : ويا       ُشرحبيل، بن الله َد عب يا لصاحبيه ُشرحبيل فقال ِنسوة، ُة ِعد يومئذ وله

ولم              ُدوا، ِر َي لم ُله وأسف أعله اجتمع إذا ِدى الوا أن علمتما قد فيض، ابن جبار

الرجُل               هذا كان إن واللِه وأرى مقبلً، ًا أمر أرى ِه والل وإنى رأى، عن إل ُدُروا يص

من               لنا يذهب ل أمره عليه ّد ور عينه، فى طعن العرب أوَل فكنا ًا، مبعوث ًا َملك

منهم            العرب أدنى ّنا وإ بجائحة، ُيصيبونا حتى قومه صدور ِمن ول صدره،

منا              الرض وجه على يبقى فل ّناه، فلع مرسلً، ًا نبي الرجل هذا كان وإن ًا، جـوار

      : على        الموُر وضعتك فقد الرأُى فما صاحباه له فقال َلَك، ه إل ظفٌر ول ٌة شعر

         : ًا    شطط يحكم رجلًل أرى فإنى ّكَمه، ُأح أن رأيى فقال رأيك؟ فهاِت ِذراٍع،

.   : وذاك.   أنَت له فقال ًا أبد

   : رأيُت                  قد إنى فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسوَل ُشرحبيُل فلقى

    :   ((  )) : الليل    إلى اليوَم ُحكمك ُشرحبيل قال ؟ هو وما فقال ُملعنتك، ِمن ًا خير

. جائز        فهو فينا، حكمَت فمهما الّصباح، إلى وليلتك

   )) : َثّرُب                ُي ًا َأَحد َءَك َوَرا َعّل َل وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال

    :     : ول))    الوادى، ُد َير ما فقال فسألهما، صاحبّى، سل ُشرحبيل له فقال ؟ ْيَك َل َع

(( )) :        . كافر     وسلم عليه الله صلى الله رسـول فقال ُشرحبيل رأى عن إل ُدر يص

.((  )) : ّفق  َو ُم جاحد قال أو

كان                              إذا حتى ُيلعنهم، ولم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فرجع

: الكتاب       فى لهم فكتب َتْوه، أ الغد من

ِه         ((           الل رسوُل النبّى محمد كتب ما هذا ِم، الّرِحي الّرْحَمِن ِه الل ِم ِبْس

وسوداء،             وبيضاء، صفراء، كل وفى ثمرة، كل فى ُحكمه عليهم كان إذ لنجراَن

ألُف             َرَجب كل فى ّلة، ُح ألفى على ّله ُك ذلك وترَك عليهم، فأفَضَل ورقيق،

نقصت               أو الخراج على زادت ما أوقية، ّلة ُح وكل ّلة، ُح ألُف َفر َص ُكّل وفى ّلة، ُح



َعَرٍض،             أو ركاب، أو خيل، أو دروع، ِمن ْوا َقَض وما فبحساب، الواقى، على

فدونه،           عشرين بها ومتعتهم رسلى، ُة مثوا نجران وعلى بحساب، منهم َذ ُأِخ

ًا،            فرس وثلثين ًا، درع ثلثين عاريٌة وعليهم شهر، فوَق رسول ُيحبس ول

ِمن             رسولى أعاُروا مما هلك وما ومغدرة، باليمن ٌد كي كان إذا ًا بعير وثلثين

ولنجراَن             إليهم، َيه ّد يؤ حتى رسولى على َضماٌن فهو ركاب، أو خيل، أو دروع،

وأرِضهم،          ّلتهم، وِم أنفسهم، على النبّى محمد ِذّمُة و الله جواُر وحسبها

كانوا          مما ّيروا ُيغ ل وأن وتبعهم، وعشيرتهم، ِهدهم، وشا ِئبهم، وغا وأموالهم،

ول              أسقفيته، من أسقٌف ّيُر ُيغ ول ّلتهم، ِم ول حقوقهم من حق ّير ُيغ ول عليه،

كثير،               أو قليل ِمن أيديهم تحت ما وكل ِته ّي َوفه عن وافه ول رهبانيته، من راهب

أرَضهم             يطأ ول َعّشُرون، ُي ول ُيحَشُروَن، ول جاهلية، دُم ول ريبة عليهم وليس

َومن            مظلومين، ول ظالمين غيَر ّنَصُف ال فبينهم ًا حق منهم سأل وَمن جيش،

وعلى               آخر، بظلم منهم رجل ُيؤخذ ول بريئة، منه فذّمتى قبل، ذى ِمن ربا أكل

الله               يأتى حتى الله رسول النبى محمد ِذّمُة و الله جواُر الصحيفة هذه فى ما

    .(( بن         سفيان أبو شهد بظلم منقلبين غيَر عليهم فيما وأصلُحوا نصُحوا ما بأمره

الحنظلى،           حابس بن والقرع عوف، بن ومالك َعْمرو، بن وغيلن حرب،

       . نجران،    إلى انصرفوا كتابهم، قبضوا إذا حتى وكتب شعبة، بن والمغيرة

من            له أٌخ السقف ومع ليلة، مسيرة على نجران ُه ووجو السقف فتلقاهم

      : علقمة،        أبو وكنيته معاوية، بن بشر له يقال النسب، من عمه ابُن وهو ُأمه،

هو             فبينا السقف، إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول كتاَب ُد الوف فدفع

غير             ِبْشٌر، ّعَس َت َف ُته، ناق ٍر ببش َبْت َك إذ يسيران وهما معه علقمة وأبو يقرؤه،

: ذلك               عند السقف له فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن يكنى ل أنه

        : حتى       ًا عقد عنها أُحّل ل ِه والل َجَرم ل بشر فقال مرسلً، ًا ّي ِب ن ِه والل ّعْسَت َت قد

 : افهم            له فقال عليه، ناقته السقُف وثنى المدينة، نحو ناقته وجه فضرَب آتيه،

     : نخعنا          أو ُحمقة َنا ْذ ُأِخ ّنا إ يقولوا أن مخافة العرَب عنى لتبلغ هذا قلُت إنما عنى

: بشر              له فقال ًا، دار ُعهم وأجم أعّزهم ونحن العرُب، به ْع ْنَخ َت لم بما الرجل لهذا



ظهره               ُموّل وهو ناقته، بشر فضرب ًا، أبد رأسك من خرج ما ُلك أقي ل ِه والل ل

: يقول   وهو للسقف

ُنهـــا                            ِني َج َها ِن ْط َب فى ًا ِرض َت ْع ُم ُنهــــا َوِضي ًا ِلق َق ُدو ْع َت ْيَك َل إ

ُنها    ِدي ّنصارى ال ِديَن ًا ِلف ُمَخا

عليه                        الله صلى النبى مع يزل ولم وسلم عليه الله صلى النبّى أتى حتى

. ذلك       بعد علقمة أبو استشهد حتى وسلم

رأس                     فى وهو الزبيدى، شمر أبى ابن الراهب فأتى نجران، الوفد ودخل

          : فأجمع    السقف، إلى كتب ّنه وإ بتهامة، ِعث ُب قد ًا نبي إن له فقال له، صومعة

وجبار             ُشرحبيل، بن الله وعبد وداعة، بن ُشرحبيل إليه ّيروا ُيَس أن الوادى أهُل

فكرهوا           المباهلة، إلى فدعاهم َتْوه، أ حتى فساُروا بخبره، فيأتونهم فيض، ابن

ُد            الوف أقبل ثم ًا، كتاب لهم وكتب ًا، حكم عليهم فحكم ُشرحبيل ّكمه وح ملعنته،

كبت            حتى معه وبشر يقرؤه السقُف فبينا السقف، إلى ُعوه دف حتى بالكتاب

َوه            نح علقمة أبو فانصرف مرسل، نبى أنه السقُف فشهد ّعَسه، فت ناقته ببشر

       : الصومعة،    هذه ِمن بنفسى رميُت وإل أنزلونى الراهب فقال السلم، ُيريد

منها            وسلم، عليه الله صلى الله رسوِل إلى ِدية َه ِب الراهُب فانطلق فأنزلوه،

يسمع            ذلك بعد الراهُب وأقام والعصا، والقعب الخلفاء َبُسُه َيل الذى ُد ُبر ال هذا

السلم،          ِللراهب الله وأبى ُد، والحدو والفرائض، والسنن، الوحُى، ينزل كيف

قومه،             إلى الرجعة فى وسلم عليه الله صلى الله رسوَل واستأذَن ُيسلم، فلم

حتى:               يعد فلم قومه، إلى فرجع تعالى، الله شاء إن ًا ومعاد حاجًة لى إّن وقال

. وسلم       عليه الله صلى الله رسول ِبَض ُق

ومعه                     وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى الحارث أبا السقف وإّن

عليه،           اللُه ينزل ما يستمعون عنده وأقاُموا قومه، ُه ووجو ِقب والعا الّسيد

  )) : الّرْحَمن       ِه الل بْسم بعده بنجران وللساقفة الكتاب هذا للسقف فكتب

ِهم،           ِت َن َه َك و َنْجراَن ِة َف ِق وأَسا الحارث أبى ُقُف الس إلى ّنبّى ال ٍد ُمَحّم مْن الّرحيم،

َتْحَت          َما ُكّل َعلى و ِهم، ِت ِق َو وَس ِتهم، ّل وِم وَرقيِقهم، ِعهم، َي ِب ْهِل وأ ِهْم، ِن َبا ْه وُر

ول             ِه ِت َف ُق ُأْس ِمْن ُقٌف ُأْس ّيُر َغ ُي ل ِله، وَرُسو ِه الل ِجواُر ٍر، ِثي َوك ِليٍل َق ِمْن ِهم ِدي ْي َأ



ول             ِهم، ِق ُقو ُح ِمْن ٌق َح ّيُر َغ ُي ول ِته، َن َها َكـ ِمْن ِهٌن َكا ول ِه، ِت ّي ِن َبا ْه َر ِمْن ِهٌب َرا

َنصحوا             ما ًا َبد أ ِله وَرُسو ِه الل َواُر ِج ِلَك ذ َعلى ِه، ْي َل َع ُنوا َكا ِمّما ول َطانهم، ْل ُس

    .(( شعبة،       بن ُة المغير وكتب ِلِميَن َظا ول ٍم، ِل َظا ِب ِبين ِل َق من ْيَر َغ ِهم، ْي َل َع َلحوا َأْص و

فأذن            معه، وَمن قومه إلى النصراف فى استأذن الكتاب، السقُف قبض فلما

. فانصرفوا  لهم،

أتيا                     والعاقب السيد أّن مسعود، ابن إلى صحيح بإسناد البيهقى وروى

: لصـاحبه            ُدهما أح فقال ُيلعنهما، أن فأراد وسلم، عليه الله صلى الله رسول

: له                قالوا بعدنا، ِمن ُبنا ِق َع ول نحن، ِلُح ْف ُن ل َته فلعن ًا نبي كان إن ِه فوالل ْنه، ُتلِع ل

رسول              فقال ًا، أمين إل معنا تبعْث ول ًا، أمين رجلً معنا فابعث سألَت، ما ُنعطيك

 ((      )) : فاستشرف     ، أِميٍن ّق َح ًا أمين َرُجلً ُكم َع َم َثّن َع ْب َل وسلم عليه الله صلى الله

 )) :    ((      )) : أِميُن   هذا قال َقاَم، فلّما الَجّراِح بَن َة َد ْي َب ُع أبا يا ُقْم فقال ُبه، أصحا لها

.(( ُلّمة  ا ِه ِذ ه

.     (( بنحوه             (( حذيفة حديث من صحيحه فى البخارى ورواه

  :       (( رسوُل          ((  بعثنى قال ُشعبة بن الُمغيرة حديث من مسلم صحيح وفى

:    : يقرؤون          ما أرأيَت قالوا فيما ُلوا فقا نجران، إلى وسلم عليه الله صلى الله

 : فأتيُت{    }          قال علمتم، قد ما وموسى عيسى بيَن كان وقد ، َهاُروَن ُأْخََت َيا

    )) : ُيَسّموَن       ُنوا َكا ُهْم ّن أ ُهم َت َبْر أْخ َفل أ قال ُته فأخبر وسلم، عليه الله صلى النبّى

.(( ُهم      َل ْب َق ُنوا َكا ِذيَن ّل ا ِلحيَن والّصا ِهْم ِئ َيا ِب ْن أ
َ ِء َأسما ِب

   : الله                  رسوُل وبعث قال إسحاق، ابن عن بكير، بن يونس عن وروينا

ِتهم،             صدقا ليجمع نجران أهل إلى طالب أبى بن علّى وسلم عليه الله صلى

. بجزيتهم   عليه َدَم ْق َي و

فصل         

نجران     وفد قصة فقه فى

.       : المسلمين          َد مساج الكتاب أهِل ُدخوِل جواُز ففيها

        : وفى          المسلمين بحضرة صلتهم من الكتاب أهِل تمكيُن وفيها

. ذلك           اعتياد من ّكنون ُيم ول ًا، عارض ذلك كان إذا ًا أيض مساجدهم



           : بأنه          وسلم عليه الله صلى الله لرسول ِكتابى ال الكاهن إقراَر أّن وفيها

بعد              بدينه تمّسك فإذا ومتابعته، َته طاع ِزْم يلت لم ما السلم فى ُيدخله ل نبى

سأله              وقد له، ْبريِن الَح قول قول هذا ونظيُر منه، ّدة ِر يكوُن ل القرار هذا

  )) :     : ِمن     ُعكما يمن فما قال نبى، أنك نشهد قال أجابهما، فلما مسائل، ثلث

          : ِلَك))  ذ ونظيُر السلم، بذلك ُيلزمهما ولم ُد، اليهو َلنا ُت تق أن نخاف قال ؟ اتباعى

ولم               ًا، دين البرية أديان خير ِمن َنه دي وأّن صادق، بأنه له طالب أبى عمه ُة شهاد

. السلم     فى ُة الشهاد هذه ْله ُتدِخ

الكتاب                      أهل من كثير شهادة من الثابتة والخبار السير فى ما تأّمل وَمن

هذه            تدخلهم فلم صادق، وأنه بالرسالة، وسلم عليه الله صلى له والمشركين

المعرفة             هو ليس وأنه ذلك، وراء أمٌر السلَم أّن علم السلم، فى الشهادة

والتزاُم          ُد، والنقيا والقراُر، المعرفُة بل فقط، والقرار المعرفة ول فقط،

. ًا    وباطن ًا ظاهر ودينه طاعته

    : رسوُل                  ًا محمد أن ُد أشه قال إذا الكافر فى السلم أئمُة اختلف وقد

روايات             ثلُث وهى أقوال، ثلثة على بذلك؟ بإسلمه ُيحكم هل ْد، ِز َي ولم ِه الل

    :     : حتى    بإسلمه ُيحكـم ل والثانية بذلك، بإسلمه ُيحكم إحداها أحمد، المام عن

      : ِكم        ُح بالتوحيد، ًا مقر كان إذا ّنه أ والثالثة الله، إل إله ل أْن بشهادة يأتَى

َع              موض هذا وليس به، يأتَى حتى بإسلمه ُيحكم لم ًا، مقر يكن لم وإن بإسلمه،

على           مجمعون الكتابين وأهُل إشارة، إليه أشرنا وإنما المسألة، هذه استيفاء

أنه             فى علماؤهم َيُشّك ول ينتظرونه، وهم الزمان، آخر فى يخرج ًا نبي أّن

السلم             فى الدخول من ُعهم يمن وإنما المطلب، عبد بن الله عبد بُن ُد محم

. والجاه           المال ِمن منهم ينالونه وما لهم، ُعهم وخضو قومهم، على ُتهم رئاس

         : بل          ذلك، استحباُب بل ومناظرتهم، الكتاب أهل مجادلة جواُز ومنها

الُحّجة            وإقامة منهم، إسلُمه ُيرجى َمن إسلم من ُته مصلح ظهرت إذا ُبه وجو

إلى             ذلك َوّل فلي الُحّجة، إقامة عن عاجٌز إل مجادلتهم من يهُرب ول عليهم،

لذكرنا           الطالة خشيُة ولول وباريها، والقوِس ِديها، وَحا ِطّى الَم ْيَن َب ُيَخّل ول أهله،

وبما              كتبهم، فى بما الله رسوُل بأنه القراَر ْيِن َب الكتا أهل تلزُم التى الُحَجج ِمن



سبحانه              الله من ونرجو طريق، مائة على يزيد ما دفُعه ُيمكنهم ل بما يعتقدونه

. مستقل   ّنف بمص َدها إفرا

(... يتبع(

فى@                             له فقلت ذلك، فى ٌة مناظر علمائهم بعض وبين بينى ودار

             : بالطعن  إل وسلم عليه الله صلى نبينا نبوة فى َقدح ال لكم يتم ول الكلم أثناء

والفساد،           والسفه الظلم أعظم إلى ونسبته فيه، والقدح تعالى الرّب فى

      :     : َيتّم     ل ذلك، ِمن أبلغ بل قلت ذلك؟ يلزُمنا كيف فقال ذلك، عن الله تعالى

عندكم              محمد كان إذا أنه ذلك وبياُن تعالى، وجوده وإنكار بجحوده إل ذلك لكم

الله،              على َى يفتر أن له تهيأ فقد ظالم، ملك يزعمكم وهو صادق، بنبّى ليس

ِرَض              ويف ُيَحّرَم، و ّلل، ُيح حتى ويستمر ذلك، له يتم ثم ْله، ُق ي لم ما عليه ويتقّول

َع         أتبا ويقتَل الّرقاب، ويضرَب الِملل، وينسَخ الشرائع، ويشرع الفرائَض،

ِدياَرهم،          و أموالهم َنم ْغ َي و َدهم، وأول َءهم نسا ويسبى الحق، أهُل وهم الّرسل،

به               له تعالى الله أمر إلى كله ذلك وينسب الرض، يفتَح حتى ذلك له ِتّم َي و

وهو            الّرُسل، وأتباع الحّق بأهل يفعل وما ُيشاهده، تعالى والرّب له، ومحبته

وينُصره،             ُيؤيده ّله ُك ذلك مع وهو سنة، وعشرين ًا ثلث عليه الفتراء فى مستمر

وأعَجب            َبَشر، ال عادة عن الخارجة النصر أسباب من له ّكن ُيم و أمره، ُيعلى و

سبب،              ول نفسه منه فعل غير من َءه أعدا ِلُك ُيه و دعواته، ُيجيب أنه ذلك من

عليه             الله صلى منه دعاء غير من سبحانه ُلهم يستأِص وتارة بدعائه، تارة بل

ثم              جميل، وعد كل ويعده إياها، سأله حاجة كل له يقضى ذلك ومع وسلم،

غاية             فى عندكم وهو هذا وأكملها، وأهنئها، الوجوه، أتّم على وعده له ينجز

على            واستمّر ِه، الل على كذَب ممن أكذَب ل فإنه ّظلم، وال ِء والفترا ِذب الك

الرض،             من رفعها فى وسعى وُرُسله، أنبيائه َع شرائ أبطل ممن أظلَم ول ذلك،

ُته           نصر واستمرت ُرُسله، وأتباع وحزبه أولياءه وقتل هو، ُيريد بما وتبديلها

ُع              َط يق ول باليمين، منه يأُخذ ول يقره، ّلِه ُك ذلك فى تعالى والله ًا، دائم عليهم

َلى          : {    َع َتَرى ْف ا ِمّمِن َلُم ْظ َأ ل أنه إليه ُأوحى أنه ربه عن ِبُر ُيخ وهو َتين، الو منه



َأنَزَل                َما ْثَل ِم ِزُل ُأن َس َقاَل َوَمن ٌء َشْى ِه ْي َل إ ُيوَح َلْم َو َلّى إ ُأوِحَى َقاَل ْو َأ ًا ِذب َك ِه الل

 : النعام}[ :93اللُه منهما]           لكم بد ل أمرين ُد أح ّذبه ك َمْن معاِشَر فيلزُمكم ،

           : قديٌر            ّبٌر مد صانع َلم للعا كان ولو ّبَر، َد ُم ول َلم، للعا ِنع صا ل ُقولوا ت أن إما

ُق             يلي ل إذ للظالميَن نكال وجعله مقابلة، أعظَم ولقابله يديه، على لخذ حكيم،

الحاكمين؟         وأحكم والرض، السماواِت بملك فكيف هذا، غيُر بالملوك

           : والظلم،          والسفه، الجور، من به يليق ل ما إلى الرّب ِنسبُة الثانى

الرض،             من له والتمكين الكاذب، نصرة َبْل ل الباد، َبد أ ًا دائم الخلق وإضلل

دعوته،           وإظهار ًا، دائم كلماته وإعلء بعده، ِمن أمره وقيام دعواته، وإجابة

وناد،             مجمع كل فى الشهاد رؤوس على قرن بعد ًا قرن بالنبوة له والشهادة

رب            فى قدحتم فلقد الراحمين، وأرحم الحاكمين، أحكم فعل من هذا فأين

ل           ونحن بالكلية، وأنكرتموه طعن، ّد أَش فيه وطعنتم قدح، أعظَم العالمين

يتم              لم ولكن َشْوكة، له وظهرت الوجود، فى قام ّذابين الك من ًا كثير أن ننكر

أثره،            فمحقوا وأتباعهم، ُرُسله عليه ّلط َس بل مدته، تطل ولم أمُره، له

       . الدنيا،    قامت منذ عباده فى ّنته ُسـ هذه شأفته واستأصلوا دابره، وقطعوا

. عليها      وَمن الرض يرث أن وإلى

    :     : كاذب،                أو ظالم إنه نقول أن الله َذ معا قال الكلم، هذا منى سمع فلما

فهو              َثره، أ واقتفى طريقه، سلك َمن بأّن ِقّر ُي الكتاب أهل من منصف ُكّل بل

    : طريق        سالُك يكون فكيف له قلُت ُلخرى، ا فى والسعادة النجاة أهل ِمن

والسعادة؟         النجاة أهل ِمن بزعمكم أثره ومقتفى ّذاب، الك

 :  . فقد                   قلت إليهم ُيرَسل لم ولكن برسالته، العتراف من ًا ُبد يجد فلم

َلمين             العا رب رسوُل بأنه الخبار عنه تواترت قد وهو بد، ول ُقه تصدي لزمك

لم             َمن وقاتل دينه، إلى الكتاب أهل ودعا ُأّميهم، و ِبيهم َتا ِك أجمعيَن، الناس إلى

ِمن            ونهض ِفُر، الكا ِهَت ُب َف والجزية، بالصغار أقروا حتى منهم دينه فى يدُخْل

فوره.

           : ِجداِل          فى يزل لم وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أّن والمقصود

بعده،            من ُبه أصحا وكذلك ُتوفى، أن إلى ِلهم ِنَح و ِمللهم اختلف على الكفار



والمدنية،            المكية السورة فى أحسن هى بالتى بجدالهم سبحانه الله أمره وقد

ِعَل             ُج وإنما الديُن، قام وبهذا الُمباهلة، إلى ِة الُحّج ظهور بعد يدعوهم أن وأمره

وهو           ِته، ّينا وب ِه الل ُحَجَج ينُصُر سيٌف السيوِف وأعدُل للُحّجة، ًا ناِصر السيُف

. ُأمته   و رسوله سيُف

فصل         

فقد             العبودية منزلة عن أخرجه بحيث منزلته فوق ًا مخلوق ّظَم ع َمن أن فى

بالله  أشرك

          : أخرجه          بحيُث ّقها، يستِح التى منزلته فوَق ًا مخلوق ّظم ع َمن أّن ومنها

وذلك            غيره، الله مع َد َب َع و بالله، أشرك فقد المحضة، العبودية منزلة عن

         : إلى      كتب وسلم عليه الله صلى إنه قوله وأما الّرُسل، دعوة لجميع مخالٌف

كتب            وقد ًا، محفوظ ذلك أظن فل ويعقوب، وإسحاق إبراهيم إله باسم نجران

      ((    )) : إلى  ُكتبه فى ّنته ُسـ كانت وهذه ، ِم الّرِحي الّرْحَمِن ِه الل ِم ِبْس هرقل إلى

وقال              هذا، الرواية هذه فى َوقع وقد تعالى، الله شاء إن سيأتى كما الملوك،

 : ]{      } : النمل     ِبين ّم َتاٍب ِك َو ُقْرآِن ْل ا َياُت آ ْلَك ِت طس، عليه ينزل أن قبل ]1ذلك

بعد             نجراَن إلى وكتابه باتفاق، ّية مك السورة هذه فإن غلط، على غلط وذلك

. تبوك   من مرجعه

          : التعاظُم          منهم ظهر إذا كلمهم وترِك الكفار، ُرُسل ِة إهان جواز وفيها

ّد             يُر ولم الّرُسل، ّلم ُيك لم وسلم عليه الله صلى الله رسول فإّن والتكبر،

. وُحلهم         ُحللهم وألقوا سفرهم، ثياب لبسوا حتى عليهم السلم

           : ِه،          الل ُحّجُة عليهم قامت إذا الباطل أهل مجادلة فى ّنة الّسـ أّن ومنها

اللُه             أمر وقد المباهلة، إلى يدعَوهم أن العناد على أصّروا بل يرجعوا، ولم

         : ابُن     إليه ودعا بعدك، ِمن ُلمتك ليس ذلك إّن يقل ولم َله، رسو بذلك سبحانه

عليه              ُينكر ولم الفروع، مسائل بعَض عليه أنكر لمن عباس بن الله ُد عب عّمه

        : ولم    اليدين، رفع مسألة فى الثورّى سفياَن الوزاعّى إليه ودعا الصحابة،

. الُحّجة       تمام من وهذا ذلك، عليه ُينكر



           : وِمن          الموال من المام يريد ما على الكتاب أهل صلح جواز ومنها

أن            إلى يحتاج فل عليهم، الجزية ضرِب مجرى ذلك ويجرى وغيرها، الثياب

كما             يقتِسُمونها عليهم جزيًة الماُل ذلك يكون بل بجزية، منهم واحد كل ُيفرد

ْدله               َع أو ًا، دينار حالم كل من يأخذ أن أمره اليمن إلى ًا معاذ بعث ولما أحبوا،

وكانوا.            مسلم، فيهم يكن لم نجران أهَل أن الموضعين بين والفرق ًا معافري

ِرَب             يض أن فأمره يهود، فيهم وكان السلم، دار فكانت اليمن وأما صلح، أهل

الول،            دون القسم بهذا الجزية يخصون والفقهاء منهم، واحد كل على الجزية

. عام             كل فى َغار الَص وجه على الكفار من مأخوذ مال فإنه جزية، وكلهما

            : هذا          وعلى ًا، أيض الدية فى تثبت كما ِذّمة، ال فى الُحلل ثبوت جواز ومنها

بعقد            فيها تثبت كما َلِف، ّت وبال وبالّضمان َلم الَس بعقد ِذّمة ال فى ُتها ثبو يجوز

. والخلع  الصداق

           : من          بغيره المال من عليه صالحوا ما على ُتهم معاوض يجوز ّنه أ ومنها

. بحسابه  أموالهم

        : ُيكرموهم،          و َله ُرُس ُيؤووا أن الكفار على المام اشتراُط ومنها

. معدودة   ًا أيام ُيضيفوهم و

          : سلح،          ِمن إليه المسلمون يحتاج ما عارية عليهم اشتراطه جواُز ومنها

بالشرط             مضمونة هى هل لكن مضمونة، العارية تلك وأن حيوان، أو متاع، أو

صّرح             وقد ْين، َن ُح غزوة فى عليه الكلم ّدم تق وقد محتمل، هذا بالشرع؟ أو

. التلف        لضمان يتعرض ولم بالرد، مضمونة بأنها هاهنا

           : حرام          لنها الربوية، المعاملت على الكتاب أهَل ِقّر ُي ل الماَم أّن ومنها

بل             َنى، والّز ّلواط ال على ول ِر، ْك الّس على ِقّرهم ُي ل كما وهذا دينهم، فى

. ذلك   على ّدهم يح

              : ذلك          يجوز ل كما آخر، بظلم الكفار من رجٌل ُيؤخذ أن يجوُز ل ّنه أ ومنها

. ظلم     وكلهما المسلمين، حق فى

         : ِذّمة          وال العهد أهل بنصح مشروٌط ِذّمة وال العهد َد عق أّن ومنها

ِذّمة،            ول لهم عهد فل دينهم، فى وأفسدوا المسلمين غّشوا فإذا وإصلحهم،



فى            العظيَم الحريق حرقوا لما عهدهم انتقاض فى وغيُرنا نحن أفتينا وبهذا

ما،            بوجه وأعانهم واطأهم َمن عهد وبانتقاض الجاِمع، إلى سرى حتى دمشق

الغش              أعظم ِمن هذا فإّن المر، ولى إلى يرفعه ولم ذلك، علم وَمن بل

. والمسلمين   بالسلم والضرر

          : السلم،          مصلحة فى الُهدنة أهل إلى ِلم العا الرجل الماُم بعُث ومنها

ُد               مجر ُده مرا وإنما هوى، ول له غرض ل الذى وهو ًا، أمين يكون أن ينبغى وأنه

أبى             كحال المين، حّق المين هو فهذا بغيرها، ُبها يشو ل ورسوله، الله مرضاة

. الجّراح   بن ُعبيدة

          : على          أشكل فإن عنه، سألوه عما ُبهم وجوا الكتاب أهل ُة مناظر ومنها

. العلم    أهل سأل المسؤول،

           : على          دليٌل يقوَم حتى ظاهره على ُيحمل الطلق عند الكلم أّن ومنها

   {   } : وليس        هذا ، َهاُروَن ُأْخََت َيا تعالى قوله المغيرة على ُيشكل لم وإل خلفه،

المورد              بل الشكال، يلزم حتى عمران بن هارون أنه على يدل ما الية فى

أخو               أنه إليه ضم حتى بذلك يكتف ولم عمران، بن هارون أنه هذا إلى ضّم

ُده             فإيرا ذلك، من شىء على ّلفظ ال يدل ل أنه ومعلوم عمران، بن موسى

. القصد          فساد أو الفهم، سوء من إما وهو فاسد، إيراد

          : أبى             بن علّى بعث وسلم عليه الله صلى النبى إّن إسحاق ابِن قول وأما

بجزيتهم،            عليه ويقدم ِتهم، صدقا ليجمع نجراَن أهل إلى عنه الله رضى طالب

ما             منه وأشكُل تجتمعان، ل والجزية َدقَة الَص لن متناقٌض، كلٌم أنه ُيظن فقد

شهر                فى الوليد بن خالد بعث وسلم عليه الله صلى ِبّى ّن ال أّن وغيُره هو ذكره

بنجران،             كعب بن الحارث بنى إلى عشر سنة ُلولى ا ُجمادى أو الخر، ربيع

فاقبل            ُبوا استجا فإن ًا، ثلث َلهم ِت ُيقا أن قبل السلم إلى ُعَوهم يد أن وأمره

الركاب            فبعث عليهم، قدم حتى خالد فخرج فقاتلهم، يفعلوا لم وإن منهم،

ُعوا            ُد فيما ودخلوا الناُس، فأسلم السلم، إلى ويدعون وجه، كل فى يضربون

الله             صلى الله رسوِل إلى بذلك وكتب السلَم، ّلمهم ُيع خالد فيهم فأقام إليه،

إليه              ُيقبل و ُيقبل، أن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل إليه فكتب وسلم، عليه



وسلم،            عليه الله صلى الله رسول على ُدوا َوف أنهم ّدم تق وقد بوفدهم،

ول              دينهم، عن ّيروا ُيغ ل وأن أمن كتاب لهم وكتب ّلة، ُح ألفى على فصالحهم

. ُيعشروا   ول ُيحشــروا،

   :      : فصـالَح           ُأّميين، و نصارى صنفين كانوا نجران أهل أّن هذا وجواب

الوليد،            بن َد خال إليهم فبعث منهم، ّيون ُلم ا وأما ّدم، تق ما على النصارى

لهم             قال الذين وهم وسلم عليه الله صلى النبّى على ُدهم وف وقدم فأسلموا

     )) : فى      ُكم َل َت َقا َمْن ُبوَن ِل ْغ َت ُتم ْن ُك ِبَم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

(( )) :          :  ((، صدقتم قال بظلم، ًا أحد نبدأ ول نتفّرق، ول نجتمع كنا قالوا ؟، ّيِة َل ِه الَجا

 : بعث            فقوله كعب، بن الحارث بنو هم وهؤلء الُحصين، بن ْيس َق عليهم وأّمَر

أهل             من الطائفتين به أراد جزيتهم، أو بصدقاتهم ليأتيه نجران أهل إلى ًا علي

. النصارى       وجزية منهم، أسلم َمن صـدقات نجران،

فصل

الروم          عرب ملك َذامى الُج عمرو بِن َة َو َفْر رسول قدوم فى

         : صلى            الله رسوِل إلى الُجذامى َعْمرو بن فروة وبعث إسحاق ابن قال

عاملً            ُة فرو وكان بيضاء، بغلة له وأهدى بإسلمه، رسولً وسلم عليه الله

أرض             من حوله وما َمعاَن ُله ِز من وكان العرب، من يليهم َمن على للروم

عندهم،            فحبسوه أخذوه، حتى طلبوه إسلمه، من ذلك الروُم بلغ فلما الشام،

:   (( )) : قال         بفلسطين، ، عفراء له يقال لهم ماء على لصلبه الروُم اجتمعت فلما

َواِحِل                      الّر َدى إْح َق ْو َف ْفَرا َع ِء َما َعلى ِليلهـا َح َأّن ِب ْلَمى َس َتى َأ َهـْل َأل

َناِجـِل                   ِبالَم ُفها ْطــَرا َأ َبًة ّذ ُمَشــ ُأّمها َفْحـُل ال ِرب َيْض لم ٍة َق َنا َعلى

:        : قال            ُتلوه ليق ّدموه، ق لما أنهم الّزْهرى وزعم إسحاق ابن قال

َقامى                  وَم ُظمى ْع أ ّبى ِلَر ْلٌم ِس ِنى ّن َأ ِب ِلِميَن الُمْس َة َسَرا ْغ ّل َب

. تعالى                   الله يرحمه الماء ذلك على وصلبوه عنقه، ضربوا ثم

فصل         

وسلم              عليه الله صلى الله رسول على بكر بن سعد بنى وفد قدوم فى



         : مولى            ُكريب عن نويفــع بن الوليـد بن محمد ّدثنى ح إسحاق ابن قال

         : ًا      وافد َثعلبة بن ِضَمام بكر بن سعد بنو بعثْت قال عباس، ابن عن عباس، ابن

باب             على بعيَره فأناخ عليه، ِدَم َق ف وسلم، عليه الله صلى الله رسوِل إلى

فى             وهو وسلم عليه الله صلى الله رسوِل على دخَل ثم فعقله، المسجد،

       : الله     رسوُل فقال ِلب؟ ّط الُم ِد ْب َع ابُن ّيكم أ فقال أصحابه، فى جالس المسجد

(( )) :   :  ((    )) :    ، نعم فقال محمد؟ فقال ، ِلب ّط الُم ِد ْب َع ْبُن ا َنا أ وسلم عليه الله صلى

َدن:             تِج فل المسألة، فى عليك ِلٌظ ْغ وُم ُلك ِئ سا إنى المطلب؛ عبد ابَن يا فقال

  :  ((        )) :  . اللَه  ُدَك ْنُش َأ فقال لك بدا َعّما َفَسْل ْفِسى َن فى ُد َأِج لَ فقال نفسك فى

إلينا               َثك بع آللُه بعدك، ِئٌن كا هو َمْن وإله قبلك، كان َمْن وإله ِلك، أه وإله إلهك

        :  ((  )) : وإله  قبلك، َكان َمْن وإله إلهَك، اللَه ُدَك ْنُش َأ ف قال ، نعم ُهّم ّل ال قال رسولً؟

           . هذه    َلع نخ وأن ًا، شيئ به ِرُك ُنش ل َده ُب نع أن أَمَرَك آللُه بعدك ِئٌن كـا هو َمن

: وسلم            عليه الله صلى الله رسوُل فقال ُبدون؟ يع آباؤنا كان التى َد َدا الن

  :        (( َة،((  والزكا َة، الصل فريضًة فريضًة السلم ِئَض فرا ُكر يذ جعل ثم ، نعم ُهّم ّل ال

فى            َده نش كما فريضة ُكّل عند ُده ينُش ّلها، ُك السلم وفرائَض والَحّج، والصياَم،

          : ًا      محمد أّن ُد وأشه الله، إل إله ل أّن ُد أشه فإنى قال فرغ إذا حتى قبلها ّلتى ا

ول            ُد أزي ل عنه، نهيتنى ما وأجـتنُب الفرائَض، هذه وسأؤدى ُله، ورسو ُده عب

وسلم             عليه الله صلى الله رسول فقال بعيره، إلى ًا راجع انصرف ثم ُقُص، أن

    ((      )) : ًا  جلد رجلً ِضمام وكان ّنة الَج ْدُخـِل َي ْيِن، َت ِقيَص َع ال ُذو ْق ُد َيْص إْن ولّى حين

قومه،              على ِدَم َق ّتى ح خرَج ثم ِعقاله، فأطلق بعيره، أتى ثم غديرتين، ذا أشعَر

:     : ُلوا         فقا ُعّزى، وال اللُت بئسِت قال أن به ّلم تك ما ّوَل أ وكان عليه، فاجتمعوا

     :  . ول       َيُضران ما إنهما َلكم، وي قال والُجذام والجنوَن، البرَص، اتق ِضمام، يا َمْه

فيه،              كنتم مما به استنقذكم ًا كتاب عليه وأنزل رسولً، بعث قد الله إّن َعاِن، ينف

ِمن               ُتكم جئ قد وإنى ورسوله، ُده عب ًا محمد وأّن الله، إل إله ل أْن ُد َأشه وإنى

ِته              حاِضر فى اليوم ذلك من أمسى ما فواللِه عنه، ونهاكم به أمركم بما عنده

ًا     مسلم إل امرأة ول رجٌل



         : ثعلبة،            بن ِضمام ِمن أفضل ٍم قو بوافد سمعنا فما إسحاق ابن قال

.      (( هذه  (( بنحو أنس حديث من الصحيحين فى والقصة

فرض                      بعد كان ِضمام قدوم أن على يدل القصة هذه فى الَحّج وذكر

 .. والله            الرواة بعض كلم من مدرجة ّلفظة ال هذه أّن فالظاهر بعيد، وهذا الَحّج،

أعلم.

فصل         

وسلم              عليه الله صلى الله رسول على وقومه الله عبد بن طارق قدوم فى

  : رجل                    ّدثنى ح قال ّداد، ش بن جامع عن البيهقى، بكر لبى ذلك فى روينا

        :  .     : عليه  رجل أقبل إذ المجاز، بسوق لقائم إنى قال الله عبد بن طارق له ُيقال

  ((      :    )) : ُعه    يتب ورجل ، ِلُحوا ْف ُت اللُه إل إله ل ُلوا قو الناس؛ ّيها أ يا يقول وهو له ّبة ُج

  :         : َذا؟   ه َمْن فقلُت ّذاب، ك فإنه ّدقوه ُتص ل الناُس؛ ّيها أ يا يقول بالِحجارة َيرميه

 :  : َمن:            قلُت قال الله، رسوُل أنه يزعُم الذى هاشم بنى من غلم هذا فقالوا

   :      : الناُس،      أسلم فلما قال ُعّزى، ال ُد عب عّمه هذا قالوا هذا؟ به يفعل الذى هذا

ِمن            دنونا فلما تمرها، ِمن نمتاُر المدينَة ُد ُنري ِة َذ َب الّر من َخرجنا وهاجُروا،

           : له،   ِطمرين فى رجل فإذا هذه، غيَر ًا ِثياب فلبسنا نزلنا لو قلنا ونخلها، حيطانها

:    :  .   :      : قلنا  ُتريدون؟ وأين قال ِة َذ َب الّر من قلنا القوُم؟ أقبَل أين ِمن وقال ّلم فس

 :  .    :     : ومعنا    قال تمرها من نمتاُر قلنا فيها؟ ُتكم حاج ما قال ِدينَة، الم ِه ِذ َه ُد ُنري

 :     : نعم       قالوا هذا؟ جملكم أتبيعون فقال مخطوم، أحمر جمل ومعنا لنا، ظعينٌة

       : بِخطام      فأخذ ًا، شيئ قلنا مما استوضعنا فما قال تمر، من ًا صاع وكذا بكذا

   : ِه         والل صنعنا، ما قلنا ونخلها، المدينة بحيطان عنا تواَرى فلما فانطلق، الجمل،

 :     : ِه          والل معنا التى ُة المرأ تقوُل قال ًا، ثمن له أخذنا ول نعرف، ممن جملنا ِبعنا ما

. جملكم             لثمن ضامنة أنا البدر، َلَة لي القمر ِشقُة وجهه كأّن رجلً رأيُت لقد

      : رجل               وجه رأيُت فلقد َتلوموا، فل الظعينة قالت إسحاق ابن رواية وفى

كذلك               هم فبينما وجهه، من البدر ليلَة بالقمر َبَه أش ًا شيئ رأيُت ما بكم، ِدُر يغ ل

          : هذا    إليكم، وسلم عليه الله صلى الله رسوِل رسوُل أنا فقال رجٌل أقبل إذ

واكتلنا         ِبعنا، ش حتى فأكلنا واستوفوا، ُلوا، واكتا واشبعوا، ُكلوا، ف تمُركم،



المنبر           على قائم هو فإذا المسجد، فدخلنا المدينة، دخلنا ثم واستوفينا،

   )) : ْيٌر       َخ َقَة َد الّص َفإّن ُقوا ّد َتَص يقول وهو خطبته من فأدركنا الناس، يخطُب

َناَك            ْد َأ و َأَخاَك و َتَك ُأْخ و َباَك َأ و ُأّمَك َلى، ْف الّس ِد َي ال ِمَن ْيٌر َخ ْليا ُع ال ُد َي ال ُكْم، َل

   :    : الله؛))         رسول يا فقال النصار، من قال أو يربوع، بنى من رجل أقبل إذ َناَك ْد َأ

 ((      )) : ثلث       ٍد َل َو َلى َع َتْجنى ل ًا ُأّم إّن فقال الجاهلية، فى دماء هؤلء فى لنا

مرات.

فصل         

ُتجيب    وفد قدوم فى

ثلثَة                       ُكوِن الّس من وهم ُتجيب، وفد وسلم عليه الله صلى عليه وقدم

فُسّر            عليهم، الله فرض التى أموالهم صدقات معهم ساقوا قد رجلً عشر

   : الله؛          رسول يا وقالوا منزلهم، وأكرم بهم، وسلم عليه الله صلى الله رسول

: وسلم             عليه الله صلى الله رسول فقال أموالنا، فى الله حق إليك سقنا

        :  (( بما((    إل عليك قدمنا ما الله؛ رسول يا قالوا ُكم ِئ َقَرا ُف على ْقِسُموها َفا ّدوها ُر

         : َما      بمثل العرب ِمن َد َف و ما الله؛ رسوَل يا بكر أبو فقال فقرائنا، عن َفَضل

)) : إّن             وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ُتجيب، من الحى هذا به وفد

 (( وسألوا            ، لليَمان ُه ْدَر َص َشَرَح ًا ْير َخ ِه ِب َد أرا َفَمْن وَجّل، َعّز ِه الل ِد َي ِب َدى ُه ال

عن             يسألونه وجعلوا بها، لهم فكـتب أشياء، وسلم عليه الله صلى الله رسول

بللً             وأمر رغبة، بهم وسلم عليه الله صلى الله رسول فازداد والسنن، القرآن

  : ُيعجبكم؟          ما لهم فقيل َبث، ْل ال ُيطيلوا ولم ًا، أيام فأقاموا ِضيافتهم، ُيحسن أن

عليه:            الله صلى الله رسوَل برؤيتنا ِبُرهم فنخ وراءنا َمن إلى ُع نرِج فقالوا

عليه              الله صلى الله رسول إلى جاؤوا ثم علينا، ّد ر وما إياه، وكلِمنا وسلم

. َد            الوفو به ُيجيُز كان ما بأرفع فأجازهم بلًل، إليهم فأرسل ُعونه، ّد ُيو وسلم

       :  (( ُثنا: ((    أحد هو رحالنا على خلفناه غلم نعم، قالوا ؟ ٌد َأَح ُكْم ْن ِم ِقَى َب َهْل قال

  :       ((  )) : إلى  ِلق انط للغلم قالوا ِرحالهم، إلى رجعوا فلما ، إلينا أرسلوه قال ًا، سن

حوائجنا             قضينا قد ّنا فإ منه، َتك حاج فاقِض وسلم، عليه الله صلى الله رسول

: فقال             وسلم عليه الله صلى الله رسوَل أتى حتى الغلُم فأقبل وودعناه، منه



     : ًا،         آنف أتوك الذين الرهط ِمن يقول َذى، ْب أ بنى ِمن امرؤ إنى الله؛ رسول يا

:  ((  )) :  . قاَل       ؟ ُتك حاج وما قال الله رسول يا حاجتى فاقض ِئَجهم، حوا فقضيَت

السلم،           فى راغبين ِدُموا َق كانوا وإن أصحابى، كحاجة ليست حاجتى إّن

تسأَل              أن إل بلدى من أعَملنى ما ِه والل وإنى صدقاتهم، من ساقوا ما وساُقوا

رسوُل              فقال قلبى، فى ِغناى يجعل وأن ويرحمنى، لى يغفر أن وجّل عّز الله

    )) : َعْل        واْج واْرَحْمُه، َلُه، ِفْر ْغ ا ُهّم ّل ال الغلم إلى وأقبل وسلم عليه الله صلى الله

           (( فانطلقوا   أصحابه، من لرجل به أمر ما بمثل له أمر ثم ، ِبِه ْل َق فى ُه ِغنا

الموسم             فى وسلم عليه الله صلى الله رسوَل ْوا َف وا ثم أهليهم، إلى راجعين

         : عليه    الله صلى الله رسوُل فقال َذى، ْب أ بنو نحن فقالوا عشر، سنَة َنى ِبِم

      :  (( مثله: ((      رأينا ما الله؛ رسول يا قالوا ؟ ُكم َع َم أتانى ِذى ّل ا ُغلُم ال َعَل َف ما وسلم

نظر               ما الدنيا اقتسموا الناَس أن لو الله، رزقه بما منه بأقنَع ّدثنا ُح ول قّط،

 )) : ِه           لل ُد الَحْم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال إليها، التفَت ول نحَوها

      :    (( يا     ًا جميع الرجُل يموُت ليس َو أ منهم رجل فقال ، ًا َجِميع َيُموَت َأْن لْرُجو إنى

 )) : َواؤه         ْه أ ّعُب َتَش وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال الله؟ رسوَل

ُيبالى              فل ِة َي ِد ْو َل ا ْلَك ِت ْعِض َب فى َكُه ِر ْد ُي َأْن َلُه أَج َعّل َل َف َيا، ْن ّد ال ِة َي ِد ْو أ فى ُهُموُمه و

       :  (( حال،      أفضِل على فينا الغلُم ذلك فعاش قالوا ، َلك َه ّيها أ فى وَجّل عّز اللُه

عليه             الله صلى الله رسول توفى فلما ِزَق، ُر بما وأقنعه الدنيا، فى وأزهده

ّكرهم             فذ قومه، فى قام السلم، عن اليمن أهل من رجع َمْن َع ورج وسلم،

عنه             ويسأل ُكره ْذ َي ّديق الّص بكر ُبو أ وجعل أحد، منهم يرجع فلم والسلم، الله

. ًا              خير به يوصيه لبيد بن زياد إلى فكتب به، قام وما ُله، حا َغه بل حتى

فصل         

ُقضاعة        ِمن ْيم َذ ُه َسعد بنى وفد قدوم فى

 : قدمُت                    ْيم َذ ُه سعد بنى من أبيه عن النعمان، أبى عن الواقدى، قال

أوطأ              وقد قومى، من َفٍر َن فى ًا وافد وسلم عليه الله صلى الله رسول على

: َفاِن            ِصن والناُس العرب، وأداَخ غلبًة، َد البل وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

من             ناحيًة فنزلنا السيف، من خائٌف وإما فيه، راغٌب السلم فى داخل إما



صلى             الله رسول ُد فنج بابه، إلى انتهينا حتى َد المسج ُؤّم ن خرجنا ثم المدينة،

مع             ندخل ولم ناحيًة، ُقمنا ف المسجد، فى ِجنازة على ّلى ُيَص وسلم عليه الله

ثم             َعه، ونباي وسلم عليه الله صلى الله رسوَل نلقى حتى صلتهم فى الناس

)) : َمْن            فقال بنا، فدعا إلينا، فنظر وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل انصرف

:  .  :  ((  )) :      : قال))  نعم قلنا ؟ ُتم ْن َأ ِلُمون أمس فقال ْيم، َذ ُه سعد بنى من فقلنا ؟ ُتم ْن َأ

          :  (( حتى((    لنا يجوز ل ذلك أّن ظننا الله؛ رسول يا قلنا ؟ ُكم َأِخي َعلى ُتم ّلي َص َهلّ َف

  )) : ُتم        ْن َأ َف ُتم َلْم َأْس َنَما ْي َأ وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال َعك، ُنباي

         : على))  وسلم عليه الله صلى الله رسوَل وبايعنا فأسلمنا قالوا ، ِلُمون ُمْس

الله            رسوُل فبعث أصغَرنا، عليها خلفنا قد رحالنا إلى انصرفنا ثم السلم،

على              فبايعه إليه، ُبنا صاح ّدم فتق إليه، بنا ِتَى ُأ َف طلبنا، فى وسلم عليه الله صلى

 )) :         : ْوم  َق ال َغُر أْص فقال ِدُمنا، خـا وإنه أصغُرنا إنه الله؛ رسوَل يا ُقلنا ف السلم،

      :  (( لدعاء    للقرآن َأنا وأقر خيَرنا، ِه والل فكان قال ، ْيِه َل َع اللُه َباَرَك ُهم، ِدُم َخا

عليه              الله صلى الله رسوُل أّمره ثم له، وسلم عليه الله صلى الله رسول

من            بأواٍق فأجازنا بللً أمر النصراف، أردنا ولما ُؤّمنا، َي فكان علينا، وسلم

. السلم          اللُه فرزقهم قومنا، إلى فرجعنا منا، رجل لكل ِفّضة

فصل         

َفَزارة     بنى وفد قدوم فى

    :(( الله                (( رسوُل َع رج ولما الكتفاء كتاب فى سالم بن الربيع أبو قال

رجلً،              عشر بضعة َفَزارة بنى ُد وف عليه ِدَم َق ُبوك، َت ِمن وسلم عليه الله صلى

وهو             حصن، بِن ْينة َي ُع أخى ابن قيس بن والُحّر ِحصن، ابُن خارجُة فيهم

الله            صلى الله رسول وجاؤوا الحارث، بنت رملة دار فى فنزلوا أصغُرهم،

رسوُل           فسألهم ِعجاٍف، ِركاب على ُتوَن ِن ُمس وهم بالسلم مقّريَن وسلم عليه

    : َتْت         َن أس الله؛ رسوَل يا ُهم أحد فقال بلدهم، عن وسلم عليه الله صلى الله

ُثنا،           ُيغي ربك لنا ُع فاد عيالنا، ِرَث َغ و ُبنا، جنا وأجدب مواشينا، َكْت َل َه َو ُدنا، بل

عليه              الله صلى الله رسول فقال إليك، ّبك ر لنا وليشفع ربك، إلى لنا واشفْع

ِذى: ((             ّل ا َفَمِن وَجّل، َعّز ّبى َر إلى ْعُت َف َش ّنما إ هذا، يا َلَك ْي َو الله، ْبحاَن ُس وسلم



َفهى             والْرَض، الّسَمواِت ّيه ُكْرِس َع َوِس ِظيُم، َع ال ُهو إلّ إله ل إليه؟ ّبنا َر ُع َف َيْش

     (( الله        صلى الله رسوُل وقال ، ِديد الَج الّرْحُل ِئّط َي َكما ِه ِل وَجلَ ِته َظَم َع ِمْن ِئّط َت

((          )) :  ، ُكْم َياث ِغ ُقْرِب و ِلكْم، َأْز و ُكْم ِف َغ َش ِمْن َيْضَحُك ل وَجّل َعّز اللَه إّن وسلم عليه

 (( )) :         : فقال  نعم قال وَجّل؟ َعّز ّبنا ر ويضحُك الله؛ رسوَل يا العرابى فقال

وسلم:             عليه الله صلى النبّى فضِحَك ًا، خير يضَحُك َرّب ِمْن َدم ْع َن َلْن العرابى

من             شىء فى يديه يرفع ل وكان بكلمات، ّلم فتك المنبَر، َد ِع وَص قوله، من

ِفَظ             ُح مما وكان إبطيه، بياُض رؤى حتى يديه فرفع الستسقاء، رفع إل الدعاء

        )) : ّيت،  الَم َدَك َل َب وأْحى َتَك، َرْحَم ْنُشْر وا ِئَمَك، َها َب و َدَك بلَ اْسِق ُهّم ّل ال دعائه من

ضاّر،              ْيَر َغ ًا ِفع َنا آِجٍل، ْيَر َغ َعاِجلً ًا واسع ًا َبق َط ًا ِريع َم ًا َمريئ ُمغيثا ًا ْيث َغ اْسِقنا ُهّم ّل ال

اْسِقنا              ُهّم ّل ال َمْحق، ول َغَرٍق، ول ٍم، ْد َه ول َذاٍب، َع َا ْقي ُس ل ٍة َرْحَم ْقيا ُس ُهّم ّل ال

.(( َداء    ْع َل ا على ْنُصرنا وا الغيَث

فصل         

أَسد     بنى وفد قدوم فى

فيهم                       رهط، ُة عشر أسد بنى ُد وف وسلم عليه الله صلى عليه ِدم َق و

جالٌس             وسلم عليه الله صلى الله ورسوُل ُخويلد، بن وطلحُة معبد، ابن وابصة

      : أّن       شهدنا ّنا إ الله؛ رسوَل يا ّلمهم متك فقال ّلُموا، فتك المسجد، فى أصحابه مع

َعْث              ْب َت ولم ِه، الل رسوَل يا وجئناك ورسوله، ُده عب وأنك له، شريَك ل َده وح الله

   :      . على     الله فأنزل القرظى كعب بن محمد قال وراءنا لمن ونحن ًا، بعث إلينا

َيُمّن: {            اللُه َبِل ُكم، إْسلَم َلّى َع ْا ّنو َتُم ل ُقل ْا، َلُمو َأْس َأْن ْيَك َل َع ّنوَن َيُم رسوله

 : ]{ الحجرات       ِقيَن ِد َصا ُتْم ْن ُك إن ِلليَماِن ُكْم َدا َه َأْن ُكْم ْي َل سـألوا]    17َع مما وكان ،

الَحصى،            وضرُب َنُة َها َك وال َفُة َيا ِع ال يومئذ عنه وسلم عليه الله صلى الله رسوَل

   : الله؛           رسول يا فقالوا كله، ذلك عن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فنهاهم

((  )) : ؟           ِهَى وما قال بقيت؟ خصلًة أرأيَت الجاهلية، فى نفعلها كنا ُأُموٌر هذه إّن

.((         )) :  . ِلَم:  َع ِه ْلِم ِع ْثَل ِم َدَف َصا َفَمْن ِء، َيا ِب ْن َل ا ِمَن َنبٌى ّلَمُه ُع قال الَخّط قالوا

فصل         

ْهراء    َب ِد َوف قدوم فى



    : بنت                ُضباعة أمى سمعُت قالت المقداد بنِت كريمَة عن الواقدى ذكر

        : الله     رسوِل على اليمن ِمن َء بهرا ُد وف قدم تقول المطلب عبد ابن ْير َب الّز

حتى            رواِحلهم ُدون يقو ُلوا فأقب رجلً، عشَر ثلثَة وهم وسلم عليه الله صلى

ُد،            المقدا إليهم فخرج َديلة، ُح ببنى منازلنا فى ونحُن المقداد، باب إلى انتهوا

ّلوا             َيِح أن قبل هيأناها ّنا ك قد َحيس ِمْن ٍة َن ْف ِبج وجاءهم فأنزلهم، بهم، فرحب

حتى           منها ُلوا فأك الطعام، على ًا كريم وكان ُد، المقدا فحملها عليها، لنجلس

صغيرة،            ٍة قصع فى َكل ُل ا تلك فجمعنا َكٌل، ُأ وفيها َقْصعُة، ال إلينا ّدْت وُر ُلوا، ِه َن

ْته              فوجد مولتى، ِسدرة مع وسلم عليه الله صلى الله رسوِل إلى بها بعثنا ثم

 )) : َلْت           أرس ُضباعة وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال سلمة، ُأّم بيت فى

 )) :   (( )) :      : فعل))   ما قال ثم ِعى َض قال الله، رسوَل يا نعم سدرة قالت ؟ بهذا

       :   :  (( عليه   الله صلى الله رسوُل منها فأصاَب قالت عندنا، قلُت ؟ معبد أبى ضيُف

: قال              ثم ُة، ْدَر ِس معهم وأكلت ُلوا، ِه َن حتى البيت فى معه وَمن أكلًهو وسلم

     :   (( القصعة((     فى بقى بما فرجعُت ِسدرة قالت ، ُكم ِف ْي َض إلى ِقَى َب ِبَما ِبى َه ْذ ا

         : ِغيُض   َت وما عليهم، نرددها أقاموا، ما الضيُف منها فأكل قالت مولتى، إلى

            : كنا    ما إلينا الطعام أحّب ِمن ُلنا َه ْن َت ل إنك معبد أبا يا يقولون القوُم جعل حتى

هو               إنما ببلدكم الطعاَم أّن لنا ِكَر ُذ وقد الحين، فى إل هذا مثل على ِدُر ْق َن

الله             رسوِل بخبر معبد أبو فأخبرهم َبِع، الّش فى عندك ونحن نحوه، أو ُعلَقُة ال

الله              رسول أصابِع بركُة فهذه ّدها، ور أكلً، منها أكل أنه وسلم عليه الله صلى

     : وازدادوا       الله، رسول ّنه أ نشهد يقولون القوُم فجعل وسلم، عليه الله صلى

الفرائَض،            ّلموا فتع وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل أراد الذى وذلك ًا، يقين

لهم             وأمر ّدعونه، ُيو وسلم عليه الله صلى الله رسوَل جاؤوا ثم ًا، أيام وأقاموا

. أهليهم    إلى وانصرفوا بجوائزهم،

فصل         

ُعذرة    وفد قدوم فى

سنة                      صـفر فى ُعذرة وفد وسلم عليه الله صلى الله رسول على وقدم

عليه              الله صلى الله رسول فقال النعمان، بن جمرة فيهم رجلً، عشَر اثنا تسٍع



       :   (( إخوة: ((  ُعذرة بنو نحن ِكُره، ُتن ل َمن ّلمهم متك فقال ؟ ْوم َق ال َمن وسلم

بكر،             وبنى ُخزاعة مكَة بطن ِمن وأزاحوا ًا، ُقصي عضدوا الذين نحُن ُلّمه، ُقَصى

 )) : بكم          ًا مرحب وسلم عليه الله صلى الله رسول قال وأرحام، َقراباٌت ولنا

        (( وسلم    عليه الله صلى الله رسوُل وبّشرهم فأسلموا، ، بكم َعرَفنى أ َما وأهلً،

الله             صلى الله رسوُل ونهاهم بلده، ِمن ممتنع إلى ِهرقل وهرب الشام، بفتح

أْن            وأخبرهم يذبحونها، كانوا التى الذبائح وعن الكاهنة، سؤال عن وسلم عليه

. ُأجيزوا            وقد ُفوا انصر ثم رملة، بدار ًا أيام فأقاموا ُلضحية، ا إل عليهم ليس

فصل         

ِلّى     َب وفد قدوم فى

بن                      ُرويفع فأنزلهم تسع، سنة من الول ربيع فى ِلّى َب وفد عليه وقدم

: وقال             وسلم، عليه الله صلى الله رسول على بهم ِدَم َق و عنده، َلوى َب ال ثابت

 )) : ِبَك          ًا َمْرحب وسلم عليه الله صلى الله رسوُل له فقال قومى، هؤلء

 )) : ِه))          لل ُد الَحْم وسلم عليه الله صلى الله رسول لهم وقال فأسلموا، ، ْوِمَك َق ِب َو

 (( فقال            ، ِر ّنا ال فى َو ُه َف ِم، الْسل ِر ْي َغ َعلى َماَت َمْن ُكّل َف للْسلَم، َهداكْم ِذى ّل ا

          : لى     فهل الضيافة، فى رغبة لى إّن الله؛ رسول يا الوفد شيُخ ْيب َب الّض أبو له

        )) : َو    ُه َف ٍر، ِقي َف أو ِنّى َغ إلى َته ْع َن َص ْعُروٍف َم ُكّل َو َعْم، َن قال أْجر؟ ِلَك َذ فى

    )) :        : َد))  ْع َب َكاَن فما ٍم، أيا َثة َثل قال الّضيافة؟ وقُت ما الله؛ رسول يا قال ، َدَقة َص

  :  (( رسوََل          يا قال ، ِرَجك ُيْح َف ِدَك ْن ِع ِقيَم ُي َأْن ْيِف ْلّض ِل َيحّل ول َقٌة، َد َص َو ُه َف ِلَك َذ

  )) : ْو           َأ َلَك هَى قال الرض؟ من الفلة فى أجدها الغنم من الّضالة أرأيَت الله؛

((       )) :   :  ((   ، ُبه َصاِح ُه َد َيِج ّتى َح دعه َلُه، و َلَك َما قال فالبعير؟ قال ، ّذئِب ِلل ْو َأ َلِخيَك

           : عليه  الله صلى الله رسوُل فإذا منزلى، إلى ُعوا فرج قاموا ثم رويفع قال

   ((   )) : منه      يأكلون وكانوا ، ّتمر ال ِبهذا ِعْن َت اْس فقال ًا، تمر يحِمُل منزلى يأتى وسلم

وسلم،            عليه الله صلى الله رسول ُعوا ّد و ثم ًا، ثلث فأقاموا غيره، ومن

. بلدهم    إلى ورجعوا وأجازهم،

فصل         

الفقه        من ِلّى َب وفد بقصة يتعلق ما فى



         : ثلُث              وهو به، نزل َمن على ًا حق للضيف أّن الفقه من القصِة هذه فى

الواجب:          ّق فالح الصدقات، من وصدقٌة ُمستَحب، وتماٌم واجب، ٌق ح مراتب

الحديث             فى الثلثة المراتب وسلم عليه الله صلى النبّى ذكر وقد وليلة، ْوٌم َي

الله             صلى الله رسول أن الُخزاعى، شريح أبى حديث من صحته على المتفق

((         )) :   ، َته ِئَز َجا َفُه ْي َض ِرْم ْك ُي ْل َف الِخر، ِم ْو َي وال ِه بالل ْؤِمُن ُي َكاَن َمن قال وسلم عليه

     )) : َفما:       ّيام، أ َثُة َثل َفُة َيا والّض ُته، َل ْي َل و ْوُمه َي قال الله؟ رسول يا جائزته وَما قالوا

.(( ِرَجه             ُيْح ّتى َح َده ْن ِع َى ِو ْث َي َأْن َلُه َيِحّل ول َقة، َد َص َو ُه َف َذلَك، َء َوَرا َكاَن

           : ملك          فهى ُبها، صاح يأِت لم إذا الشاة وأّن الغنم، التقاط جواُز وفيه

يجوُز           مما َوها ونح َة الشا أّن على أصحابنا بعُض بهذا واستدل الملتِقط،

وحفظ            بيعه وبين قيمته، وعليه الحال، فى أكله بين الملتِقط ّيُر ُيخ التقاطه

لنه             وجهين، على به؟ َيرِجُع وهل ماله، من عليه والنفاق ِكه تر وبين ثمنه،

بين               ّيَر ُخ له، كانت وإذا ُبها، صاح يظهر أن إل له، جعلها وسلم عليه الله صلى

أصحاب            متقدمو وأما قيمتها، أو إليه دفعها ُبها، صاح ظهر فإذا الثلثة، هذه

      : رواية       ْول الَح قبَل فيها يتصّرُف ل الحسين أبو قال هذا، خلف فعلى أحمد،

          :   : بأكل  يتصّرف ل فإنه كالغنم، بنفسه ِقّل يست ل ما ُذ يأُخ قلنا وإن قال واحدة،

طالب              أبى رواية فى أحمد ونص عقيل، ابن قال وكذلك واحدة، رواية غيره ول

 :           : ل  الشريفان قال وكـذلك إليه، ّدها َر صاحبها جاء فإن سنة، ُيعّرُفها الشاة فى

    :    . أخذها      إذا الغنم وضالُة بكر أبو وقال واحدة روايًة ْول الَح قبل َة الشا يملك

له،           َبها،كانت صاِح ِرْف ْع َي ولم السنُة مضت فإذا الواجب، وهو سنة، ُيعّرُفها

سنة            ُفها تعري يكون قد إذ والمالك، ِقِط الملت مصلحة إلى وأقرُب أفقُه والوُل

 :      : ل       قلنا وإن بنفقتها، عليه يرِجُع قلنا إن قيمتها أضعاَف مالكها ِم لتغري ًا مستلزم

     : للذئب       كانت ُطها، ِق يلت ول ُعها يد قيل وإن ذلك، الملتِقط تغريم استلزَم ُع، يرِج

. المال      بضياع يأمر ل والشارع َفْت، ِل َت و

        : أصحابه،           وأقواِل أحمد لنصوص مخالف رجحتموه الذى فهذا قيل فإن

. ًا  أيض وللدليل



ونص                     طالب، أبى رواية فى حكايته ّدم تق فمما أحمد، نصوص مخالفة أما

  : من           ُكُل يأ قال ميتة، وشاة مذبوحة شاة وجد مضطٍر فى روايته فى ًا أيض

ذبحها،            قد صاحب لها والمذبوحُة ّلت، ُأِح الميتُة المذبوحة، من يأكل ول الميتة،

ُء            فإبقا حالها، على المذبوحة َء إبقا أوجب فإذا َبها، صاح ويطلَب َعّرفها، ُي أن ُيريد

وأما           ّدم، تق فقد الصحاب كلم مخالفُة وأما َلْولى، ا بطريق ِة الحي الشاة

      : فى        ترى كيف الله؛ رسوَل يا َعْمرو بن الله عبد حديث ففى الدليل، مخالفُة

.((          )) : َتُه   ّل َضا َأِخيَك َعلى ِبْس اْح ْئب، ّذ ِلل ْو َأ َلِخيَك ْو َأ َلَك هى فقال الغنم؟ ضالة

.     ((    )) : والذبح  البيع يمنع وهذا ، َته ّل َضا َأِخيَك َعلى ّد ُر لفظ وفى

   :          : بين            ّيٌر مخ إنه يقول وَمن التعريف، من أكثُر أحمد نص فى ليس قيل

وقد            ذلك، مع ُيعّرفها بل التعريف، بسقوط يقول ل ِظها، وحف ِعها وبي ِلها أك

 :   . ُيعّرفها        أحمد فقول القيمة أعطاه ُبها صاح ظهر فإن وعلَمتها، َتها ِشي عرف

لمصلحة            ِذّمة ال فى مضمونة وهى تعريفها أو باقية، وهى تعريفها من أعم

تعريفها            إيجاب فى فإن السفر، فى التقطها إذا سيما ول وملتقطها، صاحبها

تعريضها             ِمن تركها وفى ُع، الشار به يرضى ل ما والمشقة الَحَرج من سنًة

كانت            يأخذها لم إن أنه وإخباَره بأخذها، أمره ُينافى ما والهلك للضاعة

         : أو    قيمتها وضماُن ُلها أك وإما ثمنها، ْفُظ وِح ُعها بي إما بد ول فيتعيُن للذئب،

مثلها.

الصحاب،                   أئمة أكبر من التخيير اختار فالذى الصحاب، مخالفة وأما

ّدس           ق المقدسى محمد أبو وهو الجلء، الكبار المذهب بشيوخ ُيقاس وَمن

. الحسان         ُكّل التخيير اختياره فى أحسن ولقد روحه، الله

(... يتبع(

فى@                    التصرف من المنع الشرعى الدليل فى فأين الدليل، مخالفة وأما

تعريفها          وإيجاِب والكل، بالبيع السفر وفى المفازة فى الملتقطة الشاة

به              تأتى ل ما هذا عدمه؟ مع أو بالنفاق، الرجوع مع سنة عليها والنفاِق

 )) : َعلى           ِبْس اْح وسلم عليه الله صلى وقوله دليل، عليه يقوم أن فضلً شريعٌة

             (( فإذا  حقه، ُيزيل و دونه، بها ِثَر يستأ ل أْن به المراد أّن فى صريح َتُه ّل َضا َأخيَك



ِم            وتغري عليها، والنفاِق سنة، تعريفها من له ًا خير ثمنها وحفظ بيعها كان

فيه             له يكون الذى بالتخيير هو عليه ّدها ور حبُسها كان قيمتها، أضعاَف صاحبها

.   .. التوفيق       وبالله ظاهر وهذا وقوته، بفحواه يقتضيه والحديُث الحظ،

             : ُع          ِن يمت ل ًا صغير ًا ّو ُل َف يكون أن إل ُهّم ّل ال ُطه، التقا يجوز ل البعيَر أّن ومنها

. ودللته         النص بتنبيه الشاة حكم فحكمه ونحوه، الذئب من

فصل         

ُمّرة     ذى وفد قدوم فى

عشر                      ثلثة ُمّرة ذى وفد وسلم عليه الله صلى الله رسول على ِدَم وق

      : ُتك،      وعشير قوُمك َّنا إ الله؛ رسول يا فقالوا َعْوف، بن الحارث رجلًرأسُهم

وسلم،              عليه الله صلى الله رسول فتبّسَم غالب، بِن لؤى بنى من قوم نحن

  :  .    :     : ُد؟  البل وكيف قال والها وما ِبسلح قال َلك؟ أه تركت أين للحارث وقال

   . الله:           رسوُل فقال لنا الله ُع فاد مخ، المال فى ما ُتوَن، ِن لُمْس ّنا إ ِه والل قال

    ((   )) : أرادوا    ثم ًا، أيام فأقاموا ْيَث َغ ال ِهُم ِق اْس ُهّم ّل ال وسلم عليه الله صلى

له،            ّدعين َو ُم وسلم عليه الله صلى الله رسول فجاؤوا بلدهم، إلى النصراف

عوف            بن الحارث وفّضل ِفّضة، أواق بعشر فأجازهم ُيجيزهم، أن بلل فأمر

: فسألوا           مطيرة، البلد ُدوا فوج بلدهم، إلى ورجعوا ُأوقية، عشرة اثنتى أعطاه

وسلم              عليه الله صلى الله رسول دعا الذى اليوم ذلك هو فإذا ُتم؟ ِطْر ُم متى

. ُدهم     بل ذلك بعد َبْت وأخص فيه،

فصل         

ْولن    َخ وفد قدوم فى

ُد                       وف عشر سنة شعبان شهر فى وسلم عليه الله صلى عليه ِدَم وق

         : قومنا،    ِمن َنا َء َوَرا َمن على نحن الله؛ رسول يا فقالوا عشرة، وهم َخْولن،

البل،            آباَط إليك ضربنا وقد برسوله، ّدقون ومص َوّجل، َعّز بالله مؤمنون ونحن

لك،           زائرين وقدمنا علينا، ِلرسوله و لله والمنة َلها، وسهو الرض ُحُزوَن وركبنا

      )) : َفإّن       إلّى ُكم ِر َمِسي ِمْن ُتْم َكْر َذ َما َأّما وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال

    : َمْن         فإنه لك، ِريَن ِئ زا ُلكم قو وأما َنة، َحَس ُكم ِد أَح ِعيُر َب َها َخطا َوة ْط َخ ُكّل ِب ُكم َل



    :  (( هذا       الله؛ رسول َيا قالوا ، ِة َياَم ِق ال ْوَم َي ِجوارى فى َكاَن ِة، َن ِدي ِبالَم َزاَرنى

 )) : َعَل             َف َما وسلم عليه الله صلى الله رسوُل قال ثم ْيِه، َل َع َوى َت ل الذى السفُر

     :          (( ما  به اللُه ّدلنا ب أبِشْر، قالوا يعبدونه كانوا الذى َخْولن صنم وهو ؟ َنٍس أ َعم

ولو                به، متمّسـكون كبيرة وعجوز كبير شيخ من بقايا منا بقيت وقد به، جئَت

  . لهم            فقال وِفتنة ُغرور فى منه كنا فقد الله، شاء إن لهدمناه عليه، قدمنا

:  ((      )) : قالوا      ؟ ِته َن ْت ِف ِمْن ُتم ْي َأ َر َما َظَم ْع َأ وَما وسلم عليه الله صلى الله رسول

ثور،              ِمائة به وابتعنا عليه، َدْرنا َق ما فجمعنا الّرمة، أكلنا ّتى َح َنا ْت َن َأْس رأيتنا لقد

        (( ونحن  ((  السباع، ُدها َتر وتركناها ٍة، واحد ٍة َغدا فى ًا ُقربان أنس عم لـ ونحرناها

ُيوارى            ُعْشَب ال رأينا ولقد ساعتنا، ِمن الغيُث فجاءنا السباع، من إليها َوُج أح

     ((  ))   : الله   صلى الله لرسول وذكروا ، أنس عم علينا أنعم ُلنا ِئ قا ويقول الرجاَل،

كانوا            وأنهم وُحروثهم، أنعامهم من هذا لصنمهم َيقِسُمون كانوا ما وسلم عليه

    : فنجعُل         َع، الزر ُع نزر كنا قالوا ِبزعمهم، لله ًا وجزء له، ًا جزء ذلك من يجعلون

فالذى             الريُح مالت فإذا لله، حجرة آخر ًا زرع ونسمى له، فنسميه َطه، وس له

       (( نجعله    ((  لم جعلناه، فالذى الريح، مالت وإذا ، أنس عم لـ جعلناه لله سميناه

: ذلك               فى علّى أنزل الله أّن وسلم عليه الله صلى الله رسوُل لهم فذكر لله،

 : ]{ النعام{        ًا َنِصيب ِم َعا ْن َل َوا ْلَحْرِث ا ِمَن َأ َذَر ِمّما ِه لل ْا ُلو َع : 136َوَج وكنا]  قالوا ،

 )) : ِطيُن          َيا الّش ْلَك ِت وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال فيتكلم، إليه نتحاكم

ِء))          وأدا بالعهد، بالوفاء وأمرهم فأخبرهم، الدين، فرائض عن وسألوه ، ُكم ّلُم َك ُت

 )) :  . ْلُم         ّظ ال فإن قال ًا أحد ِلُموا يظ ل وأن جاوُروا، لمن الجوار وُحسِن ِة، المان

         (( فلم   قومهم، إلى ُعوا فرج وأجازهم، أيام، بعد ّدعوه و ثم ، ِة َياَم ِق ال ْوَم َي ُلَماٌت ُظ

.(( أنس    ((  عم هدموا حتى عقدة ّلوا َيُح

فصل         

محارب    وفد قدوم فى

َحّجة                     عاَم محارب ُد وف وسلم عليه الله صلى الله رسوِل على ِدَم َق و

عليه            الله صلى الله رسوِل على ّظهم وأف العرب، أغلَظ كانوا وهم الوداع،

الله،            إلى يدعوهم القبائل على ْفَسُه َن ِه َعْرِض أياَم المواسم تلك فى وسلم



ِمن             َءهم ورا عمن نائبين عشرة منهم وسلم عليه الله صلى الله رسوَل فجاء

رسوِل            مع جلُسوا أن إلى َعشاء و َغداء ِب يأتيهم ِبلٌل وكان فأسلموا، قومهم،

منهم،             رجلً فعرف العصر، إلى الظهر من ًا يوم وسلم عليه الله صلى الله

    : الله         رسوَل يا كأنك قال إليه، النظَر ُيديُم المحاربى رآه فلما النظر، ّده فأم

     :   ((  )) : ّلمتنى،  وك رأيتنى لقد واللِه، أى المحاربّى قال ، ُتك رأي لقد قال توهمنى؟

الناس،           على ُطوُف ت وأنت ُعكاظ، ب الرد بأقبح ُتك وردد الكلم، بأقبح ُتك ّلم وك

  :    (( )) : رسوَل       يا المحاربّى قال ثم ، نعم وسلم عليه الله صلى الله رسوُل فقال

فأحمد              منى، السلم عن ُد أبع ول يومئذ، عليَك ّد أش أصحابى فى كان ما الله؛

معى             كانوا الذين َفُر َن ال ُأولئك مات ولقد بك، ّدقُت ص حتى أبقانى الذى الله

    )) : ِه         الل ِد َي ِب ُلوَب ُق ال ِه ِذ ه إّن وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال دينهم، على

        :   (( ّياك،  إ مراجعتى ِمن لى استغفر ِه؛ الل رسوَل يا المحـاربّى فقال ، َوَجّل َعّز

      )) : ِمَن       َلُه ْب َق َكاَن َما َيُجّب الْسلَم إّن وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل فقال

. أهليهم))     إلى انصرُفوا ثم ، ْفر ُك ال

فصل         

ثمان       سنة فى َداء ُص وفد قدوم فى

من                        انصرف لما أنه وذلك ُصداء، وفد وسلم عليه الله صلى عليه ِدَم َق و

وعقد             عبادة، بن ِد سع بَن قيَس عليه استعمل ًا، بعث وهيأ ًا، بعوث بعث ِة، َن ْعَرا الِج

ِمن             ٍة أربعمائ فى قناة بناحية وعسكر سوداء، رايًة إليه ودفع أبيض، ًء لوا له

رسول             على فقدم ُصداء، فيها كان اليمن من ناحيًة يطأ أن وأمره المسلمين،

صلى             الله رسوَل فأتى بالجيش، وعلم منهم، رجل وسلم عليه الله صلى الله

         : ِد    ُد فار ورائى َمن على ًا وافد ُتك جئ ِه؛ الل رسوَل يا فقال وسلم عليه الله

سعد              بن قيَس وسلم عليه الله صلى الله رسول ّد فر بقومى، لك وأنا الجيَش،

الله             صلى الله رسوِل على ِدم فق قومه، إلى الّصدائى وخرج َناة، َق ِر ْد َص من

   : ِه؛          الل رسوَل يا ُعبادة بن ُد سع فقال منهم، رجلً عشر خمسة وسلم عليه

إلى            بهم راح ثم وكساهم، وأكرمهم، ّياهم فح عليه، ُلوا فنز علّى، ِزلوا ين دعهم

   : على          لك نحُن فقالوا السلم، على ُعوه فباي وسلم، عليه الله صلى الله رسول



رسوَل            فوافى السلم، فيهم ففشا قومهم، إلى فرجعوا قومنا، من وراءنا َمن

الواقدى              هذا ذكر الوداع، َحّجة فى رجل مائُة منهم وسلم عليه الله صلى الله

الذى             أنه الّصدائى، الحارث بن زياد حديث من وذكر ِلِق، َط الُمْص بنى بعض عن

    : لك          وأنا الجيَش ِد ُد ار له فقال وسلم، عليه الله صلى الله رسول على قدم

   )) :       : ّنَك   إ ٍء، ُصدا أخا يا لى فقال عليه، قومى ُد وف وقدم قال ّدهم، فر بقومى،

         :  :  (( ومن   وَجّل، َعّز الله ِمن الله رسوَل يا بلى قلُت قاَل ؟ ْوِمَك َق فى ٌع َطا َلُم

بعض             فى وسلم عليه الله صلى الله رسوِل مع هذا ٌد زيا وكان رسوله،

           : ليلً  سار أى وسلم عليه الله صلى الله رسول َتشى فاع قال أسفاره،

     : ِزْمُت      ول عنه، يتفّرقون ُبه أصحا فجعل قال ًا، قوي رجلً وكنت معه، واعتشينا

    ((    )) : ثم      راحلتى، على ْنُت ّذ فأ ُصداء أخا يا ّذن أ قال الّسَحر، فى كان فلما ُه، َغْرَز

      : ماء؟        معك هل ُصداء؛ أخا يا فقال رجع، ثم لحاجته، فنزل ذهبنا، حتى سرنا

(( )) :    (( )) : ُصّب:      فقال به، فجئت هاته فقال إداوتى، فى شىء معى قلت

على             ّفه ك وضع ثم يتلحقون، ُبه أصحا فجعل القعب، فى الداوة فى ما فصببُت

  )) : َداء؛           ُص أخا يا قال ثم تفوُر، ًا ْين َع أصابعه من أصبعين كل بين فرأيُت الناء،

)) :    (( ّذن         أ وقال توضأ ثم واستقينا لسقينا وَجّل، َعّز ّبى ر من أستحيى أنى لول

    :  ((       : ثم  آخرهم، من ُدوا فور قال ْد ِر َي ْل َف بالوضوء حاجة له كانت َمن أصحابى فى

  ((        )) : ثم    فأقمُت، ُيِقيُم َو ُه َف ّذَن، َأ وَمْن ّذَن، أ ٍء َدا ُص أَخا إّن فقال ُيقيم، بلل جاء

َأن             ْبُل َق ُته سأل وكنُت بنا، ّلى فص وسلم عليه الله صلى الله رسول ّدم تق

قام             صلته، ِمن فرغ فلما ففعل، ًا، كتاب بذلك لى ُتَب ويك قومى، على يؤّمَرنى

        : بيننا     كانت ُذُحوٍل ب أخذنا إنه الله؛ رسول يا فقال عامله، من يتشكى رجل

  )) : فى          ْيَر َخ ل وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال الجاهلية، فى وبينه

      :     (( َدقة،   الّص ِمن ْعطنى أ الله؛ رسوَل يا فقال آخر، قام ثم ، ِلم ُمس ِلَرُجٍل ِة الَماَر

      )) : َلٍك       َم إلى َها َت ِقْسَم ِكْل َي لم اللَه إّن وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

منها            ًا ُجْزء ْنَت ُك فإْن ٍء، َأْجَزا َيَة ِن َثَما َها ََأ َجّز ّتى ح ُمْرَسل، ِبّى َن ول َقّرٍب، ُم

((             ، ْطن َب ال فى ٌء َدا و ْأِس، الّر فى ٌع ُصدا ِهَى ّنما فإ عنها، ًا ّي ِن َغ ْنَت ُك وإْن ُتَك، ْي َط ْع َأ

        : مسلم،   رجل وأنا المارة، سألت حين خصلتان هاتان نفسى فى ُقلُت ف



     : كتاباك       هذان الله؛ رسوَل يا فقلُت عنها، غنى وأنا الصدقة، ِمن ُته وسأل

 :  (( )) : إنى        فقلت ؟ ِلَم َو وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ْلُهما، فاقب

   ((      )) : ُتك  وسمع مسلم، وأنا ، ٍم ِل ُمْس ِلَرُجٍل ِة الَماَر فى ْيَر َخ ل تقوُل سمعتك

الّرأِس،: ((            فى ٌع ُصدا ِهَى ّنما فإ عنها، ِنٌى َغ َو ُه َو ِة، َدق الّص ِمَن َأَل َس َمْن تقول

 )) :           (( إّن   َأَما وسلم عليه الله صلى الله رسول فقاَل ِنٌى، َغ وأنا ْطِن َب ال فى َداٌء و

:           (( لى    قال ثم وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل فقبلهما ، ُقلُت َكَما قلُت ِذى ّل ا

     (( َله،((      فاستعم منهم، رجل على ُته فدلل ، ُله ْعِم َت َأْس ْوِمَك َق ِمْن َرُجٍل على ّلنى ُد

الصيُف،:               كان وإذا ماؤها، كفانا ُء، الشتا كان إذا ًا بئر لنا إّن الله؛ رسول يا قلُت

ُع            فاد نخاف، ونحن قليل، فينا اليوَم والسلُم المياه، على فتفرقنا علينا، َقّل

)) : ِولنى             نا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال بئرنا، فى لنا وَجّل َعّز الله

 )) :        (( انتهيَت  إذا وقال إلّى دفعهن ثم بيده، ُهّن َك َعَر َف ُته، فناول ، َياٍت َحَص َع ْب َس

     :  (( ًا       قعر َها ل أدركنا فما ففعلت، قال الله وسّم ًة، حصا ًة حصا فيها فألِق إليها،

. الساعة  ّتى ح

فصل         

القصة    هذه فقه فى

        : ّلواء          ال كـوِن واستحباُب للجيش، والرايات اللوية عقد استحباُب ففيها

. كراهة        غير ِمن سوداء الراية كوِن وجواز أبيض،

            : من          الجيش ّد ر وسلم عليه الله صلى ّنبّى ال فإن الواحد، خبِر قبوُل وفيها

. وحده    َدائى الّص خبر أجل

(( )) :           : اعتشى          قوله فإّن الذان، إلى السفر فى ّله ُك ّليل ال سير جواُز وفيها

. الليل:         نصف بعد لما ُيقال ول عشية، سار أى

.     : الراحلة          على الذان جواُز وفيها

          : من          ذلك وليس للوضوء، رعيته أحد من َء الما المام طلُب وفيها

السؤال.

.        : ِوزه          ْع ُي ف الماء ُلَب َيط حتى يتيمُم ل أنه وفيها



          : فيه،          وضعها لما أصابعه، بين من الماء بفوراِن الظاهرة ُة المعجز وفيها

ُظّن             َت والجهال الكريمة، الصابع خلل ِمن يفوُر جعل حتى ّثره، وك به الله ّده أم

وإنما            كذلك، وليس والدم، ّلحم ال خلل من ويخرج الصابع، يشق كان أنه

خرج             حتى يفور فجعل والمدد، الله من البركة فيه ّلت ح فيه أصابعه بوضعه

. أصحابه           بمشهد عديدة ًا مرار هذا له جرى وقد الصابع، بين من

           : ّذن          ُيؤ أن ويجوُز الذان، ّلى تو َمن القامة ّلى يتو أن الّسنة أن وفيها

وأخبر                الذان، رأى لما أنه زيد بن الله عبد قصة فى ثبت كما آخر، ُيقيم و واحد،

    ((   )) : أراد       ثم عليه، فألقاه ، بلٍل على ِه ِق ْل أ قال وسلم عليه الله صلى النبّى به

        : أقيم،        أن أريد رأيُت، أنا الله؛ رسوَل يا زيد بن الله عبد فقال ُيقيم، أن بلل

.          (( الله: (( رحمه أحمد المام ذكره بلل، ّذن وأ هو، فأقام ، فأقم قال

            : يكون          ول ًا، كفئ رآه إذا ذلك سأله لمن وتوليته المام تأمير جواُز وفيها

  )) : ّلَى           َو ُن َلْن ّنا إ الخر الحديث فى قوله هذا ُيناِقض ول توليته، من ًا مانع سؤاله

         (( خاصة،    قومه على يؤّمره أن سأله إنما الّصدائى فإن ، ُه َد أَرا َمْن َنا ِل َعَم َلى َع

إلى          ُدعاءهم و إصلَحهم، ُده مقصو وكان إليهم، ًا ّبب مح فيهم، ًا مطاع وكان

توليته،            فى قوِمه مصلحة أن وسلم عليه الله صلى النبّى فرأى السلم،

هو،             ومصلحته نفسه لحّظ الولية سأله إنما السائل ذلك أن ورأى إليها، فأجابه

. لله           ومنعه ِه، لل ُته تولي فكانت للمصلحة، ومنع للمصلحة، ّلى فو منها، فمنعه

         : فيهم          والقدح المام، إلى ورفعهم َلمة، َظ ال العمال ِشكاية جواز وفيها

ذكر             إذا الرجل وأّن فيها، الدخول ِمن للمسلم خيٌر الولية ترَك وأّن بظلمهم،

. ُفه            خل منه يظهر لم ما بقوله منها َطى ُأع الصدقة، أهل من أنه

          : الصناف          من ًا صنف وحده يكون أن يجوز الواحد الشخَص أّن ومنها

.(( ُتَك: ((          ْي َط ْع أ منها ًا ُجْزء ُكنَت َفإْن ٍء، َأْجزا َية ِن َثما َأها َجّز الله إّن لقوله

.          : ذلك          سأله إذا ُه ولّ َمن لولية ِم الما ِة إقال جواُز ومنها

.         : ّليه          ُيو فيمن أصحابه ِمن الرأى لذى المام ُة استشار ومنها



          : الوضوء          كراهَة ُتوجب ل بركته وأن المباَرك، بالماء الوضوء جواُز ومنها

على               يجرى الذى الماء ِمن ول زمزم، ماء ِمن الوضوء ُيكره فل هذا وعلى منه،

.   .. أعلم  والله الكعبة ظهر

فصل         

غّسان    وفد قدوم فى

 : ل                    ُلوا وقا فأسلُموا َفر، َن ثلثُة وهم عشر، سنَة رمضاَن شهر فى وقدموا

فأجازهم            قيصر، وقرَب ملكهم، َء بقا ّبون ُيح وهم ل؟ أم قوُمنا ُعنا أيتب ندرى

على           ِدُموا فق راجعين، وانصرفوا بجوائز، وسلم عليه الله صلى الله رسوُل

على           رجلن منهم مات حتى إسلمهم وكتُموا لهم، ُبوا يستجي فلم قومهم،

اليرموك،            عام عنه الله رضى الخطاب بن عمر منهم الثالث وأدرك السلم،

. ُيكرمه       فكان بإسلمه، فأخبره عبيدة، أبا فلقى

فصل         

َسلمان     وفد قدوم فى

حبيُب                       فيهم َفر، َن سبعة َسلمان وفد وسلم عليه الله صلى عليه ِدَم َق و

      :  :   . العماِل؟   أفضُل ما الله؛ رسول أى فقلت حبيب قال فأسلموا عمرو، ابن

        .(( الظهر: ((   يومئذ معه ّلوا وص طويلً، ًا حديث ذكر ثم ِتَها ْق َو فى ُة الّصل قال

           : إليه  ْوا َك َشـ ثم الظهر، فى القيام ِمن أخّف العصر ُة صل فكانت قال والعصر،

 )) : ِهُم          ِق اْس ُهّم ّل ال بيده وسلم عليه الله صلى الله رسـوُل فقال ِبلدهم، ْدَب َج

        :  (( وأطيُب،   أكثُر ّنه فإ يديك، ارفع الله؛ رسول يا فقلُت ، ِرهم َدا فى ْيَث َغ ال

إبطيه،             بياض رأيُت حتى يديه ورفـع وسلم، عليه الله صلى الله رسول فتبّسم

لنا             وأمر ودعناه، ثم علينا، تجرى ُته وِضياف ًا، ثلث فأقمنا عنه، وُقمنا قام ثم

 : ليس           وقال بلل، إلينا واعتذر منا، رجل لكل أواٍق خمَس فأعطينا بجوائز،

          : قد    فوجدناها بلدنا، إلى رحلنا ثم َيبه، وأط هذا أكثَر ما فقلنا مال، اليوم عندنا

تلك              فى وسلم عليه الله صلى الله رسول فيه دعا ّلذى ا ِم اليو فى ِطَرت ُم

الساعة.

.       : عشر           سنة ّوال ش فى مقدُمهم وكان الواقدى قال



فصل         

ْبس     َع بنى وفد قدوم فى

      : ُقّراؤنا،               علينا ِدَم َق ِه؛ الل رسوَل يا فقالوا ْبس، َع بنى ُد وف عليه ِدَم َق و

معايشـنا،             وهى ومواٍش، أمواٌل ولنا له، ِهجرة ل لمن إسلَم ل أنه فأخبرونا

من               وهاَجْرنا بعناها أموالنا، فى خيَر فل له، ِهجرة ل لمن إسلَم ل كان فإن

    )) : َلن        َف ُتم، ْن ُك ْيُث َح اللَه ُقوا ّت ا وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال آخرنا،

        (( عن     وسلم عليه الله صلى الله رسول وسألهم ًا ْيئ َش ُكم ِل ْعَما أ ِمْن اللُه ُكُم ِت َل َي

ابنة              له كانت له، ِقَب َع ل أنه فأخبروه ِقٌب؟ َع له هل سنان، بن خالد

خالد            عن أصحابه ّدث ُيح وسلم عليه الله صلى الله رسول وأنشأ فانقرضت،

.((   )) : ْوُمه   َق َعُه ّي َض ِبٌى َن فقال سنان، بن

فصل         

غامد    وفد قدوم فى

          : غامد           ُد وف وسلم عليه الله صلى الله رسوِل على ِدَم َق و الواقدى قال

ثم            وطرفاء، ْثٌل أ يومئذ وهو ِد، َق َغْر ال ببقيع فنزلوا عشرة، وهم عشر، سنة

َثهم            أحد َرْحلهم عند ّلفوا وخ وسلم، عليه الله صلى الله رسوِل إلى ُقوا انطل

القوُم             وانتهى له، أثواٌب فيها لحدهم ْيبًة َع فسرق ٌق، سار وأتى عنه، فنام ًا، ّن ِس

بالسلم،            له وأقّروا عليه، ّلموا فس وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى

  )) : فى          ُتم ْف ّل َخ َمْن لهم وقال السلم، شرائع ِمن ُع شرائ فيه ًا كتاب لهم وكتب

     )) :      : ّتى))  َح ُكم َتاِع َم َعْن َناَم ْد َق ّنه فإ قال الله، رسوَل يا َثنا أحد فقالوا ؟ ِلكم ِرَحا

      :    (( من     لحد ما اللِه؛ رسوَل يا القوم ُد أح فقال ، ُكم ِد أَح َبَة ْي َع َذ َأَخ ف آٍت أتى

 )) : َذْت          ُأِخ ْد َق َف وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال غيرى، ْيبٌة َع القوم

        (( َبهم،   صاِح فوجدوا َرْحلهم، أتوا حتى ًا ِسراع القوُم فخرج ، ِعها ْوِض َم إلى ّدْت وُر

  : ِمن          ْعُت فز قال وسلم، عليه الله صلى الله رسوُل ُهم أخبَر عما فسألوه

رآنى،             فلما ًا، قاعد كان قد رجل فإذا طلبها، فى فقمُت َبة، ْي َع ال ففقدُت نومى،

ّيب              َغ قد هو وإذا حفر، أثر فإذا انتهى، حيث إلى فانتهيُت منى، يعدو فثار

        : بأخذها،   أخبرنا قد فإنه الله، رسول ّنه أ نشهد فقالوا فاستخرجتها، َبة، ْي َع ال



الغلُم             وجاء فأخبروه، وسلم، عليه الله صلى النبى إلى فرجعوا ّدت، ُر قد وأنها

ّلمهم             فع كعب، بَن َبّى ُأ وسلم عليه الله صلى النبّى وأمر فأسلم، ّلفوه، خ الذى

. وانصرفوا       الوفود ُيجيز كان كما وأجازهم ًا، قرآن

فصل         

وسلم           عليه الله صلى الله رسول على الزد وفد قدوم فى

   (( موسى              ((  أبو والحافظ ، الصحابة معرفة كتاب فى نعيم أبو ذكر

    : الدارانى        سليمان أبا سمعت قال الحوارى، أبى بن أحمد حديث من المدينى،

     : سويد:         جدى عن أبى ّدثنى ح قال ّى، الزد سويد بن يزيد بن علقمة ّدثنى ح قال

           : الله   صلى الله رسول على قومى ِمن ٍة سبع َع ساب وفدُت قال الحارث بن

: فقال             ّينا، ِز و سمتنا ِمن رأى ما َبه أعج ّلمناه، وك عليه، دخلنا فلما وسلم، عليه

:          :  (( وقال((  وسلم عليه الله صلى الله رسول فتبّسم مؤمنون، قلنا ؟ ُتم ْن أ ما

  :  (( عشرة((        خمَس قلنا ؟ ِنكم وإيَما ُكم ِل ْو َق َقُة َحِقي فَما َقًة، َحِقي ْوٍل َق ُكّل ِل إّن

بها،              ْعَمَل َن أْن أمرتنا وخمٌس بها، ُنؤِمَن أن ُلك ُرُس بها أمرتنا منها خمٌس َخْصلة،

ًا،             شيئ منها تكره أن إل الن، عليها فنحن الجاهلية، فى بها ّلقنا تخ وخمٌس

    )) : بها:       ُكم ْت أَمر ّلتى ا الَخْمُس وَما وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال

       :  (( وُرُسله،    وكتبه، ِته، َك ِئ ومل ِه، بالل ُنؤِمَن أن أَمَرتنا قلنا ؟ بها ُنوا ْؤِم ُت أْن ُرُسلى

:  ((       )) :  . قلنا   ؟ بها ُلوا ْعَم َت أْن ُكم ُت أَمْر التى الَخْمُس وَما قال الموت َد بع والبعِث

          : رمضان،   ونصوَم الزكاة، ِتَى ُنؤ و الصلة، ُنقيَم و الله، إل إله ل نقوَل أن أمرتنا

   )) : ُتم        ْق ّل َتَخ ِتى ّل ا الَخْمُس وما فقال سبيلً، إليه استطاع َمن الحرام البيت ونحّج

        :  (( بُمّر   والرضا البلء، عند والصبُر الرخاء، عند الشكُر قالوا ؟ ّية ِهل الَجا فى ِبها

   . الله        رسول فقال بالعداء الشماتة وترك ّلقاء، ال مواطن فى والصدق القضاء،

 ((        )) : ثم    ، َياء ْنب َأ ُنوا ُكو َي أْن ِهْم ِه ْق ِف ِمْن ُدوا َكا َلَماء ُع ٌء َكَما ُح وسلم عليه الله صلى

َفل: ((            ُلوَن، ُقو َت كما ُتم ْن ُك إْن َلًة، َخْص ِعْشُروَن ُكم َل ِتّم َت َف ًا، َخْمس ُكم ُد ِزي أ َأنا و قال

ْنه               َع أنتم ٍء َشْى فى ِفُسوا ُتنا ول ُكنون، َتْس ل ما ُنوا ْب َت ول ُلوَن، ُك َتأ لَ ما ُعوا َتْجَم

ِه            ْي َل َع ِفيما ُبوا َغ واْر ْعَرُضون، ُت ِه ْي َل َع َو ُعوَن ُتْرَج إليه الذى الله ُقوا ّت وا ُلوَن، َتُزو ًا َغد



         (( عليه   الله صلى الله رسول عند من القوم فانصرف ، ُلدون َتْخ وفيه ْقدُموَن، َت

. بها     وعملوا وصيته، وحفظوا وسلم،

فصل         

وسلم            عليه الله صلى الله رسوِل على ِفِق َت ْن الُم بنى وفد قدوم فى

 : كتب                      قال أبيه، مسند فى حنبل بن أحمد المام بن الله عبد عن روينا

 : كتبُت             ْيرى َب الّز َبير الّز بن ُمصعب بن حمزة بن محمد بن حمزة بُن إبراهيم إلّى

بذلك             ّدث فح إليك، به كتبُت ما على وسمعته ُته عرض وقد الحديث، بهذا إليك

   :        : الرحمن  عبد ّدثنا ح قال الِحزامى، المغيرة بن الرحمن ُد عب ّدثنى ح قال عنى،

بن              حاجب ابن الله عبد بن السود بن ْلهم َد عن النصارى، الّسَمعى عياش بن

: َدلهم              قال عامر، بن لقيط عمه عن أبيه، عن العقيل، َتِفق المن بن عامر

   : بن           لقيط أّن لقيط بن عاصم عن الله، عبد بن السود أبى ًا، أيض ّدثنيه وح

يقال              له َصاِحٌب ومعه وسلم عليه الله صلى الله َرُسوِل إلى ًا ِفد وا خرج عامر،

   : وصاحبى:          أنا فخرجُت لقيط قال َتِفق، ْن الُم بن مالك بن عاصم بن نهيك له

من             انصرَف حيَن فوافيناه وسلم، عليه الله صلى الله رسول على ِدمنا َق ّتى ح

     )) : ْأُت       ّب َخ ْد َق ّنى إ أل ّناُس؛ ال ّيها أ فقال ًا، خطيب ّناِس ال فى فقاَم الغداة، صلة

ْوُمه              َق َثُه َع َب ٍء ِرى اْم ِمْن َهْل َف ألَ ْوَم، َي ال َتْسَمعوا ِل أل ّيام، أ َعة َب أْر ُذ ْن ُم ِتى ْو َصـ ُكم َل

              : ّلُه  َع َل َرُجٌل َثّم ألَ وسلم، عليه الله صلى الله َرُسوُل ُقوُل َي ما َنا َل َلْم ْع ا له فقالوا

ْغُت،              ّل َب َهْل ُؤوٌل َمْس ّنى إ َألَ َضاٌل، ِه ِهي ْل ُي ْو أ ِبه َصاِح ِديُث َح ْو أ ِه ْفِس َن ِديُث َح ْلهيه ُي

.(( ِلُسوا     اْج ألَ ِعيشوا، َت ُعوا اْسَم ألَ

: قلت                     ونظره، ُده فؤا لنا فرغ إذا حتى وصاحبى أنا وقمت الناُس، فجلس

َتغى              ْب أ أنى ِلَم َع ِه، الل َعْمُر َل فضحك الغيب؟ علم من عندك ما الله؛ رسول يا

((          )) :  ، الله إلّ َلُمها ْع َي ل ْيِب َغ ال ِمَن َخْمٍس ِتيح َفا ِبَم ّبَك َر َضّن فقال َطَة، الّسْق

. بيده  وأشار

     )) :       : ّيُة           َمن َتى َم ِلَم َع ْد َق ّية، ِن الَم ْلُم ِع قال الله؟ رسول يا هّن ما فقلت

َنُه،             َلُمو ْع َت وَما ِلَمُه َع ْد َق الّرِحم فى ُكوُن َي ِحيَن ِنّى الَم ْلُم وِع َنه، َلُمو ْع َت ول ُكم ِد أَح



ُيشرف               ْيِث َغ ال ِم ْو َي ْلُم وِع َلُمه، ْع َت ول َطاِعٌم ْنَت َأ َما ِلَم َع ْد َق ٍد َغ فى ما ْلُم وِع

 .(( ِريٍب           َق إلى ُكم ْوث َغ أّن ِلَم َع ْد َق َيْضَحُك َظّل َي َف ْين ُمْشِفق ِلين ِز أ ُكم ْي َعل

:  .          :  : قال           ِه الل َرُسوَل يا ًا خير يضحُك رّب ِمن َدَم ْع َن لن فقلُت لقيٌط قال

.(( ِة((   َع الّسا ِم ْو َي ْلُم وِع

            : ل           قبيل ِمن ّنا فإ وتعلم، الناَس ّلم ُتع مما ّلمنا ع الله؛ َرسوَل يا قلنا

ُتوالينا           التى وخثعم علينا، تربو التى ِمذحج ِمن ًا أحد تصديقنا ّدقون ُيص

. منها    نحن التى وعشيرتنا

           )) : َعُث           ْب ُت ُثّم ُتْم، ْث ِب َل َما ُثوَن َب ْل َت ُثّم ُكم، ّي ِب َن ّفى َو َت ُي ُثّم ُتْم، ْث ِب َل َما ُثوَن َب ْل َت قال

َع             َم ِذيَن ّل ا َكُة ِئ والَمل َماَت، إل ًا ْيئ َش ِرها ّه َظ َعلى ُع َد َت ما ِهَك إل َعْمُر َل َف ِئحُة، الّصا

ّبَك             َر َأْرَسَل ف ُد، ِبل ال ِه ْي َل َع َلْت وَخ الْرِض، فى ُطوُف َي وَجّل َعّز ّبَك َر َبَح َأْص ف ّبَك، َر

َمْصَرِع             ِمْن َها ِر ْه َظ َعلى ُع َد َت ما ِهَك إل َعْمُر َل َف َعْرش، ال ْند ِع ِمْن ْهِضُب َت َء الّسَما

ِوى              َت َيْس َف ْأِسه َر ِد ْن ِع ِمْن َفُه ُل َتْخ ّتى َح ْنُه َع ْبر َق ال ّقت َش إل ّيٍت َم َفِن ْد َم ول ِتيٍل، َق

     :      : لعهده   اليوم، أْمِس، َرّب، َيا يقول فيه كان لما َيم، ْه َم ّبك َر ُقوُل َي ف ًا، ِلس جا

.(( بأهله    ًا حديث يحسبه بالحياة،

          : َلى           ِب وال الرياُح تمّزقنا ما بعد ُعنا يجم فكيف الله؛ رسوَل يا فقلُت

َع؟ والّسبا

     :      )) : فى           وهَى عليها ْفَت أْشَر الْرُض الله ِء آل فى ِلَك ذ ِبمثل ُئَك ْنب ُأ قال

           :  (( َليك  َع ْلبْث َت َلْم ف الّسَماء، َها ْي َل َع اللُه أْرَسَل ثم ًا، أبد تحيى ل فقلَت ِة ِلي َبا َدرة َم

أن              على َدُر ْق أ َو ُه َل ِهَك إل َعْمُر َل و ٌة، َد واِح َبٌة َشْر وهى َها ْي َل َع ْفَت أْشَر ّتى َح ًا َّيام أ إلّ

وِمْن            ِء، الْصوا ِمَن َتْخُرجوَن ف الْرِض َنباَت َع َيْجَم َأْن َعلى ِء الَما ِمَن ُكم َع َيْجَم

.(( ُكم     إلي ُظُر ْن َي و ِه ْي َل إ ُظُروَن فتن ُكم، ِرِع َمصا

          :  : واحد           شخص وهو الرض ملء ونحن كيف الله؛ رسوَل يا قلُت قال

إليه؟     وننظر إلينا ينظر

     :      )) : ٌة          ِغيَر َص منه آيٌة َقَمُر وال الّشْمُس الله ِء آل فى هذا بمثل ُئك ْنب ُأ قال

أقدُر            َو له إلهَك َعْمُر َل و َيتهما، ْؤ ُر فى ُتضاّرون ول ًة َد واِح َعًة َسا ُكْم ِن َيا َيَر َو ُهما َن َتَرو

.(( رؤيتهما             فى تضاّرون ل ويريانكم نورهما تروا أن من وترونه يراكم أن على



 )) :           : عليه          ْعَرُضوَن ُت قال لقيناه؟ إذا ّبنا ر بنا يفعل فما اللِه؛ رسوَل يا قلت

َفًة              ُغْر ِه ِد بي وَجّل َعّز ّبَك َر ُذ ْأُخ في ِفيٌة، َخا منكم عليه يْخفى ل ُتكم َفَحا َص له َيًة ِد با

ْطَرة،              َق منها منكم ٍد أَح َوْجه ُيْخطئ ما إلهَك َعْمُر َل َف ُكم، َل ِقب بها ْنَضُح َي ف ٍء، ما من

: قال             أو ْنَضُحه َت َف ِفُر َكا ال َأّما و ِء، ْيَضا َب ال ِة َط ْي الّر ْثَل ِم َهُه َوْج ُع َد َت َف ِلُم الُمْس فأّما

ِه            ِر َث أ على ُق ِر َت ْف َي و ُكْم ّي ِب َن ِرُف ْنَص َي ثم أل الْسود، الُحَمم بمثل َطُمه فتخ

  : يقول         ِحّس، يقول الَجْمَرة ُكم ُد َأَح ُأ َط َي ِر ّنا ال ِمَن ًا ِجْسر ُلكون َيْس َف ِلُحوَن الّصا

             : َلة   ِه َنا ِه والل ِأ ْظَم َأ َعلى ُكم ّي َنب ْوِض َح على َتطلعون َف أل َأنه، أو َوَجّل َعّز ّبَك َر

ّهُره               َط ُي َدٌح َق عليها َع َق و إلّ ُه َد َي ُكم ْن ِم ٌد َأَح ْبُسُط َي َما إلهَك َعْمُر َل َف ُتها، َأي َر ما َقّط

منهما          ْوَن َتَر فل َقَمُر وال الّشْمُس ُتخنس و والذى، ْوِل، َب وال ْوِف، ّط ال ِمَن

ًا)). واحد

   )) :       :  : ِه،           ِذ ه َعتك َسا ِرَك َبَص ْثِل ِبِم قال نبصر؟ فبَم الله؛ رسول يا قلُت قال

.(( الِجباَل           ِبه َهْت وواَج َلْرُض ا َقت َأْشَر ٍم ْو َي فى الّشْمِس ُلوِع ُط قبل ِلَك َذ و

          :  : صلى           قال وحسناتنا؟ سيئاتنا من ُنجَزى فبم الله؛ رسوَل يا قلُت قال

.((        )) : َو   ُف ْع َي َأْن إلّ ِلها ْث ِبِم َئُة ّي والّس ِلها، َثا َأْم ِر َعْش َب َنُة الَحَس وسلم عليه الله

   )) :         :  : ّناَر           ال إّن إلهَك َعْمُر َل قال الناُر؟ وما ّنُة الج ما الله؛ رسول يا قلُت قال

ّنة              الَج وإّن ًا، َعام ِعيَن ْب َس ُهَما َن ْي َب ِكُب الّرا ًيِسيُر إلّ َباِن َبا ْنها ِم َما ْبواٍب َأ َعة ْب َس لها

.(( ًا            َعام ِعيَن ْب َس بينهما ِكُب الّرا َيِسيُر إلّ َباِن َبا منها ما أبواٍب َيُة ِن َثَما لها

   )) :         : َعَسٍل           ِمْن ٍر َها ْن َأ على قال ّنة؟ الج من نطلع فعلم الله؛ رسول يا قلُت

ْعُمه،               َط ّيُر َغ َت َي ما َبٍن َل ِمْن ٍر ْنها َأ و َداَمٌة، َن ول ٌع ُصدا َها ِب ما ٍر َخْم ِمْن ٍر َها ْن َأ و ّفى، ُمَص

َأْزواٌج             و َعُه َم ِه ِل ِمث ِمْن ْيٌر َوَخ َلُموَن ْع َت َما إلهَك َعْمُر َل و ٍة، ِكه وفا آِسٍن، ِر ْي َغ ٍء وَما

ٌة)). ّهَر َط ُم

:            : قال           مصلحات؟ منهن أو أزواج فيها لنا أَو الله؛ رسول يا قلت

  ((  )) :    (( ُهّن((  َن ّذو َل َت ِلِحيَن ِللّصا ِلحاُت الصا لفظ وفى ِلِحين ِللّصا ِلحاُت الُمْص

.(( ُلد         َوا َت ل أْن ْيَر َغ ْنيا ّد ال فى ّذاتكم ل مثَل ُكم َون ّذ َل َي و

         :  : إليه؟            ومنتهون بالغون نحُن ما أقصى الله؛ رسول يا فقلت لقيط قال

. وسلم       عليه الله صلى النبّى ُيجبه فلم



          :  : عليه           الله صلى النبّى فبسط ُيعك؟ أبا علم الله؛ رسوَل يا قلُت قال

        )) : ل   َوأْن ِرِك، الُمْش ِزياِل و ِة، الّزكا ِء َتا وإي ِة الّصل إقام َعلى وقال يده، وسلم

.(( ُه    ْيَر َغ ًا إله ِه بالل ِرَك ُتْش

          :  : فقبض           والمغرب، المشرق بين ما لنا وإّن الله؛ رسوَل يا قلت قال

: قال              ُيعطينيه، ل ما مشترط أنى وظّن يده، وسلم عليه الله صلى الله رسول

: وقال:              يده، فبسط نفسه، على إل ٌؤ امر يجنى ول شئنا، حيث منها نحّل قلُت

  :  (( عنه،((          فانصرفنا قال ، ْفُسَك َن إلّ ْيَك َل َع ِنى َيْج ول ْئَت، ِش ْيُث َح َتِحّل ذلك لك

              )) : فى  الناِس أتقى ِمن إلهك َعْمُر َل َمّرتين ْين َذ إّن ها ْين، َذ إّن ها قال ثم

   :           (( يا  ُهْم َمْن كلب بن بكر بنى ُد أح الخدرية بن كعب له فقال ، والِخَرة ُلولى ا

.((         )) : منهم   ذلك أهل المنتِفق، بنو المنتِفق، بنو المنتِفق، بنو قال اللِه؟ رسوَل

      :     : ممن          لحد هل الله؛ رسوَل يا فقلُت عليه، وأقبلُت فانصرفنا، قال

   : أباَك          إّن ِه والل قريش ُعْرِض ِمن رجل فقال جاهليتهم؟ فى خير من مضى

          : لبى    قال مما ولحمه وجهى ِجلد بيَن حٌر وقع فكأنه قال النار، لفى المنتِفق

       : الخرى      إذا ثم الله؟ رسوَل يا وأبوك أقول أن فهممُت الناس، رؤوس على

     )) :      : ْيَت  َت َأ ما ْيُث َح ِه، الل َعْمُر َل ْهلى َأ و قال وأهلك؟ الله؛ رسوَل يا فقلُت أجمل،

    : َبّشُرَك        أ
ُ ف ٌد، ُمَحّم إليك أرسلنى ُقْل مشرك من ُقَرشى أو ّى، عاِمر ِر ْب َق على

.(( ِر        ّنا ال فى ِنَك ْط َب و ِهَك وْج َعلى ُتَجّر ُؤَك، َيُسو بما

            :  : ل           عمل على كانوا وقد ذلك، بهم فعل وما الله؛ رسوَل يا قلُت قال

: وسلم            عليه الله صلى قال مصلحون؟ أنهم ُبون َيحِس وكانوا إياه، إل ُيحسنون

ِمَن((               َكاَن ّيُه ِب َن َعصى فَمن ًا، ّي ِب َن ٍم ُأَم ْبِع َس ُكّل ِر آِخ فى َعَث َب اللَه ِبأّن ِلَك َذ

.(( ِدين       َت ْه الُم ِمَن كان ّيُه ِب َن أطاع وَمْن ّليَن، الّضا

خرج                     قد أنه على ُته وعظم ُته وفخام ُته جلل ُتنادى جليل، كبير حديث هذا

عبد              بن المغيرة بن الرحمن عبد حديث من إل ُيعرف ل ّنبوة، ال ِمشكاة ِمن

علماء            كبار من وهما ْيرى، َب الّز حمزة بن إبراهيم عنه رواه المدنى، الرحمن

بن             محمد الحديث أهل إماُم بهما احتّج الصحيح، فى بهما محتٌج ثقتان المدينة،



بالقبول،          ّقْوه وتل كتبهم، فى ّنة الّسـ أهل أئمُة ورواه البخارى، إسماعيل

. ُرواته             من أحد فى ول فيه، منهم ٌد أح يطعن ولم والنقياد، بالتسليم وقابلوه

          : أحمد                    بن الله عبد الرحمن عبد أبو المام، ابن المام رواه فممن

    :  (( بن       (( إيراهيُم إلّى كتب وقال ّنة الّسـ كتاب وفى أبيه، مسند فى حنبل بن

   : بهذا          إليك كتبُت ْيرى َب الّز ْير َب الّز بن مصعب بن حمزة بن محمد ابن حمزة

. عنى            به ّدث فح إليك، به كتبُت ما على ُته وسمع ُته، عرض وقد الحديث،

            : فى          النبيل عاصم أبى بن َعْمرو بن أحمد بكر أبو الجليل الحافظ ومنهم

.  (( له (( ّنة الّسـ كتاب

(... يتبع(

          : سليمان@           بن إبراهيم بن أحمد بن محمد أحمد أبو الحافظ ومنهم

.(( المعرفة   (( كتاب فى العّسال

          : ابن          أحمد بن سليمان القاسم أبو أوانه، ّدُث ومح زمانه، حافُظ ومنهم

. كتبه      من كثير فى الطبرانى أيوب

           : الشيخ          أبو ّيان َح بن محمد بن الله عبد محمد أبو الحافظ ومنهم

.(( ّنة   (( الّسـ كتاب فى الصبهانى

            : بن           محمد بن إسحاق بن محمد الله عبد أبو الحافظ ابن الحافظ ومنهم

. أصبهان     حافظ منده، ابن يحيى

.         : مردويه           بن موسى بن أحمد بكر أبو الحافظ ومنهم

           : الصبهانى،          إسحاق بن الله عبد بن أحمد نعيم أبو عصره، حافُظ ومنهم

. ذكرهم      يطول سواهم ّفاظ الُح من وجماعة

         : الله            وعبد الصنعانى، إسحاق بن محمد الحديث هذا روى منده ابن وقال

الدين            وأهِل العلماء بمجمع بالعراق رواه وقد وغيرهما، حنبل بن أحمد ابن

بن              محمد الله عبد وأبو حاتم، وأبو الرازى، زرعة أبو منهم الئمة ِمن جماعة

القبول             سبيل على َوْوه َر بل إسناده، فى يتكلم ولم أحد، ِكره ُين ولم إسماعيل،

للكتاب            مخالف أو جاهل، أو ٌد، جاِح إل الحديَث هذا ِكر ْن ُي ول والتسليم،

. منده        بن الله عبد أبى كلم هذا ّنة، والّسـ



  (( ))  .  :(( ))    :(( )) : بفتح          الّشربة و القبور ِء َلْصوا ا و ُتمطر، أى ْهِضُب َت وقوله

   : أّن         ُيريد الحنظلة، والياء وبالسكون الماء، فيه يجتمع الذى الحوُض الراء

  : قد           يكون والياء السكون رواية وعلى تشرب، شئت حيث فمن كثر، قد الماء

. واستوائها       الحنظلة بخضرة بالنبات بُخضرتها الرض ّبه ش

          :(( )) : أو           ُقه ِر يح ما غفلة على أصابه إذا النساُن ُلها يقو كلمة حّس وقوله

 .    : أوه.   ِمثل وهى الصمعى قال ُيؤلمه

  :    .((   :    )) : قولن؛          فيه قتيبة ابُن قال أنه أو وَجّل َعّز ّبك ر يقوُل وقوله

     :  .(( ))  (( كأنه:   (( ًا محذوف الخبر يكون أن والخر نعم بمعنى أنه يكون أن أحدهما

 :   .  :(( ))  . ل:        الحديث وفى الغائط الطوف و يقول ما على أنه أو كذلك، أنتم قال

:  .  :(( ))  (( وقوله((      الّضراط الجسر و ْوَل َب وال ْوَف ّط ال ُع ِف ُيدا وهو ُدكم، َأَح ُيَصّل

.       :  :((  : كنَت((  وفيم أمُرك، وما ُنك شأ ما أى َمهيم ربك فيقول

       :((   )) : والزل          الشدة، الزاى بسكون الزل أزلين ُكم ْي َعل ُيشرف وقوله

.           : َنُط   يق كاد حتى به واشتد الزل، َأَصابه قد الذى هو ِتف َك وزن على

        ((  )) : ل          التى وتعالى سبحانه أفَعاله صفات من هو َيْضَحُك َظّل َي َف وقوله

فى            الصفة هذه وردت وقد ذاته، كصفات مخلوقاته، ِمن ٌء شى فيها ُيشبهه

: وكذلك             وتحريفها، تشبيهها إلى سبيل ل كما ردها، إلى سبيَل ل كثيرة أحاديث

 } :      (( ّبَك((     َر َء َوَجا كقوله فعله، صفات من هو ، الرِض فى يطوُف ربك فأصبح

  ))  { ُكّل}  {         َنا ّب َر ِزُل ْن ي و ، ّبَك َر ِتَى ْأ َي ْو َأ َكُة ِئ الَمل ُهُم َي ِت أ
ْ َت َأن إلّ ُظُروَن ْن َي َهْل ، َلُك َوالَم

     ))  (( ِقِف    ْو الَم ْهِل َأ ِب ِهى َبا ُي َف َفَة، َعَر ّيَة َعِش ُنو ْد َي و ، ْنيا ّد ال ِء الّسَما إلى ٍة َل ْي َل

وتنزيه))           تمثيل، بل إثبات مستقيم، واحد صراط الجميع فى والكلم ، َكَة ِئ الَمل

. تعطيل    ول تحريف بل

      :((    )) : فى          جاء الملئكة موت أعلم ل ربك عند الذين والملئكة وقوله

الّصور،            حديث وهو الطويل، رافع بن إسماعيل وحديث هذا، إل صريح حديث

      } : َواِت     الّسَم ِفى َمن َق ِع َفَص ِر الّصو ِفى ِفَخ ُن َو تعالى بقوله عليه ُيستدل وقد

 : ]{ الزمر       اللُه َء َشا َمن إلّ َلْرِض ا ِفى ]68َوَمن



        .((  )) : دليل                   وفيه ُله، جل َجّل الرب بحياة َقسم هو إلهك َعْمر َل ف وقوله

عليه            ُيطلق وأنه قديمة، وأنها بها، اليمين ِد وانعقا بصفاته، القسام جواِز على

وأن            السماء، مجرد على زائد قدر وذلك بها، ُيوصف و المصادر، أسماء منها

. عليها        دالة المصادر هذه ِمن مشتقة َنى الُحْس السماء

.     :((   )) : ونفخته          البعث صيحة هى الصائحة تجىء ثم وقوله

   :     :((     )) : بعد          نبت إذا ُع الزر أخلف من هو رأسه عند ِمن يخلفه حتى وقوله

وتلك            ُحِصد، ما بعد الزرع بإخلف الموت بعد الخرة النشأة ّبه ش حصاده،

. الزرع       ينبت كما رأسه عند ِمن الخلفة

        :((  )) : يقوُم          ثم حياته، وكمال ِخلقته تمام عند هذا ًا جالس فيستوى وقوله

. ًا            ماشي وإما ًا راكب إما القيامة موقف إلى ُيساق ثم ًا، قائم جلوسه بعد

     ((    : )) : الرض،          فى لبثه لمدة استقلل ، اليوم أمس، يارب يقول وقوله

    :      : حديُث     أنه يحسب اليوم، فقال يوم، بعَض أو أمس، فقال ًا، يوم فيها لبث كأنه

. اليوم        أو أمِس فارقهم إنما وأنه بأهله، عهد

 ((        )) : وإقرار          ؟ والّسباع َلى ِب وال الرياُح تمّزقنا ما بعد ُعنا يجم كيف وقوله

أّن               زعم َمن على رد السؤال، هذا على له وسلم عليه الله صلى الله رسول

َق           حقائ يفهمون يكونوا ولم المسائل، دقائق فى يخوُضون يكونوا لم القوم

ِمن          والمجوس الصابئة، أفراخ وأن بالعمليات، مشغولين كانوا بل اليمان،

. بالعلميات      منهم أعرُف َدرية َق وال والمعتزلة الجهمية

عليه                     الله صلى الله رسول على ُدون ِر ُيو كانوا أنهم على دليل وفيه

ِلُج           ْث ُي بما عنها ُيجيبهم ف والشبهات، السئلة من عليهم ِكُل ُيْش ما وسلم

وأصحابه،             أعداؤه السئلة وسلم عليه الله صلى عليه أورد وقد صدورهم،

      : ُيجيب:    وهو اليمان، وزيادة والبيان للفهم وأصحابه والمغالبة، للتعنت أعداؤه

هذا              وفى الساعة، وقت عن كسؤاله عنه، جواب ل ما إل سؤاله ُكلًعن

نشأة             وينشئها فّرقها، ما بعد العبد أجزاء يجمع سبحانه أنه على دليل السؤال

. منه            موضعين فى كذلك كتابه، فى سّماه كما ًا جديد ًا خلق ويخلقه ُأخرى،



      :  (( إلى: ((      بها تعّرف التى ُته وآيا ِنعمه آلؤه ، الله آلء فى ذلك بمثل أنبئك وقوله

عباده.

.          : منه          مملوء والقرآن والمعاد، التوحيد أدلة فى القياس إثبات وفيه

           : على                   ًا قادر كان إذا سبحانه ّنه وأ نظيره، حكُم الشئ حكَم أّن وفيه

المعاد             أدلة سبحانه اللُه قرر فقد ومثله؟ نظيره عن ُته قدر تعِجُز فكيف شىء،

فأبى           والِفطر، العقول إلى َله َأوص و َغه، وأبل َنه وأبي تقرير أحسَن كتابه فى

عما            تعالى ِحكمته، فى ًا وطعن له، ًا وتعجيز له، ًا تكذيب إل الجاحدون أعداؤه

. ًا   كبير ًا ُعلو يقولون

:    .((     )) : تعالى            كقوله هو بالية مدرة وهى عليها، أشرفت الرض فى وقوله

 : ]{ الروم{    ِتها ْو َم َد ْع َب َلْرَض ا ْيى ُيْح : {    19َو َلْرَض] .  ا َتَرى ّنَك َأ ِه ِت َيا آ َوِمْن وقوله

{ ِهيٍج            َب ْوٍج َز ُكّل ِمْن َتْت َب ْن َأ َو َبْت َوَر َتّزْت ْه ا َء ْلَما ا َها ْي َل َع َنا ْل ْنَز َأ َذا َفـإ َعًة َخاِش

 : .39فصلت[ كثيرة]     القرآن فى ونظائره ،

      ((    )) : َعّز          ِه لل النظر صفة إثبات فيه ، إليكم وينظر إليه فتنظرون وقوله

. الخرة     فى رؤيته وإثباُت وَجّل،

    ((       )) : فى          هذا جاء قد ، واحد شخص وهو الرض ُء مل ونحن كيف وقوله

((     )) : ِه       الل ِمَن َيُر ْغ َأ َشْخَص ل آخر حديث فى قوله وفى الحديث، هذا

ُهه            تشبي قلوبهم فى يقع ول منه، َد المرا يعلمون عرب قوم بهذا َطبون والمخا

ذلك،            من ًا قلوب وأسلُم ًا، أذهان وأصّح عقولً، أشرُف هم بل بالشخاص، سبحانه

والقمر             الشمس برؤية ًا َيان َع الرؤية َع وقو وسلم عليه الله صلى وحقق

. ّطلون        المع يظنه الذى المجاز لتوهم ًا ونفي لها، ًا تحقيق

 ((         )) : فيه                   ، َبلكم ِق بها فينَضُح الماء من َفًة ُغْر بيده ربك فيأخذ وقوله

:(( )) ْيطة            ّلر ا و النضُح، هو الذى الفعل وإثبات بقوله، سبحانه له اليد صفة إثبات

.     :(( )) الفحمة.  وهى ُحَممة، جمع الُحَمم و الملءة

.        ((   )) : ّنة          الج إلى القيامة موقف من انصراف هذا ، ُكْم ّي ِب َن ِرُف ْنَص َي ثم وقوله

    :((    )) : على          ويمضون يفزعون أى ِلُحوَن الّصا ِه ِر َث أ على ُق ِر ْيفت َو وقوله

أثره.



     :((    )) : من                   الحوض أّن هذا ظاهر ُكم ّي َنب ْوِض َح على َتطلعون َف وقوله

ذلك            فى َلف وللّس الجسر، يقطعوا حتى إليه يصلون ل فكأنهم الِجسِر، وراء

  :     (( بعد    (( إنه قال َمن ّلطا وغ والغزالى، ، تذكرته فى القرطبى حكاهما قولن

         : عليه    الله صلى الله رسول أّن هريرة، أبى عن البخارى روى وقد الجسر،

           )) : َرُجٌل  َخَرَج ُهم ُت ْف َعَر إذا ّتى َح ٌة ُزْمَر َذا إ ْوِض الَح على ِئٌم َقا َنا أ ْينا َب قال وسلم

   :    :   : ِه،     والل ِر ّنـا ال إلى فقال أين؟ إلى فقلُت ُلّم، َه لهم فقال ْينِهم، َب و ْينى َب ِمْن

          : ْثُل:    ِم إل ُهم ْن ِم ُلُص َيْخ ُه أَرا َفل ِهم، ِر ْدبا َأ َعلى ّدوا َت اْر ُهم ّن إ قال شأنهم؟ ما قلُت

          :  .(( يكون  ْوض الَح أن على دليل أدّل صحته مع الحديث فهذا قال َعم ّن ال َهَمِل

جهنم،            على ممدود جسر هو إنما الّصراط لن الّصراط، قبل الموقف فى

. النار     من سلم جازه فمن

           : ول          تعارض وسلم عليه الله صلى الله رسول أحاديث بين وليس قلُت

إن            القول هذا وأصحاُب ًا، بعض بعضه ُق ّد ُيص ّله ُك ُثه وحدي اختلف، ول تناقض

أبى              فحديث الّصراط، قطع بعد إل إليه ُيوَصل ول ُيَرى ل ْوض الَح أن أرادوا

الّصراط            جازوا إذا المؤمنين أّن أرادوا وإن َلهم، قو ّد ير وغيره هذا هريرة

ل              وهو هذا، لقيط حديث عليه يدل فهذا منه، فشربوا ْوُض الَح لهم بدا وقطعوه

  ((    )) : كان      فإذا ، شهر وعرُضه شهر، ُله طو قوله فإن الّصراط، قبل َنه كو ُيناقض

فيرده           الجسر، وراء إلى َده امتدا ُيحيل الذى فما والسعة، الطول بهذا

على           موقوٌف ووقوعه المكان، حيز فى فهذا َده، وبع الّصراط قبل المؤمنون

.   .. أعلم  والله الصادق خبر

  :  :((       )) : الواردون          العطاش الناهلة َقّط َلة ِه نا ِه والل ِأ ْظَم َأ على وقوله

            : فإنه  الّصراط، بعد يكون أن ُيناِسب وهذا إليه، هم ما أظمأ يردونه أى الماء،

فوردوا            الماء، إلى ُؤهم ظم اشتد قطعوه، فلما ّلهم، ُك وردوها وقد النار، جسُر

. القيامة          موقف فى وردوه كما وسلم، عليه الله صلى حوَضه

    :  :((   )) : ُيريان،          ول فتحتبسان، تختفيان أى َقَمُر وال الّشْمُس ُتخنس وقوله

.   :    : منه:    فانخنسُت هريرة أبى قول ومنه والختفاء، التوارى والختناس



      ((      )) : ما           أّن به ُيريد أن يحتِمُل ، ًا عام سبعين ُة مسير البابين بين ما وقوله

ول           المصراعين، بالبابين يريد أن ويحتِمُل المقدار، هذا والباب الباب بين

    : فيه          ُيصّرْح لم أنه أحدهما لوجهين؛ ًا عام بأربعين تقديره ِمن جاء ما هذا ِقُض ُينا

         : أربعين    مسيرة المصراعين بين ما أّن لنا ِكَر ُذ ولقد قال بل بالرفع، راويه

 ..         : والله.  وبطئه فيها السير سرعة باختلف تختلف المسافة أّن والثانى ًا عام

أعلم.

 ((      )) : تعريض                       ، َدامٌة َن ول ٌع ُصدا بها ما أنه ّنة الج خمر فى وقوله

والمال،            العقِل ذهاِب على والندامة الرأس، ُصداع ِمن ُقها يلح وما الدنيا بخمر

   :((   ))  . لم      الذى هو السن غير الماء و العقل زواُل ُيوجبه الذى الشر وحصوِل

. مكثه   بطول يتغير

  :((    )) : اختلف                                 قد ُد َوال َت ل أْن ْيَر َغ ّنة الج أهل نساء فى وقوله

    : حبل          فيها يكون ل طائفة فقالت قولين، على ّنة؟ الج أهِل ُء نسا ُد تل هل الناس،

فى           أظنه آخر وبحديث الحديث، بهذا الطائفة هذه واحتّجت ِولدة، ول

    ((      )) :  (( َلف،(( الّس من طائفة وأثبتت ، ّية ِن َم ول ِنّى َم ل أن غير وفيه المسند

   (( أبى        (( حديث من جامعه فى الترمذى رواه بما واحتّجت ّنة، الج فى ِولدة ال

:        : وسلم      عليه الله صلى اللِه رسوُل قال قال سعيد أبى عن الناجى، ّديق الّص

َكما((             ٍة َع َسا فى ّنه وِس ُعُه َوْض َو ُله َحْم َكاَن ِة ّن الَج فى َد َل َو ال َهى َت اْش إذا الُمؤِمُن

.      : ماجه)).   ابن ورواه غريب، حسن الترمذى قال َتِهى َيْش

         : فإنه            ّنة، الج فى الولدة وقوع على يدل ل هذا الولى الطائفة قالت

       ((  )) : ابن   إسحاق تأويل وهذا يشتهى، ل ولكنه ، اشتهى إذا فقال بالشرط، ّلقه ع

      :  . وهؤلء    العمال، على جزاء داُر ّنُة والج قالوا عنه البخارى حكاه راهويه،

         : فيها     توالد فلو فيها، َموَت ل خلود داُر ّنة والج قالوا الجزاء، أهل من ليسوا

. بالموِت          الدنيا وسعتهم وإنما وسعتهم، لما والبد، الدوام على ُلها أه

   (( )) : ّقِق                لمح تكون إنما إذا وقالت ّله ُك ذلك عن الخرى الطائفة وأجابت

ُيسكنهم            ًا ْلق َخ ّنة للج ُينشئ سبحانه أنه صّح وقد فيه، المشكوك ل الوقوع،

 .       : وأما     عمل بغير فيها ًا أيض المسلمين وأطفاُل قالوا منهم، عمل بل إياها



           : فإن  َعتهم، َوِس الولد من آلف عشرة منهم واحد ُكّل َق ِز ُر فلو سعتها حديث

. عام        ألفى مسيرة ملكه فى ينظر َمن أدناهم

  ((         )) : جواب          ل ، إليه ومنتهون بالغون نحن ما أقصى الله؛ رسول يا وقوله

وإن              الله، إل يعلمه فل وانتهائها، الدنيا مدة أقصى أراد إن لنه المسألة، لهذه

أقصى:              نفس تعلم فل والنار، ّنة الج دخول بعد إليه منتهون نحن ما أقصى أراد

النبى               ُيجبه لم ولهذا وجحيم، نعيم إلى النتهاء كان وإن ذلك، من إليه ينتهى ما

. وسلم    عليه الله صلى

   :  :((  )) : فل             ومعاداته، مفارقته أى المشرك وزيال ْيعة َب ال عقد فى وقوله

((   )) :          ، ناراهما تراءى ل السنن فى الذى الحديث فى جاء كما ُيواليه ول ُيجاوُره

. والمشركين   المسلمين يعنى

 :((    :     )) : هذا                   محمد إليك أرسلنى فقل كافر بقبر مررت حيثما وقوله

أهل             أصحاب سماع على دليل وفيه ونهى، أمر تبليُغ ل وتوبيخ، تقريع إرسال

فى             فهو ًا مشرك مات َمن أّن على ودليٌل لهم، وخطابهم الحياء كلم القبور

ديَن              الحنيفية ّيروا غ قد ُنوا كا المشركين لن البعثة قبل مات وإن النار

به،           الله من ُحّجة معهم وليس وارتكبوه، الّشرك، بها واستبدلوا إبراهيم،

إلى              أولهم من ّلهم ُك الّرُسل دين ِمن ًا معلوم يزل لم بالنار عليه ُد والوعي وقبُحه

ّله            فل قرن، بعد ًا قرن ُلمم ا بين متداولة لهله الله عقوباِت وأخباُر آخرهم،

َده              َبا َع َطَر َف ما إل يكن لم ولو وقت، كل فى المشركين على البالغة الُحّجة

ِفطرة            كل فى يستحيُل وأنه إلهيته، ِلتوحيد المستلزم ربوبيته توحيد من عليه

الِفطرة              هذه بمقتضى ّذب ُيع ل سبحانه كان وإن آخر، إله معه يكون أن وعقل

لهلها،           معلومة الرض فى التوحيد إلى الّرُسل ُة دعو تزل فلم َدها، وح

. أعلم        والله الّرُسل، دعوة بمخالفته العذاب يستحق فالمشرك

فصل                  

وسلم           عليه الله صلى الله رسول على ّنْخع ال ِد وف قدوم فى

المحّرم                     نصف فى عليه ًا قدوم الوفود آِخُر ُهْم و ّنْخِع، ال ُد ْف َو عليه ِدَم َق و

الله             رسول جاؤوا ثم الضياِف، داَر ُلوا فنز رجل، ِمائتى فى َة عشر إحدى سنَة



فقال             جبل، بن َذ معا بايعوا ُنوا كا وقد بالسلم، مقّريَن وسلم عليه الله صلى

       :(( سفرى    ((   فى رأيُت إنى الله؛ رسوَل يا َعْمرو بن ُزرارة له يقال منهم، رجل

       :  ((  )) : ولدت   كأنها الحّى فى ُتها ترك ًا أتان رأيُت قال ؟ رأيَت وما قال ًا، عَجب هذا

  )) : أَمًة           ْكَت َتَر َهْل وسلم عليه الله صلى الله رسوُل له فقال أحَوى، َفع أس ًا جدي

((      )) :   :   ((    ، ُنَك ْب ا َو ُه و ًا ُغلم َدْت َل َو ْد َق ّنها فإ قال نعم، قال ؟ َحْمٍل َعلى ًة ُمِصّر َلَك

  ((  )) : منه،:         فدنا ، ّنى ِم ْدُن ا فقال أحوى؟ أسفَع ُله با فما الله؛ رسوَل يا قال

       :  (( ٌد،: ((     أَح ِه ِب ِلَم َع َما ّق بالَح َثَك َع َب ِذى ّل وا قال ؟، ُتمه ْك َت َبَرٍص ِمْن ِبَك َهْل فقال

     :   ((  )) : ّنعمان     ال ورأيُت الله؛ رسول يا قال ، ِلَك ذ َو ُه َف قال ْيُرَك، َغ ِه ْي َل َع َع َل اط ول

   )) : َع       َرَج َعَرِب، ال ِلُك َم ذلَك قال وَمسكتان، َدملَجاِن ُم ُقرطان عليه المنذر بن

       :  (( قد    شمطاء ًا عجوز ورأيُت الله؛ رسوَل يا قال ، ِتِه ْهَج َب و ِه ّي ِز أْحَسن إلى

    :  ((   )) : من    خرجت ًا نار ورأيُت قال ، َيا ْن ّد ال ّيُة ِق َب ْلَك ِت قال الرض، من خرجت

  :   (( )) : َظى،        َل َظى َل تقوُل وهى عمرو له ُيقال لى ابٍن وبين بينى َلْت فحا الرض،

     . الله      صلى الله رســول قال َلكم وما َلكم أه ُلكم آك أطعمونى وأعمى، بصير،

    :  ((      )) : وما  الله؛ رسول يا قال الّزمان آِخر فى ُكوُن َت َنٌة ْت ِف ْلَك ِت وسلم عليه

((       )) : ْأس  الّر َباِق ْط أ ِتَجاَر اْش َتِجُروَن َيْش و ُهْم، إَماَم ّناُس ال ُتُل ْق َي قال الفتنُة؟

فيها           ((   المسُئ َيحسُب أصابعه بين وسلم عليه الله صلى الله رسوُل وخالَف

إْن             ِء، الَما ُشْرِب ِمْن َلى َأْح فيها ْؤِمن الُم َد ْن ِع الُمؤِمن َدُم ُكوُن وي محسن، أنه

    :  (( ُع         اد الله؛ رسوَل يا فقال ُنك ْب ا َكها ْدَر أ أنت ِمّت وإن َنة، ْت ِف ال ْكَت ْدر أ ُنَك اب َماَت

 )) : ل            ُهّم ّل ال وسلم عليه الله صلى الله رسول له فقاَل أدركها، ل أن الله

. عثمان))        َع خل ممن وكـان ابنه، وبقى فمات ، ُكها ِر ْد ُي

فصل         

وغيرهم             الملوك إلى مكاتباته فى وسلم عليه الله صلى ْديه َه ذكر

:          (( ِهَرقل           (( إلى كتب أنه وسلم، عليه الله صلى عنه الصحيحين فى ثبت

الّروم،((            ِم ِظي َع ْقَل ِهَر إلى ِه، الل َرُسوِل ٍد محّم ِمْن ِم، الّرِحي الّرْحمِن ِه الل ِم بْس

      : َلْم،       َتْس ِلْم َأْس ِم، الْسل ِة َي َعا ِد ِب ُعوَك ْد أ َفإنى ُد ْع َب أّما ُهدى، ال َع ّتب ا َمن َلى َع َسـلٌم

 } ْهَل           َأ َيا و ِريّسـييَن، ال ْثَم إ َليك َع َفإّن ْيَت، ّل َو َت َفإْن ْيِن، َت َمّر َأْجَرَك اللُه ِتَك ْؤ ُي



َول                ًا ْيئ َش ِه ِب ِرَك ُنْش َول اللَه إلّ َد ُب ْع َن َألّ ُكْم َن ْي َب َو َنا َن ْي َب ٍء َوا َس ٍة ِلَم َك َلى إ ْوا َل َعا َت َتاِب ِك ْل ا

{ ِلُمون             ُمْس ّنا َأ ِب ْا ُدو َه اْش ْا ُلو ُقو َف ْا ّلو َو َت َفإن ِه، الل ُدوِن ّمن ًا َباب َأْر ًا ْعض َب َنا ْعُض َب َذ ّتِخ ي

 : عمران[  ])).64آل

      )) : َرُسوِل                     ٍد محّم ِمْن ِم، الّرِحي الّرْحمِن ِه الل ِم ِبْس ِكْسَرى إلى َتَب َك و

ِه            بالل وآَمَن َدى ُه ال َع َب ّت ا َمن َلى َع َسلٌم ِرٍس، َفا ِم ِظي َع ِكْسَرى إلى ِه، الل

ُده              ْب َع ًا ُمَحّمد وأّن َلُه، َشريَك ل ُه َد وْح الله إلّ إله لَ أْن َد وَشه ِه، ِل َوَرُسو

َمْن             ِذَر ْن ُي ِل ّفًة َكا ّناِس ال إلى ِه الل َرُسوُل أنا فإنى ِه، الل َية َعا ِد ِب ُعوَك ْد أ ُلُه، وَرُسو

ْثُم            إ ْيَك َل َع َف ْيَت َب َأ َفإْن َلْم، َتْس ِلْم َأْس ِريَن، ِف َكا ال َعلى ْوُل َق ال ّق َيِح و ًا ّي َح َكاَن

الله))            صلى الله رسول ذلك فبلغ مّزقه، الكتاُب، عليه َء ُقِرى فلما ، الَمُجوِس

.((   )) : َكه   ْل ُم اللُه َق مّز فقال وسلم، عليه

     )) : ٍد                              محّم ِمْن ِم، الّرِحي الّرْحَمِن ِه الل ِم ِبْس ّنجاشى ال إلى وكتَب

الذى             اللَه ْيَك َل إ أْحَمد فإنى ْنَت، أ ِلم َأْس ِة، َبَش الَح ِلِك َم ّنجاِشى ال إلى ِه الل َرُسوِل

ْبَن             ا ِعيسى أّن ُد َه َأْش و ْيِمُن، َه الُم ْؤِمُن الُم الّسلُم ّدوُس ُق ال ِلُك الَم َو ُه إلّ إله ل

َلْت           َفَحَم ِة، َن الَحِصي ِة َب ّي ّط ال ُتوِل َب ال َمْريَم إلى َها َقا أل ُتُه ِلم َك و ِه الل ُروُح َيَم َمْر

إلى             ُعوَك ْد أ وإنى ِه، ِد ِبي َدَم آ َق َل َخ َكَما ونفخه، ِه ُروِح ِمْن الله َقُه َل َفَخ ِبعيسى،

ِذى            ّل با ُتؤِمَن و ِبعنى، ّت َت َأْن و ِته، َع َطا َعلى والُموالَة له، ِريَك َش ل ُه َد َوْح ِه الل

ْغُت             ّل َب ْد َق و َوَجّل، َعّز ِه الل إلى َدَك ُنو وُج ُعوَك ْد أ وإنى ِه، الل َرُسوُل َفإنى َءنى، َجا

   (( مع        بالكتاب وبعث ، َدى ُه ال َع ّتب ا َمِن َعلى َوالّسلَُم َنصيَحتى، ُلوا َب فاق َنَصْحُت، و

   :     : إن       أصَحمة؛ يا له قال ًا َعْمر إن إسحاق ابن فقال الّضْمِرى، ّية ُأم بن َعْمرو

بك             الثقة فى ّنا وكأ علينا، ِة الّرق فى كأنك ّنك إ ِتَماع، الس وعليَك القوَل علّى

ّناه،                أِم إل قّط شئ على ْفَك َنَخ ولم ِنلناه، إل قّط ًا َخير بَك ُظّن َن لم ّنا ل منك،

ل              وقاض ُيَرد، ل ٌد شاه وبينك بيننا النجيُل فيك، ِمن عليك الُحّجة أخذنا وقد

ُلّمى             ا النبى هذا فى فأنَت وإل ْفِصل، الَم وإصابة الَحّز موقع ذلك وفى يُجور،

َله             ُرُس وسلم عليه الله صلى النبّى فّرق وقد مريم، ابن عيسى فى كاليهود

سالف              بخير عليه خافهم ما على وأّمنك له، َيْرُجهم لم لما فرجاك الناس، إلى

        : أهُل    ُه ِظر ينت الذى ُلّمى ا النبّى ّنه أ ِه بالل ُد أشه النجاشى فقال ُينتظر، وأجر



وأّن           الجمل، براكب عيسى كبشارِة الِحَمار، براكب موس َة ِبشار وأن الكتاب،

الله             صلى النبى كتاب جواَب النجاشّى كتب ثم الخبر، ِمن بأشفى ليس ِعيان ال

         )) : النجاشى  من اللِه، رسول محمد إلى ِم، الّرِحي الّرْحَمِن ِه الل ِم ِبْس وسلم عليه

إله               ل الذى الله وبركاته، الله ورحمُة الله من الله نبّى يا عليك سلٌم أصحمة،

           : عيسى،    أمر ِمن ذكـرَت فيما الله رسوَل يا ُبك ِكتا بلغنى فقد بعد أما ُهَو، إل

كما             إنه ًا ْفروق ُث ذكرَت ما على ُد يزي ل عيسى إّن والرِض، ِء السما فورّب

ّنك              أ ُد فأشه وأصحابه، عمك ابن قّربنا وقد إلينا، به بعثت ما عرفنا وقد ذكرت،

يديه            على وأسلمُت عمك، ابَن وبايعُت ُتك، بايع وقد ًا، مصدق ًا صادق الله رسول

.(( العالمين   رب للِه

.      : والقشرة          النواة بين ما ِعلقة ْفروق ُث وال

وسلم                    عليه الله صلى الله رسوُل ُأخبر و تسع، سنَة النجاشّى وتوفى

. ًا           أربع ّبَر وك عليه، ّلى فص ّلى، المص إلى بالناِس فخرج اليوم، ذلك بموته

             : النجاشّى          بيَن ّيز ُيم ولم راويه، خلط وقد أعلم والله وهم وهذا قلت

كتب             الذى النجاشّى وبيَن أصَحابه، وأكرَم به آمَن الذى وهو عليه، ّلى ص الذى

  (( رسول         ((  أّن مسلم صحيح فى ًا ّبين م ذلك جاء وقد اثناِن، فهما يدعوه، إليه

. عليه            ّلى َص بالذى وليس النجاشى، إلى كتب وسلم عليه الله صلى الله

فصل         

والسكندرية            مصر ملك المقوِقس إلى وسلم عليه الله صلى النبى كتاب فى

  )) : الّرْحمِن                ِه الل ِم ِبْس والسكندرية مصَر َملِك ِقس المقو إلى وكتب

على            َسلٌم ْبِط، ِق ال ِم ِظي ع ِقس ْو َق الُم إلى ِله، ورُسو ِه الل ِد عب ٍد محّم ِمْن ِم، الّرِحي

       : ِلم     َأْس و َلْم، َتْس ِلم َأْس ِم، الْسل ِة َي َعا ِد ِب ُعوَك ْد أ فإنى ُد ْع َب أما ُهدى، ال َع َب ّت ا من

َتاِب          {   ِك ْل ا ْهَل َأ َيا ْبط ِق ال ْثَم إ ْيَك َل َع فإّن ْيَت، ّل َو َت فإْن ْيِن، َت َمّر َأْجَرَك اللُه ِتَك ْؤ ُي

َذ                ّتِخ َي َول ًا ْيئ َش ِه ِب ِرَك ُنْش َول اللَه إلّ َد ُب ْع َن َأل ُكْم َن ْي َب و َنا َن ْي َب ٍء َوا َس ٍة ِلَم َك َلى إ ْا ْو َل َعا َت

آل            }[ ِلُموَن ُمْس ّنا ِبأ ْا ُدو َه اْش ْا ُلو ُقو َف ْا ْو ّل َو َت َفإن ِه، الل ُدوِن ّمن ًا َباب َأْر ًا ْعض َب َنا ْعُض َب

: 64عمران:  إنه]))             له قال عليه، دخل فلما َبلتعة، أبى بن حاطب مع به وبعث ،

ُلولى،            وا ِة الِخَر نكاَل الله فأخذه العلى، الرّب أنه يزعم رجٌل َلك قب كان



   : ًا            ِدين لنا إّن فقال بك، غيُرك يعتبر ول بغيرك، فاعتبر ِمنه، انتقَم ثم به، فانتقم

      : السلم         وهو الله، ِدين إلى ُعوك ند حاطب فقال منه، خيٌر هو لما إل َعه ند لن

عليه              ّدهم أش فكان الناَس، دعا النبى هذا إّن ِسواه، ما َد ْق َف الله به الكافى

موسى           ُة ِبشار ما َعْمرى ول النصارى، منه َبهم وأقر ُد، اليهو له وأعداهم قريٌش،

ُدعائك            ك إل القرآن إلى ّياك إ ُؤنا دعا وما بمحمد، عيسى ِبَشاَرِة كـ إل بعيسى

أن              عليهم ّق فالح ِته، ُأّم ِمن ُهْم َف ًا قوم أدرك نبّى وكل النجيِل، إلى ِة التوار أهَل

ّنا            ولك المسيح، ديِن عن ننهاك ولسنا النبّى، هذا أدركه ممن وأنَت ُيطيعوه،

          :   . يأمر  ل ُته فوجد النبّى، هذا أمر فى نظرُت قد إنى ِقُس المقو فقال به نأُمرك

ِهِن             َكا ال ول الّضاِل، ِر بالساِح أجده ولم فيه، مرغوٍب َعن ينهى ول فيه، بمزهود

وسأنظر،          ّنجوى، بال والخبار ِء، الَخب بإخراج ِة النبو آيَة معه ووجدُت ِذب، َكا ال

عليه،              وختم َعاٍج، ِمْن ّق ُح فى فجعله وسلم، عليه الله صلى النبّى كتاَب وأخذ

الله              رسوِل إلى فكتَب بالعربية، يكتُب له ًا كاتب دعا ثم له، جارية إلى ودفعه

        )) : من    الله، عبد ابن لمحمد ِم، الّرِحي الّرْحَمِن ِه الل ِم ِبْس وسلم عليه الله صلى

     : ما       وفهمُت َبك، كتا قرأُت فقد بعد أما عليك، سلم ْبِط، ِق ال عظيم ِقس المقو

يخُرج              أنه َأظن وكنُت بقى، ًا نبي أن علمُت وقد إليه، تدعو وما فيه، ذكرَت

ْبِط           ِق ال فى مكاٌن لهما بجاريتين إليك وبعثُت َلك، رسو أكرمُت وقد بالشام،

.(( عليك        والسلم لتركبها، بغلة إليك وأهديُت ِبكسوة، و عظيم،

     : بقيت       ُدل، ْل ُد والبغلُة وسيرين، مارية والجاريتان ُيسلم، ولم هذا، على يزد ولم

. معاوية   زمن إلى

فصل

ساوى          بن المنذر إلى وسلم عليه الله صلى كتابه فى

: قال                    ْكرمة ِع عن بإسناده، الواقدى فذكر َساوى، بن ِذر ْن الُم إلى وكتب

 : بعَث            فيه فإذا ُته، فنسخ موته، بعد عباس ابن كتب فى الكتاب هذا وجدُت

َساوى،             بن ِذر المن إلى الحضرم بن َء العل وسلم عليه الله صلى الله رسول

صلى             الله رسول إلى المنذُر فكتب السلم، إلى فيه يدعوه ًا كتاب إليه وكتب

        :  )) : أهل   على كتابك قرأُت فإنى ِه؛ الل رسوَل يا بعد أما وسلم عليه الله



كرهه،           َمن ومنهم فيه، ودخل وأعجبه، السلَم أحّب َمن فِمنهم البحرين،

    (( الله        رسوُل إليه فكتب ، أمرك ذلك فى إلّى ِدْث َأْح َف ويهود، مجوس وبأرضى

        )) : إلى    ِه الل َرُسوِل ٍد محّم ِمْن الّرِحيم، الّرْحمِن ِه الل ِم بْس وسلم عليه الله صلى

ُد               َه َأْش و هو، إلّ إله ل الذى الله إليك أحمد ّنى فإ ْيَك؛ َل َع َسلٌم َساوى، بن ِذر ْن الُم

    : َعّز           اللَه ّكُرَك َذ ُأ فإنى ُد ْع َب أّما ُله، وَرُســو ُه ُد ْب َع ًا ُمحّمد وأّن اللُه، إلّ إله ل َأْن

ُهم،             َأْمَر ْع ِب ّت َي و ُرُسلى، ْع ِط ُي َمْن ّنه وإ ْفِسه، َن ِل ْنَصُح َي ّنَما فإ ْنَصْح َي َمْن ّنه فإ وَجّل،

ًا،              خير ْيَك َل َع ْوا َن ْث َأ قد ُرُسلى وإّن لى، َنَصَح ْد َق َف ُهْم، َل َنَصَح وَمْن َعنى، أطا ْد َق َف

َعْن            ْوُت َف َع و ِه، ْي َل َع َلُموا َأْس َما ِلِميَن ْلُمْس ِل ْتُرْك فا ْوِمَك، َق فى ُتَك ْع َف َش ْد َق وإنى

َقاَم             أ وَمْن ِلَك، َعَم عن َلَك ِز ْع َن فلن ُلْح، َتْص ْهما َم ّنَك وإ ُهم، ْن ِم َبْل ْق فا ّذنوِب ال ْهِل َأ

.(( َيُة      الِجْز ِه ْي َل َع َف ٍة ّي َمُجوِس ْو أ ٍة ّي ِد ُهو َي َعلى

فصل         

ُعَمان         ملك إلى وسلم عليه الله صلى كتابه فى

: العاص                   بن َعْمرو مع وبعثه ًا، كتاب ُعَماَن ملك إلى وكتب

ٍد         ((            ْب َع و ٍر، َف ْي َج إلى الله، عبد بِن ٍد محّم ِمْن ِم، الّرِحي الّرْحمِن ِه الل ِم ِبْس

   : ِة         َي َعا ِد ب ُكما ُعو ْد َأ فإنى ُد ْع َب َأّما َدى، ُه ال َع ّتب ا َمن على َسلٌم ْندى، َل الُج ابنى

ًا             ّي َح َكاَن َمْن ِذَر ْن ُل ّفًة َكا ّناِس ال إلى ِه الل رسوُل ّنى فإ َلما، َتْس ِلما َأْس الْسلم،

ُتما           ْي َب أ وإن ُكَما، ُت ْي ّل و ِم بالْسلَ ُتَما ْقَرْر أ إْن ُكما ّن فإ ِرين، ِف َكا ال َعلى ْوُل َق ال ّق َيِح و

َهُر           ْظ َت و ُكَما، ِت بَساَح َتُحّل ْيلى َوَخ ُكَما، ْن َع ِئٌل َزا ُكَما َك ْل ُم فإّن بالْسلم، ِقّرا ُت أْن

.       (( الكتاَب   وختم كعب، بن َبّى ُأ َتب وك ، ُكَما ِك ْل ُم على ّوتى ُب ُن

         : إلى             ْدُت َعَم قدمتها، فلما ُعَمان، إلى انتهيُت حتى فخرجُت َعْمرو قاَل

     : صلى       الله رسوِل رسوُل إنى فقلُت ًا، ُلق ُخ َلهما وأسه الرجلين أحلَم وكان عبد،

     : والُملك،       بالّسّن علّى ّدُم َق الم أخى فقال أخيك، وإلى إليك، وسلم عليه الله

  :     : إلى        أدعوك قلت إليه؟ تدعو وما قال ثم كتابك، يقرأ حتى إليه ُلك ُأوِص َأنا و

عبده              ًا محمد أّن وتشهد دونه، ِمن َد ِب ُع ما َع َل وتخ له، شريك ل وحده الله

            : فيه.  لنا فإّن أبوك، صنع فكيف قومك، ِد ّي س ابُن إنك َعْمرو؛ يا قال ورسوله

           : كان  أنه ْدُت ِد َو و وسلم، عليه الله صلى بمحمد ُيؤمن ولم مات قلُت ُقدوة؟



: قال              للسلم، اللُه هدانى حتى رأيه مثل على أنا كنُت وقد به، ّدق وص أسلم

  :     :   : النجاشى،   عند قلت إسلُمك؟ كان أين فسألنى ًا، قريب قلُت َته؟ تبع فمتى

 :      : أقروه      فقلت بملكه؟ قوُمه صنع فكيف قال أسلم، قد النجاشى أن وأخبرته

    :  .  :     : ما  َعْمرو يا انظر قال نعم قلت تبعوه؟ والرهباُن والساقفُة قال ّتبعوه، وا

   : وما            كذبُت، ما قلت الكذب، ِمن له أفضَح رجل فى خصلة ِمن ليس إنه تقول،

.  :        : بلى     قلت النجاشى، بإسلم علم ِهرقل أرى ما قال ثم ديننا، فى ّله نستِح

       : أسلم:      فلما ًا، َخْرج له ِرُج ُيخ النجاشّى كان قلت ذلك؟ علمَت شىء بأى قال

       : ما       ًا واحد ًا درهم سألنى لو واللِه، ل قال وسلم، عليه الله صلى بمحمد ّدق وص

      : ًا،        َخْرج لك ُيخرج ل عبدك ُع أتد أخوه ُق ّنا َي له فقال قوله، ِهرقَل فبلغ أعطيته،

        : أصنع     ما لنفسه فاختاره دين فى َرِغَب رجٌل ِهرقل قال ًا؟ َدث ُمَح ًا ِدين ويدين

     : َعْمرو،         يا تقوُل ما انظر قال صنع، كما لصنعُت بملكى الضّن لول ِه والل به؟

:         :   . قلُت:   عنه؟ وينهى به، يأمُر الذى ما فأخبرنى عبد قال ُتك صدق ِه والل قلت

الّرِحم،            َوِصلة ِبّر بال ويأمر معصيته، عن وينهى وَجّل، َعّز الله بطاعة يأمر

الحجر           عبادة وعن الخمر، وعن َنى، الّز وعن ُعدوان، وال الظلم عن وينهى

          :  . ُيتابعنى  أخى كان لو إليه، يدعو الذى هذا أحسَن ما قال والصليب والوثن

أن             من بملكه أضّن أخى ولكن به، ّدق ُنص و بمحمد، نؤمن حتى لركبنا عليه،

          : وسلم    عليه الله صلى الله رسول ّلكه م أسلم، إن إنه قلت ًا، َنب َذ ويصير َعه َد ي

   :  . ُلق         لُخ هذا إن قال فقيرهم على ّدها فر غنيهم، ِمن الصدقة فأخذ قومه، على

من             وسلم عليه الله صلى اللِه رسوُل فرض بما ُته فأخبر الصدقة؟ وما حسن،

     : سوائم        من ُتؤخذ و َعْمرو؛ يا قال البل، إلى انتهيُت حتى الموال فى الصدقات

   :  .  : ُأرى       ما ِه والل فقال نعم فقلت المياه؟ َتِرد و الشجر، ترعى التى مواشينا

   : ًا،         أيام ببابه فمكثُت قال بهذا، ُيطيعون عددهم ِة وكثر دارهم، ُبعد فى قومى

عليه،             فدخلُت ًا، يوم دعانى إنه ثم خبرى، ُكّل ُيخبره ف أخيه، إلى يصل وهو

      : أن    فأبوا ِلس، لج فذهبت ُُأرسلت، ف دعوه، فقال ُبعّى، بَض ُنه أعوا فأخذ

     : الكتاب     إليه فدفعُت بحاجتك، تكلم فقال إليه، فنظرُت أجلس، يدعونى

فقرأه             أخيه، إلى دفعه ثم آخره، إلى انتهى حتى وقرأ َتمه، خا ففّض ًا، مختوم



     : كيَف         قريش عن ُتخبرنى أل قال منه، ّق أر أخاه رأيت أنى إل قراءته، مثل

 :  .         : وَمن  قال بالسيف مقهور وإما الدين، فى راغٌب إما ُعوه ِب َت فقلت صنعت؟

         : وعرفوا  غيره، على واختاروه السلم، فى رغبوا قد الناس قلت معه؟

غيَرك              بقى ًا أحد أعلم فما ضلل، فى كانوا أنهم إياهم الله َدى ُه مع بعقولهم

ُد            ُيبي و الخيل، ُيوطئك وتتبعه، اليوَم ِلم ُتس لم إن وأنت الَحرَجة، هذه فى

الخيل          عليك تدخل ول قومك، على َيْستعِملك و َلْم، َتْس ِلْم فأْس َءَك، َخْضَرا

 :           : يا.  فقال أخيه، إلى فرجعُت ًا، غد إلّى وارجع هذا، يومى دعنى قال والّرجال

      . إليه،         أتيُت الغد، كان إذا حتى بُملكه َيِضّن لم إن ِلَم ُيْس أن لرجو إنى َعْمرو؛

فأوصلنى             إليه، أصل لم أنى ُته فأخبر أخيه، إلى فانصرفُت لى، يأذن أن فأبى

           : ّلكُت  م إن العرب أضعُف أنا فإذا إليه، َتنى دعو فيما فكرُت إنى فقال إليه،

كقتال                ليس ِقتالً َفْت ْل أ ُله خي بلغت وإن ههنا، ُله خي تبلغ ل وهو يدى، فى ما رجلً

:           :  . ما  فقال أخوه، به خل بمخرجى، أيقن فلما ًا، غد خارج وأنا قلت لقى َمن

إلّى              فأرسل فأصبح أجابه، قد إليه أرسل َمن ُكّل و عليه، ظهر قد فيما نحُن

وسلم،            عليه الله صلى النبى ّدقا وص ًا، جميع وأخوه هو السلم إلى فأجاب

َمن             على ًا عون لى وكانا بينهم، فيما الحكم وبين الصدقة وبيَن بينى وخليا

خالفنى.

فصل           

اليمامة            صاحب علّى بن َذة ْو َه إلى وسلم عليه الله صلى كتابه فى

على،                      بن َذة ْو َه اليمامة صاحب إلى وسلم عليه الله صلى النبّى وكتب

    )) : ِمْن       ِم، الّرِحـي الّرْحمِن ِه الل ِم بْس العامرى َعْمرو بن َسليط مع به وأرسل

أّن              َلْم ْع وا ُهدى، ال َع ّتب ا من َعلى َسلٌم علّى، بن َذة ْو َه إلى ِه الل َرُسوِل ٍد محّم

َتحَت            ما َلَك َعْل َأْج َو َلْم، َتْس ِلْم فأْس ِفر، والحا الُخّف َتهى ْن ُم إلى َهُر ْظ َي َس ِدينى

وسلم))            عليه الله صلى الله رسول بكتاب َسليط عليه قدم فلّما ، ْيَك َد َي

النبى             إلى وكتب رد، دوَن ًا رد ّد فر الكتاب، عليه واقترأ ّياه، وح أنزله ًا، مختوم

        )) : مكانى،    تهاُب والعرُب وأجَمله، إليه تدعو ما أحسَن ما وسلم عليه الله صلى

       .(( نسج     من ًا أثواب وكساه بجائزة، ًا ِليط َس وأجاز أتبعك المر بعض إلّى فاجعل



النبّى             وقرأ فأخبره، وسلم، عليه الله صلى النبى على ّله ُك بذلك ِدَم َق َف َهَجر،

       )) : فعلُت،      ما الرض من َبًة َيا َس سألنى لو فقال كتابه، وسلم عليه الله صلى

         .(( من     وسلم عليه الله صلى الله رسوُل انصَرَف فلما يديه فى ما َد وبا َد با

الله             صلى النبّى فقال مات، قد َذة ْو َه بأن السلم، عليه جبريُل جاءه الفتح،

:   ((         )) : قائل  فقال ، ِدى ْع َب َتُل ْق ُي ّبأ، َن َت َي ّذاٌب َك َها ِب َيْخُرُج َس َيَماَمَة ال إّن أَما وسلم عليه

)) : ْنَت             أ وسلم عليه الله صلى الله رسول له فقال ُلُه؟ ُت يق َمن الله؛ رسول يا

. كذلك))   فكان ُبك وأصحا

         : عند           كان النصارى، عظماء من عظيم دمشق أركون أن الواقدى وذكر

   : يدعونى         ُبه كتا جاءنى فقال وسلم، عليه الله صلى النبى عن فسأله َذة، ْو َه

    :     : ملك      وأنا بدينى ضننت قال ُتجيبه؟ ل ِلَم الركون قال أجبه، فلم السلم، إلى

       : الِخيَرة      فإن ّنَك، َك ّل ُيَم ل َته تبع َلئن ِه، والل بلى قال أملك، لم ُته تبع وإن قومى،

وإنه             مريم، ابن عيسى به بّشر الذى العربّى للنبى وإنه اتباعه، فى لك

.    : الله    رسول محمد النجيل فى عندنا لمكتوب

فصل         

َغّسان            ال ِر ِشْم أبى بن الحارث إلى وسلم عليه الله صلى كتابه فى

ِمن                     َعه َمْرِج وهب بن شجاع مع ًا كتاب إليه فكتب ُغوطتها، ب بدمشق وكان

ابن: ((           الحارث إلى اللِه، َرُسوِل ٍد محّم ِمْن ِم، الّرِحي الّرْحمِن ِه الل ِم ِبْس ِبية ْي َد الُح

            : أن  إلى ُعوَك ْد أ وإنى َق، ّد وَص ِه بالل وآَمَن َدى، ُه ال َع ّتب ا َمِن َلى َع َسلٌم ٍر ِشْم أبى

.    (( ذلك         تقدم وقد ، ُكَك ْل ُم َلَك يبقى َلُه، ِريَك َش ل ُه َد َوْح ِه بالل ْؤِمَن ُت


